Uhistoriador
i el ciutadá
quest esliu s'han complert vint anys de ia mort de Santiago Sobrequés i Vidal
(i 911 -1973), oconeguda quan encai"a es podien esperar d'ell molts anys d'activitat,
de mestratge i de bona compunyia.
Segons les biografíes oficiáis, Sobrequés va ser Ilicenciat en Dret i doctor en
Historia, catedratic d'lnslilul i autor de iiibres cabdais per al coneixement del passat.
que el col-loquen en un lloc preeminenl de la historiografía catalana. Entre nosallres,
pero, és recordal sobretot per la seva activitat de cada dia en els anibils cultural, cívic i huma. La
seva condició de cienlífic de primera línia no ens impressiona tant com la seva qualitat de ciutada
d'una sola pe^a, atenl al ritme de la marxa del seu país i compromés a fons amb els afanys del seu
poblé. Eli va dir que fhistoriador «no és un borne que coniempli la societat esiani-ne al niarge; no
pot evadir-se deis problemes i preocupacions de la societat en qué viu». Per aixo va incorporar-se
plenainent a les tasques i a les inquietuds coMectives, amb toles les conseqüéncies negalives que
aquesta actitud podía comporlar-l¡ en una época de restricció de les Ilibertats.
En els anys Toscos de la dictadura franquista, irobem Santiago Sobrequés al front Ü enmig de les
propostes de progrés o de les esclelxes de claror que prova d'anar obrint la societat civil. El trobem a la
fundació de rinslitm d'Esludis Gironins. a la presidencia del GEiEG. a la direcció de l'lnstitut d'En-

A

^

^

Santiago SoÍTrequés,
/lísioriíiííín- de primera
iínia i chaadá
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senyanienl Mitja. a la .lunta Consultiva d'Omniuní Cultural, a la Junta de Ftindadors de Presencia, a la
creació de la llibreria Les Vültes. a la comissió organitzadora del Prenii Berlrana. ais inicis del Col-legi
Universitítri de Girona. a la presentado al Govcni Civil del primer plec de sígnatures a favor de faninistia, a les pagines de Dcsíino com a cronista i a les de Presencia com a comentarista conibatiu. i en
tota mena d'entitats. iniciatives i projecles com a coMaborador destacat i decidit.
Historiador en el mes pie sentit de la paraula. St)bi"equcs va estudiar el passal. va intervenir en el
present i va ajudar a construir el fulur. Aquest fulur, que ell no va poder veure, és ara el nostre presenl. Moltes de les realitats que han cristal-litzat entre nosaltres son les que ell va comentar o va impulsar. Seria injust que, al cap de vint anys. oblidéssim la seva cooperació essencial a la vida col-lectiva i el reduíssim a alio que no voHa ser de cap manera: l'erudit confinat ais prestatges de les biblioteques. Els qui vam teñir la sort de tractar-lo hem de mantenir viva la seva imatge d'inlel-lectual
actiu i d'home Iliurat apussionadament a la causa del bé coinú. En un proper número de la Revista
dedicarem a la seva memoria l'espai indispensable per fer reviure els trets mes significatius de la
seva personalitat.
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Miró, Urgell
i Phoritzó gironí
n una crónica relativa a TExposició Oficial d'Art de Barcelona de 1918, la revista D'ücíd'alUí déla: «El venerable mestre Modest Urgell représenla una supervivencia de la pintura de mitjan seglc XIX. Eli. en un extrcm, i el jovenet
Miró. QX ftíuve d'última hora, en Taltre. obren i tanquen un cicle de la nostra
historia de Tart».
Admirable premonició. Perqué aquest text explica, sense proposar-s'ho,
una realitat que aleshores tot jusl comen^ava: la persistencia del mestratge d'Urgell en la pintura i en Testclica de Joan Miró.
Modest Urgell (1839-1919) va comentar la seva carrera artística a Girona i els seus voltants. Ais 27 anys, vivía precáriament al carrer de la For^a i pintava a plein air pels pobles
propers. entre el Girones i TEmporda. Aquí va descobrir «aquesta Catalunya meva, patita, ronega. desmanleilada». dominada per la ratlla de l'horitzó baix i de! cel alt. L'cstil que el va fer
l'amós tenia les arrels en aquest paisatgc de les ierres gironines que el! va interpretar de manera personalíssima.
Quan Urgell va ser professor de pintura a TEscola de la Llotja de Barcelona, va teñir un
alumne que es dcia Joan Miró. 1 és alia on Miró va aprendre per sempre mes la bellesa deis
amplis espais buils
i deis horitzons
baixos. la magia de
^' r
•
la presencia del sol
•
o de la lluna en un
angla concret del
firmamcnl. Eli maleix ho explicarla
així, al cap de
/
molts anys: «Encara avui reconec formes que apareixen
constantment en la ^
meva obra i que ein
van inipressionar
'
originariament de
'
la pintura d'Urgell.
;
Ets horitzons crepusculars llargs i
|
rectes que tallen els
,
quadres per la mei_^
tat; una lluna per
sobre d'un xiprer. a
la part baixa del
cel. Formes que
s'han converlit en una obsessió per a mi, representen Pemprernta d'Urgell. Sempre retornen, i
cada vegada amb petites diferencies».
Aquesta influencia d'Urgell plana sobre l'obra mironiana en époques molt diverses i és
mes iniensa que niai al final de la vida de ¡"artista, en teles on el blanc i el negre es fan presents de manera exclusiva sobre un panorama cada cop mes seré. A Texposició barcelonina
de la Fundació. muntada amb moiiu del cenienari. es poden veure aqüestes Llliimes obres i
també els seus esbossos. Perqué en ais darrers anys, quan ja no podia baixar al taller. Miró
volia teñir sempre a ma el llapis i un bloc de paper, i en ell dibuixava obsessivameni un punt
rodó i una única línia horitzontal. I anolava a sota, una i altra vegada: «Hom/na^e a M.U.»
Homenatge a Modest Urgell i al seu paisatge etern. entre el Girones i l'Emporda.
Aquests dies es parla molt de la irradiacio universal de Miró. Ell ha escampal per tot el
món, reduíts a la müxima simplicitat, els elenients essencials del paisatge gironí que havia
descobait a través del seu mestre.
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Costaría poc
de fer pass¿ir ¿iqueai dihuix
jjcr ini tni^nal d'Urgell.
Peroés. en realitat.
un dibiiix de joventta
de Miró.
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