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Un íic'ls mullí dihuixos
ptihlicimris S/^IÍJIS C G

(Colomer-GaÜMim), A ¡935.

Pep ColomeTj
entre el disseny comercial
i la vrovosta revolucionaria
Josep Clara

D

Lirant uns anys, els noms de
Francesc Galktstra i Verdala (Girona, 1905-1974) i
de Josep Colomer i Martí
( G i r o n a , 1 907-Figueres,
1994) soniiren pleí^ats.
Ambdós eren filis de pares comerciaiirs
d ' u n m a t e i x barrí c i u t a d a (el pare de
Gallostra era sastre al carrer de Besado, i el
de Colomer, botigiier de cera a les Ferreríes
Velles) i van compartir altres circumsrancies i inqiiietuds: la fundació deis Amics de
les Arts (1929), una estada a Brusseí-les
(1930-31) t una feina conjunta de decoradors durant els anys de la U República.
El dibuixant Pep Gilomer - d e qui cal
parlar avui- va teñir un proragonísme consi'
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derable en les activitats culturáis que se celebraren a la Girona republicana, ahans de la
yuerra civil. Eli mateix les rememorava el
1972: «Eren temps de democracia efectiva i
natural. Els joves professíivem alesht.>rcs uns
ideáis entusiastes -sense gaire discriminac i ó - artístics, polítics, esportius; donavem
cap a tot i estavem disposacs en toe moment
a organitzar qualsevol cosa; fundar primer
Amics de les Arts i escampar-nos després en
múltiples activitats diverses, és a dir: Hogar
l'Albéniz per fer sessions de cinema especial;
col-laborar en la publicació d'una revista
(Vi'ctíJTs); viure la gran época poptdar del
GEiEG al local de Sant Agustí; ser els supponers entusiastes en la creació de la Piscina
de Girona; turidar i promocionar el cinema
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IMuMr.icioní-lie 1 Vp Giluiucr (,sigiiíiJc> Marry o M) piiMicadtó ;i L'Espiini;i. [xut^ivaí Jc'l Blix; Ol-rcr i Gimptidi de lescom;irqLiL'.s girnnines (1932 i 1933).
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aniiitciir; ortjiiniciar les primcrse Fircs
Comerciáis i rüiiibé la primera Finí i.lcl
Llihrc, i rot aixü en iins nnnnents en
que la ciiitat cninpta\'a entre molres
d'íiltres amh cnriíats de ran prest¡<íi
coin eren l'Areneu ile Girona i l'Assnciació de Música, L¡iie amh els seus
acres ciilriirals i els scus concerts donaren a la Girona i_!'a\-anryiierrn una caief,'orivi realnienc euro[x."a".
IMustrador i decorador
N o \'oldríc[n reperir ara i -A^UÍ
aspectes de l'obra de Pep t'oloiDer i.[ue
ja son considerars per altres í;lossadors
en aqüestes niaveixes pagines o al cataleg de rexposició tiiie ikiranr els mesos
de íehrer a juny de 1996 s'ha celebrai a
les sales del Mtiseti d'Art de Girona. Ens
fixarem, sohretot, en unes acti\'irars que,
al nostre enrendre, mereixen mes relien
del que li ha estat dedicar fins ara, especialment en la facera d'íI-lustrador.
Rerornats a Girima, al conieni;ament de ía primavi^ra de 1931, amh un
han bayatge deis aires arcístics i,[ue
corrien per Europa, Pep Colonier i
Francesc Gallosrra \'an estahlir-se -en
s o c i e t a t - com a decoradors. En una
carta datada a Brussel-les, el 9 de man;
d'aquell any, Francesc Gallostra ho
anu[icia\-a a Caries Rahola: -Potser
s'ha assahenrat del mcLi retorn. La nieva
decisió jiinr amh el company Colomcr
és per establir-no^ com a decoradors a
Girona. A la meva decisió hi intlueix la
manca de treball per aquí aqüestes
terres, dones es passa una crisis gran;
durant l'estiu, de totes mancres, en el
nostre ofici es treballa, pero també amb
(sic) un li dol de no poder anar a pintar
davant la natura, essent l'hiveni en que
disposa de temps no hi pot anar-hi per
les treds i la insef^juretat del temps...".
U n a de les primerse feines que
Gallostra i Colomer troharen a Girona
füu la de dissenyar el cartell anunciador
de Tapice del GEiEG, que aquell any
era el segon i que .se celebra al santuari
deis Án^eLs el 17 de maiy. Al butlletí
de Tentitat corresponent al mes d'ahril
es dona compre, justament, del reiorn
de les terres de Belí;ica deis consorcis
Francesc Gallostra i del també pintor
Martí Adroher (Colomer no devia ser
membre del GEiEG) i s'insereix el cartell anunciador, siynat amb les iniciáis
C G (Colomer-Galloscra). La societat
havia comen^~at a fer-.se notar.

