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durant aqüestes primeres clécades del segle XX,
s'aná formant una extensa trama de societat civil, activa en eí
món de l'associacionisme, de l'esport, de la música, de la pintura i de la cultura en general, que féu possible un clima perfectament apte per desenvolupar el conreu de les diferents especialitats artístiques i de pensament í. el que és mes important. per
poder ser valorades socialment i potenciades políticament. Va
ser en aquest context que i'adolescent Ramón Reig participa en
lessevesprimeresexposicionsel 191611918.
Després del seu pas estudiantil per Barcelona -on també
tingué ocasió d'exposar, especialment en una de les mes importants galeries d'art com la Dalmau- Ramón Reig, ja adult. va
viure els anys republicans de forma paraMela a un cert reconeixement artístic, Exposá de forma individual el 1935 a les Galerías Valenciano de Barcelona i de fonna col-lectiva a la Sala Edison i a la Sala Clerch i Nicoiau de Figueres.
La postguerra figuerenca
Pero va ser durant la postguerra figuerenca que la seva figura destaca en diversos camps de creació i gestió culturáis a Figueres,
tant des d'iniciatives vinculades a les estructures del régim com a
la desestructurada societat civil. A Figueres. davanl la derrota
republicana, marxaren a resili polítics, inteMectuals i d'altres
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suports de la República, alguns deis quals tornaren el mateix any
1939. Alexandre Deulofeu, farmacéutic, polític i brillant assagista
amb Caia/unya / l'Eumpa del futur (1934) o Catalunya (19321934) {1935), tot i que sovint mes conegut popularment pels
seus estudis posteriors sobre i'art románic i per la seva teoria original de la matemática de la historia, no torna finsal 1946.Josep
Puig'Pujades, en canvi, ánima teórica i ideóleg del moviment
republicanista federal i catalanista figuerenc durant gairebé 30
anys, Impulsor de tribunos culturáis com Atenea i autor literari,
visque durant uns anys a Perpinyá i acaba morint-hi el 1949.
Amb el final de la guerra, una nova elit es feia amb la direcció cultural i ideológica de la ciutat. Una hegemonía mancada
deis Instruments propis necessans. L'escassa premsa estava vinculada a l'Església Católica -Vida Parroquial es torna a publicar
en espanyol el desembre de 1939- o directament era un órgan
de la Falange loca! -Ampurdan. (1942)-. per tant, no donaven
precisament el joc de debat i de pluralitat inteMectual deis anys
trenta. Les circumstáncies tampoc no eren les mes aptes per a
dlsposard'un públic amatent.
La mateixa biblioteca pública de Figueres, obra d'aquella connexió entre cultura i política de preguen-a, va ser depurada a consciéncia d'aquells Ilibres considerats contraris a la ideología del régim
per una comissió expressament fomnada per a aquest tema. Cent
cinquanía volums, entre els quals trobem Ilibres de teórics marxistes.

Reig amb Salvador Dñli
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cooperativistes, republicans. catalanistes o. per exemple. dues

La refeta Agrupació Lírico-Artística Tália, amb seu al Casino

bibliesprotestants, van ser elimináis de préstec. Recordem que fins

Menestral des de 1947, va iniciar un repertori molt central en

a la inaugurado de la Biblioteca de la Caixa de Pensions al 1951 fou

sarsueles i en obres clássiques del teatre cátala, pero la seva

rúnica biblioteca pública de la ciutat. La del Casino Menestral, mal-

activitatacabáa mitjan anys dnquanta.

mesa pels bombardeigs. malgratalgunstimids intentsde potenciarla, a mitjan anys quaranta, va romand re practicament inactiva.

A l'entorn del Patronal de la Catequística, i sota la direcció de
Tony fvlontal, ais anys dnquanta sorgí un grupquecanviáel panorama teatral de la ciutat en programar obres d'un repertori diferent al tradidonal i, sobretot, amb escenografies que en el seu

Teatre, c i n e m a , música

moment foren d'avanlguarda. Aixi, sorgiren muntatges com /VuesLa vida teatral es reprengué a la postguerra també sola uns nous

tra Ciudad de T. Wilder en versJó espanyola, o d'altres autors com

parámetres completament diferents deis de l'época republicana,

E. Williams o J. B. Priestley. A partir de 1959 l'elenc passá a for-

no només per una situació económica que no aíavoria gens el

mar part; del Casino Menestral sola la nova denominado d'Agru-

lleure i la cultura. Sota la batuta ideológica oficial de Falange es

pación Arlequín. El seu repertori continua amb la mateixa línia, i

crea l'Agrupación Escénica de Educación y Descanso, que en un

es podría destacaría mortd'uíiwaí/a/nt,d'A.Miller.

