esús Portas,
atrapat per Girona
En un tipie niutf gris i negre de
la Girona tardoral, en plenes Pires
—unes Pires que per ¡"época
lencn Taire, la trislor i la
solemnital deis lunerals^—, enfilo
el carrer de la For^'a, molí mes
buil des de la moil del iioslre
eslimat Ramón, Pavi de la
impremía Marques, daircra anima
social de l'indreu en direcció al
casalot on es iroba el Museu
d'Historia de la Ciulal. que com
lanls altres locáis del barri vell és
completament desconegut per les
noves generacions gironines.

Portas en plena
lasca pictórica,
A l'altra ptii^iim.
I'oii que ha servil
(le pósicr (Je I 'e.yposició.

El moliu de la visita és la
Mostra Antologica del nolabili'ssim
pintor giroiif Jesús Ponas (19171991). És unaparadoxa la simpalia
que el meu mesli'e. el pintor Isidre
Vicens, sentia per Jesús Portas, i el
lelqueell, l'Enric Marqués, en
Torras Menso i jo maleix, seguidor
del taranna esqucmi de tols
plegats, IVeqüenléssim l'estudi de
Portas i fóssim grans amics i
admiradors de la seva persona i de
la scva obra.
Els dandies gironin.s
Eil, que era un vcrilablc .senyor
tradicional de Girona, serios, de
gustos burgesos, catolic praclicant,
eleganlíssim, anib vestit i corbata,
tant els dies feiners coni el
diumenge. vestia semprc
impecable enfronl de no.saltres,
que anavem baslant desmanegats,
de vellut fins i lot els dies de Testa,
i no pariem d'en Paco Torres i les
seves populars espardenyes. En
canvi. en Poilas, juniament ambel
senyor Alberto de Quintana, exbatlle de Girona; el senyor Gabriel
Gómez, ex-president del Cercle
Artístic: i el meu propi pare, Llufs
Bosch. alies el Rei Blanc deis
vialjanis —ah. perdó. cm deixava
en Poch i el Dandy— tols plegáis
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formaven un grup de persones que
preferien passejar, saludar-se i
aturar-sc pei carrer que no pas lér
teilúlia.
En Portas i el nieu pare
segurament eren els mes
extroveilits, xen'aires i populars.
Físicament, en Portas el recordava
perqué era prim. esvell. simpatic.
encara que mes sensible, espiritual
i artista; pero quins dos grans
seduclors! La diferencia entre
ambdós era que en P<irtas era un
perfeccionista i melangiós
soniniador, nientre que el pare era
mes realista, practic i creatiu. En
Portas, com alguns han escrit,
tenia Taire d'una figura de les
pintades peí Greco. I quina vcu
lan ben timbrada i educada; eni
sembla que el sentó. Eni seduVa la
vcu d'aquesl gran seductor, que
sempre tenia una bona páranla per
animar i una dol^a ironia; aixo sí,
quíui s'eníadava i opinava sobre
qüestions artisiiques, aquest tema
era Túnicqueel treiade
polleguera. Podria explicar
diverses anécdotes molt sucoses.
L'estic veient ai'a ah, prim,
nervios, elegaiii. enmig deis dos
bonjans-pintors del Gmp de
Girona. Vicens i Vila, i després en
Pulcara. Eli sempre presidia; era
sens dublé el líder, la veu cantant
d'aquest grup d'aniics
insepíirables. malgrat la seva
tendencia a la introspecció i a la
melangia.
Ser pintor de províncies
A mesura que anava
contcmplaní les seves pintures.
quasi totes recordadcs i
adinirades des de fa anys, treia
una impressió global de la seva
obra: el profund ibrmalisme
plástic, el perfcccionisme lécnic i
Taire gairebé niístic. de solitud
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meiafísica. t|uc iraspiicn les seves
graiis piniurcs de Girona i les natuecs
niorlcs,
A mes, la seva acurada pintura
cm poitava a reflexionar sobre
l'e.splcndor i el drama d"un bon
pinlor d' una ciutal provinciana que
vol ser innovador, Iliurc i modeni.