Concebuts amb un estil directe i
sensible, amb el maieix rractament
donar a la H.L^ura humana i al paisatge
entranyable que l'emmarca, els dos
amics es responsabilitien deis earrells
anunciadors deis ápices (.lels anys que
setíuiren fins al 1936: el del 1932 a
Finestres, el de 1933 al Far, el de 19i5
a Valivanera i el 1936 a Sant Julia del
Mont. AquesE darrer no és sii^nat amb
les iniciáis C G , sino amb el nom de
Garbí, que correspon a la denominado
de la Ilibrcria i sala Li'exposieions LJLIC
C o l o m e r i Gallostra ha\'ien obert,
durant aquells anys, a la eiutar.
A mes a mes de l'acrLiació en Ixuijiues i esrabliments comerciáis de la
ciutat de Girona i alrres indrers del
territtiri .í^ironí com Olot, on aplicaren
els plancejaments a\'antiíuardistes lli^ats al racionalisme i a l'Art Dcci> (pastisseria Prardesa\'a, foroL^raíia Barber.
]"ierruL|ueria Sirjes. perhimeria Massias,
etc.), Colomer i Gallostra van teñir
cura de l'oniamentació í la construceió
LIC la Eira Comercial i Aj^iríeola de
Girona. que se celebra, durant els anys
1932 a 1935, arran de les Fires de Sanr
Narcís. La siyniticació d'aquesta mostra
comercial ¡ industrial els dona ocasió
perqué dissenyessin rambé la publicitat
del proiirama corresponent. Una mostra ben represenrari\'a del tlibuix publicitari és la que reproduím en aqüestes
pa.Liincs relati\'a ais «ferros d'art- de
remjiresa LIC Ramón Cadenas, si,L;nat
amb les inici.ds CG.
Dibuixant re\olucionari
Francesc Gallostra, ¡"lintor de paisatges amables i lluminosos, en la línia
de l'impressionisme bucolic, va ser
milicant d'un partir centrista (Acció
C a t a l a n a R e p u b l i c a n a ) , tormat per
gent de llcrres i perit-burgesos. Hi
dcvia teñir una inilitancia activa, ja
L]ue va figurar a les llistes de la candidatura que es presenta a les eleccions
municipals de 19M, i durant la guerra
ci\-il - P a n y 1 9 3 8 - fou regidor de
PAjuntament de Girona en representaci(i ;.lel mateix partit,
Els comencaristes íntims de Colomer ens presenten també aquest com a
identificar amb els ideáis rcpublicans i
catalanistes, bé que sense precisar la
formació amb qué simpatitiava. Colomer \'a ser, evidentmcnt, república i
catalanista, pero palesa uns moments
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extremats, mes a l'esquerra. Al rext que
hem reprot.luVr abans, C'olomer silencia
volunrariamenr la seva coblabciració
amb el partit comunista tlissident qLie
fou el Bloc Obrer i Camperol, el grup
polícic mes radical tiels que actuaren a
Girona, en ai.¡uella época. El fct podia
ser explicable en la situació LIC 1972,
pero ho és mcnys en el moment actual,
sohretot després que el 1974 - e n un
documental treball .sobre el Bloc Obrer
i C a m p e r o l , publicar a la revista
Presencia, Rafael Pujol ho bagues desvctUat discretament. Alió cert és que el
cataleg de l'exposició deis nostres dies
no hi fa cap referencia. 1 tanmateix ens
semilla que aqLiesta página, porser diferenr i iliferenciada, tic la vitla de l'arrista lia de ser ponderada i coneguda. Perqué, encara que bren i oblÍLlatla, va ser
iMia de les aeti\'itats importants del
nostre personatgc peí que significava
de e o m p r o m í s i d ' i n n o \ ' a c i ó en la
bistriria de la il-lustració a Girona.
La coblaboració de Pep Colomer
amb els comunistes del Bloc Obrer i
C-aniperol es vd concretar, si mes no,
en les iblusrracions que publica al
periódic L|uin2enal L'Espurna, portaveu
del pinrir rewilncionari, en les quals
palesava uns ideáis que ana\-en molt
niés enllá del repuhlicanisme i dc\ caralanisme. Tant si era militanr com no,
alió que no poilem negar és la simpatía
i la ¡denriíicaci(') Liue havia ile sentir