primer moment representaren obres explícitamentorientades a

A nivell del teatre vinculat a l'Església, el mateix Nadal de

la difusió ideológica del régim i posteriorment obres del repertori

1939 es representaren i.os Pas(orc)7/os de Belén. No fou fins al

clássic castellá. A imatge d'altres sectors d'activitat professional,

1944 que es pogué representaren cátala: va ser el Primer Nadal

l'enquadrament dins del partit únic era rúnica forma de poder

deis pastors, de mossén Fortunel. encara que fins al 1954

representar obres de teatre, a excepció feta deis grups depen-

s'anaren alternant amb d'altres versions. En record deis mártirs

dents de l'Església Católica, com per exemple l'elenc del Patro-

catolics de la guerra, durant la Quaresma de l'any 1942 es repre-

nal de la Catequística. Aixi, es configuraren a Figueres dos blocs

senta INRI, d'Agustí Burgas, estrenat el 1935, ara pero en versió

teatrals, un dependent de Falange, en tant que unificació íorga-

espanyola. Un allre esdeveniment important fou la representado

da deis diversos grups d'abans de la guerra, i l'altre formal pels

el 1949 de REX. obra en cátala de Martí Brunel, que durant tots

diversos elencs que giraven entorn de la Catequística.

aquests anys i fins a la seva mort. el 1956, participa activamenl

Els primers es dividiren el 1943, quan el control ideológic i
organitzatiu ja no era el de la mes immediata postguerra. D'una

en la premsa local i el món cultural comarcal, especialment en la
divulgado i recuperado del seu patrimoni.

banda es torna a formar TAgrupació Talla, dirigida per Pere Teixidor.

No només en el món del teatre hi hagué una voluntat d'acosla-

i de l'altra es crea l'Agmpació Marquina, com a secció d'EducaciÓn

ment a les estéliques mes vigent en el món occidental: també en el

y Descanso própiament dita, dirigida per J. Crumols. D"altra banda,

món del cinema s'iniciaren aclivitats de cinefórum, amb la constitu-

a l'elenc adult masculí de la Catequística d'abans de la guerra se li

ció durant el 1957 del Cine Club Figueres. Anteriorment ja Iii havia

suma el 1943 un nou eíenc juvenil i el 1950 es fusionaren en un de

hagut sessions de dnema amateur vinculat al Cine Club de la UEC a

sol. ja amb la denominado d'elenc titular. Simultániament. l'elenc

final del quaranta a la seu del Casino f\/lenestral, on també ais anys

femení continua com sempre dirigit per les religioses de Sant Viceng

seixantaTomás Mallol projectá i comenta diverses peMículestantde

de Paúl fins al 1951, en qué es fusionaren també amb l'elenc titular

producdó propia com de diversos cineastes barcelonins. Tanmateix,

en un únic gmp teatral, superant així la tradicional divisió de sexes

fou aquesta nova iniciativa la que marca culturalmenl aquells anys

imperant fins al moment en el teatre católic.

al voltant de persones com Josep f\/íontalat i Albert Can'eras.

Reig davant les seves pinturea muráis
a l'absiB de l'església del Portús.

Reiga Vilabertran, amb els membres
del patronal de Santa María.
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A la darreria deis cinquanta i principi deis seixanta la socle-

ren recompensats per Téxit de públic i per l'actuació de moltes

lat va anar adquirint un paper mes important dins de les limita-

diverses orquestras I artistes de reconegut prestigi internacionals.

cions del régim, que condicionaven qualsevol activitat. Al Casino
Menestral, especialment sota rimpuls de les juntes presididas

Canigó, riEE, el Museu

per Antonl Guasch, trobem una serie d'iniciatives que marcaren
l'época i que sobretot contrastaren amb certa inactivitat de la

La fundado de la revista mensual Canigó com a iniciativa privada el

década anterior. Per exemple. al 1954 es funda l'Agrupació de

generde 1954 dona un nou aire a la premsa empordanesa desd'una

Cultura, que impulsa diverses actlvltats, especialment conferen-

voluntat expressa de buscar un nou tipus de lector mes interessat en

cies, algunes de les quals encara recordables, com la famosa de

una visió amplia de la cultura mes que no en els fets sociats i polítics

Fages de Climent Vilasacra. capital del món (1956) o, d'Alexan-

comarcáis. Per les seves planes passaren totes les plomes relaciona-

dre Deuloféu, L'Empordá. origen i bressol de l'Art Románic

des amb les diverses actlvltats culturáis empordaneses del moment.

