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dubte. uns deis intérprets mes delicats i fidels del paisatge de la
plana empordanesa i del seu cel diáfan i inacabable. Els racons
hutnits i tendres, elsarenys de la Muga i el Matiol, els marges del
terraprim, les marines lluminoses de Cadaqués. Roses o Tossa
de Mar no tenien secretspera la seva paleta, esdevenien excelses quan havien passat per Tatuada sensibilitat de Tartista.
Ningúcom Reigva saber interpretatTEmpordá immediati proper
amb la perfecció i pulcritud amb qué ell lio va fer.

rampell, Era vehement i serios albora, efusiu i simpátic. irónic i
amb agut sentit de rhumor, com lio demostren els seus innombrables «ninotS" de circumstáncies. Pero a mes, tenia una virtut
que ha caracteritzat els grans intel-lectuals de sempre: posseía
una curiositat universal, desperta i constant. Cap manifestació
de l'espeht no escapava del seu interés i aixó va fer que fos present, gairebé omnipresent es podría dir, en la vida cultural figuerenca i empordanesa delsanys40 i 50, a laqual vaaportartotel
seu bagatge de coneixements -que era abundes i sólid- i un
incontestable sentit comú.

Empordanés militant
Impulsor d'iniciatives
Mirant qualsevol de les seves obres -aquarel-les o olis- no es pot
negar que Ramón Reig era un empordanés militant i convengut,
amant apassionat de la seva térra. Pero tot el que era passió peí
paisatge, tot el que era sensualitat i febre creativa en l'artista,
era contenció i serenitat en la persona. L'tiome Ramón Reig era
exactament la contraimatge de Tempordanés arrauxat, genialoide, desmesurat o de l'artista bohemi i exuberant. La tramuntana
empordanesa, a Reig l'liavia tocat el just per netejar-li el cel i
aclarir-li la mirada.

Si rad:ista va llegar una obra considerable, l'home va deixar
empremta de la seva inquietud cultural en diverses entitats ciutadanes i comarcáis en una época especialment adversa al
fomentd'activitatsartístiqueso inteMectuals. Caiferesment, per
ais qui no ho varen viure. que els primers anysquaranta del segle
passat, ni per situació política ni per condicions económiques i
socials eren terreny fácil per practicar activitats culturáis que
molts consideraven frívoles. Reig va ser deis pocs que, a contracorrent, lio van intentar.

Ramón Reigvaviureintensamentelseuarti el vaviureamb
entusiasme, sentiment que feia compatible amb Tequilibri i la
calma que el definien com a persona. Era un artista de cap a
peus que quasi mal actuava d'artista ni es deixava portar peí

Per la seva condició de pintor, pero també per la inquietud
que el caracteritzava, va impulsar la creació del primer museu
que hi bagué a Figueres. Museu modest si voleu, inicialment