per !a fonnaciti comunista i el seu programa. Les ildustracioiis son signades
com a Marty o, simplement, M, cosa
i,[ue, inevitablement, ens la evocar la
figura del polític comunista francés
André Marty. membre de la Internacional Comunista.
Pep Colomer, peí fet de relacionarse amb aquesta íormació defen.sora LIC la
classe obrera i explotada, entronca amb
la li'nia deis dibuixants revolucionaris i
engatjats que va teñir un dcsplegament
considerable en ocasió de la guerra
civil, és a dir, un art pcnsat al ser\'ei de
la transformado social i que recolÜa els
fets que succeíen ais carrers i al front, i
que en feia moriu de propaganda i de
Iluita per aixaíar l'enemíc i aconscguir
els resulrars de la revolució rii.ssa. Era la
mareixa línia de manifesració gráfica
que a Barcelona ja havien conrear els
iblustradors de publicacions políticjues
del mareix estii de L'Espurna, i enrre els
quals Helios Gómez consrirueix un
exemple emblemátic.
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La \ i J a Je L'E>piirna \ a .ser inolt
CLirra: va piiblicar-se, si mes no, entre
el primer Je mnii^ Je 1932 i el primer
Je mar^ Je 1933. PoJem parlar. Jones,
J e \'inr-i-un números, pero entre les
hemeRíteques de Girona i Je Barcelona només hcm iirrihat a poJer examínar-ne un total d'onze. Hi escriviren
elements hen concyiits Jel partit, com
Joan Qiier (secretari municipal de Sait,
que emprava el pseudonim J'lnJifíeta),
Miquel Gayola, Enrié Adroher (Gironella), Pere Soles i Briera... i una colla
de corresponsals locáis, militants i simpatitzants, sempre en cátala. La liraJa
era Je mil exemplarsA part Jel Jisseny probable Je la
capgalera, les coi-laboracions de Colómer que hi hem poyut localitzar siín
quatre. rotes J e gran impacte i Jel
mateix estil. AI número 3 (1 Je juny
de 1932) iMustra un article titulat
«Girona, ciutat carcunda», en el ;.]iial
es Jenunciava la civilitzacíó capitalista
-resumiJa, segons rarticulisra anonim,
en Jues cases simboliques: I'església i el
bordell-, i es conclou amb aqüestes frases: "La cititat carcunda de Girona, el
Jia de Corpus, colga ais seus balcons
no pas els domassos de l'amor de Crist,
sino cls pendons de les allaus Je CovaJonga. Pero a les liars proletaries, el
crucifix Je les arcobes és substituir peí
bust Je Lenin, símbol Je la promesa
d'una propera societat justa».
Al número 8 (15 d'agost de 1932)
un altre dibuix traJueix en imarges ci
contingut básic J'un editorial sobre el
cop d'Estat de Sanjurjo on es Jcmana
l'afiisellament deis generáis traVJors. La
ilkistració J e t^oUnner - u n s obrers
conJuVts presos per la Guardia Civil,
per una carretera delimitada pcls país
de l'electricitat i la flor Je l'atzaMira- és
feta a posta per refori^ar el contingui
del text: «Nosalrres, els comiinistes,
ha\'íem Jenunciat sistematicament la
l^reparaciii LÍCI Cop d'Estat. Ha\"íem
Jemanat l'aixaíament de la testa negra
i rei'iugnant Je la reacció. 1, en canvi,
se celehrava (a poc, a Rarcelona, un
Conscll Je Guerra contra Jos companys nostres que ba\'ien protestat Je
les xulcries Je Sanjurjo i Je la Guardia
Civil. La classe obrera i la pagesia
pohra. veritahlcs puntáis de la República, han estal burlat.s, befats, persegiiits i
empresonats".
Al n ú m e r o \S (15 i,le gener J e
19Vi) iMustra Tarriclc "L'atur torgiis".
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atre\'ida. Per aixd mateix resulten for^a
mes compromesos amb les reivinJtcacions socials del moment que les il-lustracions que Josep Aguilera, un deis
antics mestres de Colomer, realitzava
-aciuells matcixos anys- per a L'Autonomista. on repetía la imatge simbólica de
la República en fomia femenina, a l'estil
de «La Llibertat guiant el poble»
d'Eugene Delacroix.