(1961){1}. D'altres personalitatsde la vida cultural empordane-

des d'una voluntat de certa nomialitat. Tanmateix, sempre dins de les

sa, com el mateix R. Reig, J. Serra, J. Guillamet, E. Rodeja, F.

coordenades del sistema, que no pemietia desviacions informatives

Garrido o N, Pijoan. també participaren activament en aquesta

contraríes ais valors guanyadors de la guerra.

aposta per la difusió i elevació del to cultural de la ciutat.

Amb la creació, el 1957, de l'lnstitut d'Estudis Empordaneses

Una iniciativa rnolt important va ser la creació de l'Escola de

prengué eos de forma institucional i amb clara voluntat política un

Música, dirigida per Camii-la Lloret, que potencia el fet musical

espai de foment i potenciado de la cultura histórica i artística cen-

entre món infantil iadolescentsi es convertí en un referenta par-

trada en l'ámbií comarcal. L'empresa fou protagonitzada per un

tir de 1956, en ser filial del Conser\'atori del Liceu a Barcelona.

seguit de personalitats que havien tingut en la premsa local el seu

En el camp de les arts plástiques va teñir el seu equivalent amb

mitjá d'expressió per a les seves activitats i projectes des de la

l'Escola de Dibuix iniciada el 1961 i amb J. Sibecas com a pro-

inimediata postguerra. La seva constitució. anunciada i pretesa

fessor. Dins d'aquest ámbit cal destacar per la seva continuítat i

des d'almenys 1949, fou el resultat d'un impuls polític des de

peí seu significat popular, i també festiu, la Pira de Dibuix, que el

l'Ajuntament figuerenc. on tingué la seva seu. El primer president

1961 tingué la seva primera edició, organitzada peí cap de

de l'lnstitut fou Frederic Mares, quefadlitá lesconnexionsambels

l'agrupació cultural, P. Bruguera.i peí pintor M. Capalleras.

organismes culturáis del régim a nivell barceloní, i com a vicepresi-

La Festa de la Poesía, impulsada en la seva primera edició.

dent, Eduard Rodeja. professor de l'lnstitut Ramón f^untaner, el

el 1956. per Carme Guasch i especialment per Montserrat Vayre-

qual va ser nomenat el 1960 cronista oficial de la dutat Una de

da. va ser un dinamitzador per a la creació literaria, sobretot peí

les seves activitats principáis de la nova institució fou la publicació

quefaaoportunitatd'expressiói recitado en Mengua catalana.

deis Annals com a "refiex de les activitats investigadores sobre el

Fou durant aquesta década de plena estabilitat del régim

passat de la coman:a", tal com s'afirma en les seves actes. En pri-

quan van aparéixer noves associacions que anaven cobrint les

mera instánda es publica el tercer volum de l'obra de Rodeja

diferents facetes del lleure i la cultura ciutadana. L'emblemática

sobre la ciutat de Rgueres que havia iniciat durant els anys de la

Associació de Música de Figueres, que nasqué el 1952 presidida

Guerra C¡vil(2). En aquests primers anys d'activitat. destaca també

per Alfons Cusí i potenciada perAlfons Puig, NarcísSala i Ramón

l'liomenatge a Narcís Monturiol en el centenari de la invendo de la

Reig, durant 12 temporades -cursos- organitzá uns 150 concerts,

navegació submarina i la publicado deis premis historicoliteraris

Els esforgos de portar música de primera línia a la ciutat es veie-

delsJocs Floráis celebráis el 1961.

ReigambJoii, Brunet, Martínez Lozano,
Puig. Fortuiiel i Sutrá, Tany 1948.

Semptequepodia,
Reigpitiiavaa l'sire lliure.
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SegLiint models habituáis d'altres llocs, en arribar les trapes
nacionals i constituir-se el nou régim es formaren diverses comissions encarregades de retornar ais seus propietaris anteriors diverses obres d'art requisades durant la guerra per membres del bándol república, Reig des del primer moment hi estigué estretament
vinculat. Viscudes com un espoli per part deis seus propietaris, un
cop retornad es, i en un afany de reivindicado social, se celebraren
algunes exposicions publiques organitzades des de les noves institucions. Així, durant el Nadal de 1942 a l'Ajuntament tingué lloc
una exposició d'obres d'art procedents de diferents coMeccions
particulars. La casa consistorial fou l'indret durant aquests primers
anys de postguen'a d'altres exposicions pictóriques.
El denominat Museu de l'Empordá fou inaugurat oficialment
el 1947 i representa un intent de dotar la ciutat d'una mínima
Infraestructura cultural a partir de llegats com el de Josep Rubaudonadéu, dipósits aconseguits básicamentdel Museu del Prado
de Madrid i adquisicions. especialment aquarel-les. per part del
seu primer director, Ramón Reig. A través de connexions en
ambients que marcaven la política cultural i artística del
moment(3), tant de les institucions barcelonines com madrilenyes,s'intentá configurar el museu com un certreferentdinsel circuit de l'art. No obstant aixó, el nombre de visitants va ser escás
fins que a mitjan deis seixanta, amb l'impuls d'una política enfocada al turisme, s'intentá la seva real potenciado i reubicació.