intemporal, i en companyia de
Carmela, la seva estimada donamusa, marxa una temporada a
Cuba, ais trópics. alia on
s"enyorava de la Girona Eterna.
com s'cnyoraven a París en
Mai'qués i en Vicens. Abans,
"Orihue! havia marxal a

esplendids retrats de la seva
dona-musa, la Carmela. Quanta
passió hi ha en els meravellosos
ulls d'aquesla dona estimada, tan
poc girtinina. tan calida, tropical,
oberta. exótica, que es rebel-la
com el fantasma de la llibeiiat de
Buñuel enmig de tantcs pintures

enlVuní d'un públic conservador que
no esüi per gaires innovacions i que
vol les coses belles, bcn dibuixadcs i
sense i'anxes colon'stiques,
perqué creu t|ue un quadre ha
de ser queleom bell. quiet i
decoialiu. Portas, que duranl
Lins any.s fou Tallista oficial
d'una certa Girona pelilburgesa. liberal, arriba a
sublimar aquesta dualital de
ser modcrn i clíissic, ja que, ai
liaig deis aiiys. les seves Girones
i les seves nalures raortes
esdevenen plástica pura i
decorat!\isnie ¡rreulisla,
traclades amb texlures, formes
dei"ivades del |i()si-cubisnie picassia.
de Bernaid BulTet. deis iiiíurmalisles
Tapies, Faiiti'iere. etc. Les seves
piniurcs. aparenimeni figtu'atives. ell
les iransccndeix en un loi'malisnie
totalnienl abstráete, si no los per la
iiisinuació lineal negra del seu stibtil
dibuix i per l'esperit supercarlesia de
la seva geometría compositiva.

'Argentina, pero aquest sense
rctom...
Hom recordara sempre la
petila mosira de pintures
—ceres— que Portas
celebra a 1" Artística,
'any 1958. En retornar
a Girona. Portas va
havcr de loniai" a pactar
amb el seu passat, com
a funcionari municipal i
artista mig ollcial,
ocupant el lloc deixat
per rOrihuel.Juntamcni
amb raLjiíareMisia Roca
i Deípech i els
polifacetics escullors
ita i Xargay.
A partir deis anys 60. l'obra
d"en Portas es la niés
concentrada, trista. mística... És
el tragic desií deis vei'itables
artistas gironins ati"apats pels
sublims entorns d'una historia,
monumcnts i paisatges del vell
Aguilera. Per mi, les Girones
mes belles de Portas son les
sinteliques paiK)ramÍques de les
cases del nu, presididcs pels
campanars, i en especial Poli
sobre fusta «Girona», de la
collccció d'en Jaume Minislral.
En canvi, les alegres cases del riu
del 1968, reproduídes en el
poster i en la portada del catáleg.
s'apropen mes, per la seva
frescor i alegria, a l'obra deis
Tapióla o Vicens. M'agrada mes
el Portas que reconvei-ieix a purés
formes geométr¡t|ues la Girona
monumental, i í|ue fa unes
immenses nalures niortcs, plenes
de trislor i de melangia
metafísica.

d'una hist5]"i;i que ais anys 40 va
reviure i d'unes iradicions que
ens van ser imposades després de
la derrota de PAlira Girona. la
del Front Popular, antagónica
deis defensors de Los cipre.ses
creen en Dios de Gironella, que
tant va inlluiren Portas.

Cu nucid.
¡Lt lionihinussa
lie Ponas.
II l-¡
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de la llihcrlaí.

Sí; Portas en sccrel volia ser un
artistaan-auxat i a\antguardisla. pero
per educació. per ambienl i per
convencions st)einl6gic|ucs d'una
ciutat Icvítico-lranquisla-burociáticaeonscrvadora. el seeret bohemianarquista i Ilibeilari s'autorcpriinia i
reordenava una i ultra vegada les
seves treballadíssimes pintures íliis al
masoquisme. Era supercxigent i
perfeccionista, fins a una certa
neuiosi. que a causa de (antes
exigencies de perfecció formal
desprcs es desinllava en foiies
depres.sions i melangies. Aqüestes el
jioitaren. amb els anys. a una ceita
misantropía, i unes terribles calaractcs
ais ulls el convertiren practicament en
un cec. I aquesta és la tragedia mes
gran per a un pintor: perdre la vísió.

El tancament, la subliinació
formal i decorativista de la
pintura mística de Portas esclala
en les seves exotiques i sensuals
pintures cubanes i en els

Portas, com lots els veritables
artisies gironins, va voler marxar
d'una Girona grisa i neíira.
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Sens dubte Portas i Pescultor
Domenec Fita son els dos darrcrs
grans artistes gironins que
exprcssen en la seva obra, d"una
foi'ma tt)talment sincera, aquesta
dualitat agónica entre iradició i
modernitat. entre ordre i Ilibertal.
I en can\i, molts altrcs artistes
d'avui. mes descreguts en la
defensa deis valors iradicionals,
son —malgrat la seva aparenl
modernitat— lan o mes neoconsciA'adoi's. oficialislcs i
elitistes. al servci de les noves
classes políliques i de les modes
culturáis imposades per les

bui'ocracies o peí capitalisme
privat de la nova situació
económica postmoderna. de la
política reconvertida i mancada
de veriiable participació
de mocrati co-popuhu'.
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