Mnriana PiíieJa, símbol Je la llihcrCar,
en un ilibuix si^nai per lV\|iiip GG
i piii^liciit a L'ALiiünLiinistü (1931).

Je Miquel Gayola. En aquest cas es traerá d'un linoleum ben cxpressiu, presidir
per la páranla «treball», pensat per fer
mes \'isual la denuncia del sindicalista
Gayola, que reclama i justifica unes feines per ais aturats i que acaba aixi: «Els
que contragueren un deure amh el poblé
cal que el compleixin; si no poden, pitjor per ells. Ja arribara el día que aquest
poblé cls fara retre compres, i els escombrara deis llocs que histdricamenr ja no
els hi corresponen».
Finalment, el gVavat Jel número
19(1 Je tehrer Je 1933) torna a ser un
Jihuix L[ue evoca la tragei.lia Je Casas
Viejas. El paisatge anJalús és simKilitzat per unes cases i unes ligues Je moro.
La guitarra trencaJa i un borne ahatut
a térra ens parlen d'uncs morts execrables que L|ueden emmarcai.les entre el
puny ali^Lit tlels IkiitaJors i les armes de
les torces Je repressió.
Els quatre gravats teñen elements
comuns; l'expressivitat aconseguiJa amb
el conttast tlel blanc i del negre, l'estilització Jels personatges, la sdliJa composició Je les escenes, la presencia Je les
armes (.¡ue apunten o plañen sobre les
maniíestacions po|-iulars, la intencionalitat política en una línia ben concreta... C o n n e c t e n , e\'iJentment. amh
l'estil Je les il-lustracions comerciáis Je
la Eira, propia J'una societat capitalista,
i cls cartclls de l'aplec popular LICI
GEiEG. perd posseeixen la potencia
punyent i.le la projtaganda política mes

En una segona época (1936-1937),
L'Espuma va ser portaveu del POUM
com a diari. Tot i que la publicació
conté nombroses i ben curades il-lustracions, no hem sabut identificar-n'hi
cap Je Josep Colomer. La Jarrera moscra artística Jel compromís polític Je
Colomer degué ser la participacíó a
l'exposició col-lectiva Pro Socors Roig
Inrerncional, oberta a les sales de la
Rambla de setembre a octubre de !936.
En tot cas, com ho prova la col-laboració en una altra revista -Víctors- com a
compaginador, sembla que aleshores ja
s'havia decantar per propostes mes culturalistes i elitistes que les que havia
signitcat L'Espurna de la primera etapa.
La gueiTa civil i les conseqüéncies que
comporta l'acabarien Je situar en un
altre itinerari.
Per acabar
Les notes reportajes fins aquí han
pretés d'ampliar !a biografía i racti\'itat
artística de Pep Colomer en un temps
determinar, el de la Girona republicana, que fou, sense cap uicna Je Jubte,
el mes interessant i aJmirable Je la
se\'a etapa creati\-a com a Jibuixant i
il-lustraJor. Una etapa escapí^aJa peí
resultat Je la guerra ci\il, en la qual
Colomer es va moure cdmodament per
expressar i n q u i c t u J s a r t í s t i q u e s i
socials, i per palcsat una manera Je fer
Ínno\';Klora en el context gironí, hrillant i ferma, no exempra J ' a n t i n d mtes, resoltes finalment per l'abanjó
Je la línia revolucionaria a benelici Je
la culturalista i esteticista. L'cihra pictdria posterior -allunyatla tant Jel ilisseny comercial com Jel compromís
social o tlel somni re\'olucionari, i.lominaJa por la circumstancia ambiental
aJ\'ersa, els Jubtes personáis, la recerca
plástica i la tetlexió metafísica- va ser,
[lUilauraJament i al marge del scu \'alor
intrínsec, tota una altra cosa.
Josep Clara és historiador.
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