SALA MUMCIPAL ai EXPOSICIONES

SALA DE KXF'OSICIONES
r C B I l E

SAN

TRES
PINTORES

N A R C I S O

4/tTÍSTfCA

HEHKARDAS. (•

r. K K o M A

H
•XPOBICION DE ACUARELaG
DI i.D> AFtTIBTAB

ÍRCCA
S A L A M U N I C I 1' A L
DE
EXPOSICIONES

LA

V FIESTAS

ÍD1£ILIPIEC

P*TnOCIMAD4

EXPOSICIÓN

H

RAMÓN
REIG
K4>j €{ PiTrncinlo iJrl
Grcutn AriTilíco ¿t

Citrima

ÍSCEI-ENTISIMD aVÜSJTAMIENTO
G E R O N A

F e r i a s y F i c s t n s ti t Snn N .i r c i i o
MCMXLVII

DEL 28 DE OCTUBRE AL 5 OE NOVIEMBRE
ISSil

í
DeL'JíM>R-*'UHH>.ii. I I iii'.Anmi. iiK I65S

DOSSIER ->

sense local propi, dotat amb fons diversos de pintura, principalment aquarel-les. i alguns dipósits aconsegiiits per relació
d'amistat en l'época que Reig el va dirigir, obres que varen ser.
en definitiva. l'etTibrió del que, passats el anys, seria el que és el
Museu de l'Empordá actual que, encara que eclipsat per l'esclat
daliniá.calvalorarjustamentperla sevadignitati contingut.
Promotor de la música
Ramón Reig sovint havia manifestat la seva vocació musical,
només materialitzada com a meloman expert, de sólida formació
i gust exquisit. A l'época a la qual ens reíerim no era fácil conrear
l'afecció a la música a Figueres perqué no existia cap entitat
musical pública ni privada que es dediques a l'organització regular de concerts. Reig i un grup d'amics -resistents de la cultura,
podríem dir-ne- varen comengar a reunir-se setmanalment per
escoltar discs de música obé perfer-neen directe, ja que alguns
d'ells tocaven algún instrument. Aqüestes tertulies musical iniciades el 1945 varen durar gairebé 20 anys, prácticament fins a
la progressiva desapártelo deis seus components.
D'aquell grup deis "Concerts íntims» en va néixer l'Associació de Música de Figueres al comengament deis anys 50, amb
un memorable recital d'Alfred Cortot, esdeveninient que va significar la represa, amb continuítat. de les temporades de concerts
a la cjutat. Figueres no havia tingut cap associació musical des
que va desaparéixer el 1939, o probablement abans, la Societat
de Concerts, fundada l'any 1917. que organitzava les seves actlvitatsal salódedescansdelTeatre Principal i de la qual Reig era
soci actiu,
Reig va viure la música tntensamenl, va compartir l'afecció
amb uns pocs escollits. pero contribuí a estendre el gust per l'art
musical entes com una manifestado sublim de l'esperit. Va
escriure sobre música i músics -les pagines de la Revista de
Gimna de Tépoca, entre altres, en son testimoni- que el reveiaven com un degustador exquisit de les interpretacions musicals i
un sólid coneixedor de la música cuita.

*- Ill-VISTA n t ; t " ; i R l l N A -Y NI M J i S

\1AK,-|IINV

li'ni",

*-

SI

Defensor del patrimoni
Amb estudis d'arquitecte, expert en hisiióna de Tart i sólida íomiació
artística, professor i académic. la seva actuació en la tutela del patrimoni artístic empordanés era obligada. Tot i que a l'época de la qual
pariem existia molta menys sensibilitat social respecte a la qüestió
de protecció del patrimoni, uns pogs esperits sensibles es varen preocupar -i molt- de vetllar pels monuments especialment castigats
peí temps i la incuria. Ésaixí que trobem un Reig entusiasta en el primer patronat de Santa ManadeVilabertran, poblé i monumentamb
el qual el pintor tenia íntims Iligams familiars. Aquest patronat. que
estavafomnatjuntamb Ramón Reig per una serie de persones amb
aquella mena de sensibilitat a qué aMudíem, va dur a terme una
importantíssima obra de restaurado i consolidació del conjunt vilabertranenc, molt malmés per manca d'atenció i recursos, i encara
mes per la recent revolució i guerra civil.
Pero si Vilabertran va meréixer el seu interés preferent,
també Reig va formar part activa de la Comissió Provincial de
Monuments i de! Patronat de Sant Rere de Rodes. El seu coneixement sobre art antic i sobre arquitectura foren molt valuosos
per a les tasques de la comissió, així com la seva estreta relació
amb personatges com Pelaio Martínez. Joan Subías i Miquel
Oliva, noms que cal no oblidar quan pariem de protecció del
patrimoni a les comarques gironines.
Quan a mitjan anys cinquanta sorgí la iniciativa de crear
l'lnstitut d'Estudis Empordanesos com a entitat culta dedicada a
l'estudi i a la publicado de treballs de recerca histórica, arqueológica o literaria sobre la comarca. Reig era a primera fila amb
el seu bon sentlt habitual, partidpá en la primera junta rectora i
dibuixá, recrea, la imatge de l'Asdepi emporitá. que fins ais nostres dieses distintiu de rentitat,
Dinamitzador cultural
Tracíar Ramón Reig d'agitador o activista cultural no sé si s'adiu
amb el temperament del personatge, encara que sospito que no,