ReigaPratsdefvIolló.
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L'activitat pictórica
El món pictóric creatlu de la ciutat durant aqüestes décades girava entorn de la galeria Icaria, on, de forma periódica, s'organitaven exposicions d'artistes locáis, novells o consagráis, molts
deis quals eren veritables deixebles de Reig, encara que no tots
compartien els mateixos valors estétics.
L'experiéncia frustrada per problemes amb les autoritats
que va su posar la constitució del CercleArtístic al Casino Menestral(4) el 1950 per part d'un grup formal per Miquel Alabriís,
Vicens Armendares, Bartomeu Massot, Evarist Valles i Ramón
Valles, va eliminar la possibilitat de constitució d'un altre pol
d'influéncia estética mes acostat a les avantguardes del
moment. Iluny de posicionaments mes academicistes i de gust
tradicional imperants en la crítica oficial. Amb tol, la formació del
grup Indika, que exposá per primera vegada el febrer del 1952 a
la sala de sessions de l'Ajuntament de Figueres, amb Bartomeu
Massot i Evarist Valles com a continuadors del grup anterior,
suposá el manteniment de la línia de recerca de noves formes
d'expressió pictórica, tampoc no gairebé ben rebudes per la critica local, molt centrades en una línia academicisla tradicional.
Malgrat les circumstáncies. durant tota la década deis cinquanta aquests pintors anaren guanyant els seus espais de difusió
paral-lelament a canvis en els gustos del piJblic(5). Els esmentats
Valles i Massot, juntament amb Joan Sibecas, Joan Massanet i
Ramón Molons, crearen el 1960 el Grup de Pintors Abstractes de
l'Empordá, i tingueren la seva primera actuació pública en la Primera Manifestado Pictórica d'Art Contemporani Empordanés celebrat a Tajuntament de Figueres al final del mateixany.
AlbertTestartlGurir.s llhain^n en lii.-niiriii

Notes
111 L'arl románic va ser objecte de diverses reivincJicacions durant aquests anys.
Primer, impulsada per l'Ajutitament el 1957, se celebra una exposició d'art
medieval, i el 1963, organil^at peí Casitio Menestral, es desenvüliiparGn siiia
serie de conferencies i activitats de divulgado sata el noin de Setmana de
l'Art Ramánic. Recorrfem també la poleociació de la rer:uperació de Santa
Maria de Vilabertran j els intents de (er-ho arnb Sant Pere de Roda, No cal
esmentar la ¡dentdicació que el románic ba itngut durant certs perodes amb
un cert concepte de r^atalanitat.
(2) El primer s'havia publica! el 1942 amb el palrocim de l'Ajuntament i fou celebrat per la premsa oficial com un gran esdeveniment cultural de la postguerra. El segon es publica dos anys mes lard i el darrer el 1960. El 1962, any
anterior a la seva mart, publica Ei lllbre de Figueres, Selecta, Barcelona, peí
qualseli concedí el premí Masponsi Camarassa,
(3) Ángel Llórente analilía les actuacions de l'administració sobre l'ús políiic propagandístic del régim de museus i d'exposicions, especialment les que tingueren lloc a l'estranger. També fa esmentat de personalilals influents de la
critica d'art, com José Francés, nomenat president d'honor i protector del
Museu de l'Empordá, el qual sitúa dins el sector que ell anomena ••retardalano" en oposició a d'altres personalitats del régim mes oberturistes, a Arte e
iüeologis del (ranquismoí 1936-1951). Visoí, Madrid. 1995.
¡4) Tal com afirma un comunicatde l'alcalde de Figueres el 26 d'abril: "[...I por
np desenvolverse el denominado "Circulo Artistico" dentro de las normas que
rigen la vida de las Asociaciones y mientras no se baya obtenido la correspondiente autorización del Gobierno Civil". ACM, Administrado General,
(5) En relació amb aquest debat estétic, al Casino Menestral s'organilzaren ei
1961 unes inacabades conferencies sobre els diferents ismes que bavien
condicional la creació pictórica i també literaria durant el segle XX,

