Is cartells
d'en Malagrida

Mamiel
Malagrida
en un hu.sl de nuirhrc
(le JdSL'p Clare).

Ei mes de sclembi'c passal la
Sala Oberla del Miiscii
Comarcal de la Garrolxa va
acollir rexpüsició Els concursos
(le ciiriclls deis Cigairülos
París, 1900-1901. que aplegava
un centenar deis c a n d i s t|iie van
participar en els ccrtamens
convocáis per Tinduslrial oloií
Manuel Malagrida i Fontanel
(1864-1946) per pronioclonar la
imalye irun deis tabacs que
manLilaclurava. No era la
primera vegada que una seleecio
d'aqiiestes peces es mostrava al
püblic: l'any 1985. a instancies
de Francesc Miralles.
Cajamadrid va organil/.ar diies
exposicions que es van poder
veure successivameni a
Barcelona i a Olol. Pero
l'exposició realitzada
recentnienl a Olol presenlava
unes característiques especiáis.

altres. efectiiades a partir de les
imatges procedenls tPalhums
que es trobaven entre la
documentació c]Lie Tany 1993 la
familia \a cedir a l'ArxiLi
Historie Comarcal.

PARÍS
En segon lloc. el calideg de
rexposició -que recull toles les
obres exhibides- conienia
inl'ormacions inódites l'ins ara.
La pacieiit labor d'investigació
il'Anloni Monturiol. conseivador
del Museu i comissari de
rexposicii). ha permés
reconsiiiiir l;i historia d'aquests
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En primer lloc, el nombre de
peces exhibides era nolablcmcni
superior. A mes de la
cinquantena de cartells que la
familia Malagrida va donar al
Museu Comarcal de la Garrolxa
elsanys 19KK i 1993 s'bi han
aí'egil reproduccions de molls
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Alfiíiiis (U'ls
t-fiii varíclls
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ü rcxposició
<r()h>i.

largetes de pi'escnlació
d'aiitorilals, ele. Man estat
preci.sament les folografies i
reproduccions de cartells
presentáis ais concursos deis
Cigarrillos París que contenen
aquests idbimis les que han
permes ampliar el calalcg de
peces prcscnlatics en aLjuells
certaniens.

CDiicursos, la ÍLICHI¡I'¡L-;ICÍÓ Je

iiiolles poces que es doiiaven per
pealiiLles i les vicissiuid.s deis
cartells una vegada acabáis els
cerliimcns. En at|iiesla lasca, ha
cstal d'una lutiahle ajuda el
conjunt de dociiinenls t|ue la
lanii'lia Malagrida va cedir Taiiy
1993 a TArxiu Hisloric
Comarcal d'Oiol. FJ tbns incloii
dncuiiieiils personáis,
correspundencia. dociiinenlacin
económica, retalls de premsa i
una amplia coMecció de
fotografies faniiliars; pero, una
de les parts mes atracli\es del
tbns docnmenial diposital a
l'Arxiu es. sens dublé, el conjunl
d'albums miscel-lanis
conrecciiMKits
per Ramón
Malagrida i
Pons, fil! de
Manuel
Malagrida. i
t|ue
constilueixen
una mena de
biografía
il-lustrada del
personal ge:
relalls üc diaris.
mcnüs de
banquels ofcrts
en el sen honor.
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Aqüestes api>rtacions. dones,
han conirihuVl a fer una
magníí'ica exposició. que
rcflccieix perl'ectament Tange
que tingué el carlellisme a
Catalunya -i a lot Europa- al
final del segle passat: dcsprés de
la mostra de cartells celebrada a
la Sala Pares Tany 1896. els
concursos d"Anís tlel Mono,
convocal el Í89S per rinduslrial
Viceni^- Bosch -i que va guanyar
Ramón Casas- i deis
cliainpciíiiu'.s Cotlorniu. convocal
per Manuel Raveniós el mateix
any. van popularit/.ar el cailell i
el van fer un deis vehicles mes
uiilii/.als per a la publicital. lanl
de ['empresa com de les entitats
culturáis i recrealives. Els
certamens convocáis els anys
1900 1 1901 per Manuel

Malagrida. el primer amb
carácter eslrictamenl argentí. i el
segon d'abast internacional.
serien la culminado d"aquesi
mtiviment. emmarcat en una
época en que. com va recordar el
dissenyador Enric Satué en la
conferencia pronunciada amb
motiu de rexposició. els
empresaris i els creadors vivien
en una sinlonia que es dona en
pocs nuimeiits d'aquesl segle.
Avui. alguns deis cartells de
TexposicitS poden ser
contemplats en la col-lecció
permanent del Museu Comarcal
de la Garrotxa. D'allra banda, el
ealáleg de Texposició, de bella
factura, ofereix dades prou
intcressanis de Manuel
Malagrida que no Tan mes que
despertar la curiosilat sobre
algimes de les ineognites que
plañen encaia sobre aquest
personatge. Taní de bo que
l'cxposició que hem pogut veure
a Olol hagi estat un cstímul per a
comentar a rcsoldre-les.
A N N A BONFILL
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