Cárter de Tossa,
de Ramón Reig, 1949.
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potser per la modernitat deis conceptes. Tal vegada animador
seria l'adjectiu mes escaient, encara que amb aquesta paraula
sempre em fa Taféete de veure-hi al darrere una rialleta orquestra detesta major. Potserdinamitzador?
Sigui quin siguí el motjust-el concepte queda prou ciar-el
cert és que Ramón Reig, pintor i professor de dlbuix i pintura, a
mes de les entitats referides part:iclpá també a l'Escola d'Ad;s i
Oficis de la Fundado Clerch i Nicoiau, fou titular i director de
l'lnstltut Ramón Muntaner, impartí ensenyaments artistics en el
seu taller particular, dicta conferencies, coMaborá a la revista
d'arts i lletres Canigó. en altres publicacions locáis i a la Revista
de Girona. i publica dues interessants obres de divulgado, Ld
acuarela en España, obra molt suggestiva i que al momentde la
seva publicado va significar una aportado original a la histona
de la pintura, i La Costa Brava vista pels seus m/ílors pintors. I
encara tingué temps, en la seva darrera etapa, d'exerdrcom a
arquitecte.
No es pot dir, dones, que fos avar del seu art ni deis seus
conelxements.
Queda sobradament dar el compromís del personatge, per
vía paríidpativa, per vía d'inspiració. amb totes les iniciatives
culturáis de la Figueres de Tépoca.
No sé de quin títol el fa creditor aquest compromís, pero el
que es pot dir, sense temor a equivocar-nos, és que figures com
Reig contribuiren decididament, en aquell moment i en aquell
lloc precís, perqué la llarga tradidó cultural de la ciutat i de la
comarca esrefésmínimamentdesprésdetotel quehaviasignificat la Guerra Civil.
Ramón Reig, sense cap mena de dubte. va ser un referent
incontestable per a les generacions figuerenques de la postguerra immediata i tardana, com la meva.

Intel-lectual i ciutadá
Pero tot i ser molt important la influénda de Reig en el naixement
i l'activitat d'aquestes múltiples i diverses entitats culturáis, vives
1 profitoses pera la vida dutadana, la real projecdóde Reig en la
societat de la Figueres del moment, com a home i com a
intel'lectual sólid, cal fer-la mesurantquina va serla relació amb
el seu entorn proper i quotidiá. La dimensió mes próxima, cálida,
generosa, humana de Reig es troba en el ttacte afable i cordial
amb els seus amics i conciutadans, pero sobretot amb els
col-legues de claustre i de paleta. Padá amb entusiasme de
Josep Bonaterra, pintor, de María Baig. del seu deixeble Martínez
Lozano, de l'admirat María Llavanera, del llunyá Salvador Dalí.
Aquíla talla de l'home desplégala magnitud de l'artista.
A la petita sala d'exposicions Icaria, de Josep M. Fortunet, participa en improvisades tertulies sobre pintura; en altres llocs l'objecte
de la conversa era la literatura, com es deriva de les seves col-laboracions amb Manel Brunet i el poeta Joan M. Guascli; mes enllá, els
companys i amics de l'institut o el cerde sagrat deis cómplices de la
música i els concerts setmanals o els reduíts grups d'escollits que
varen teñir la sort de viatjar amb ell perveure obres d'art. Encada un
d'aquests entorns, Reig demostrá amb naturalitat. amb senzillesa.
no exempta d'autoritat. tota la seva talla intel-lectual i el seu profund
amor a la cultura i aqualsevol manifestado estética.
És en les distancies curtes on Ramón Reig. home i artista, prenia l'auténtica qualitat i mesura. La perspectiva deis anys fa adonarnos que aquesta dimensió era excepcional i, actualment, irrepetible.
Comelspaisatgesempordanesosque va pintar.
Eduard PuigiVayreda ,••.( ¡nrsiiloii í/r ¡'himia
Iiii\¡>i'iil.¡)irst\f

B Garrigal,
de Ramón Reig,
1942,
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