
el monument a josep pía 

per 
JOSEP MARTINELL 
Membre del Patronat de la Biblioteca Josep Pía" 

Ara que la polémica provocada entorn deí 
monument a Josep. Pía sha esllongif irremedicblement 
fins al silenci, és hora d'escriure alguno cosa sobre 
aquesta obro que ja des del mateix ¡nstant que lo 
comissió que va decidir el projecte que considero mes 
adient per perpetuar la memoria del nostre escriptor, va 
suscitar una discussió de momentánia agressivífof, el 
motiu de lo qual ero fácil d'endevinar. El temps és un 
element moderador i després d'uns quonts mesos 
d'inougurat, sen pot parlar amb objectivitat i el menys 
apassionament possible, que és el que ¡ntentorem fer. 

Ser el primer a defensor sobre el paper d'uno 
manera oficial el monument, comporta el mateix risc que 
tiror-li lo primera pedra. Fins ara les pedrés han estat 
verbals i les paroules, com tots sabem, se les emporta el 
vent. Pero, com que Ibbra de l'escultor Cusachs es 
defensa per ella matelxa, el risc quedo alleugerit i atenuó 
el sentif del ridícul ton ofinot que soiem teñir els 
empordonesos, Quan la comissió es va reunir per 
oprovor la moqueta que s'havia d'acceptor es varen 
exominor fins o l'esgotament, tots els orguments en pro 
i en contra i a la fi es va decidir per unanimitot el 
projecte de Cusachs. El senyor Lluís Medir, alcalde de 
Polafrugell, i el conseller municipol de Cultura senyor 
Tomos Ferrer, que es varen trobor involucrots en l'afer 
perqué el concurs havia estat convocot per lAjuntament 
anterior, varen teñir la intuíció de vejre ciar que la 
moqueta oprovoda i convenientment retocada ero la 
que reunió mes condicions per ser posodo en els ¡ordins 
municipols davant la "Biblioteca Josep Pía", i varen donar 
totes les facilitots per fer possible la inouguroció en la 
doto previsto. Res a dir. Només elogis per la correcta 
octuoció per part de l'Ajuntament. 

Aro bé, abans de parlar de l'obra de Cusachs cal, 
más o menys, posar en ciar les idees de Josep Pía sobre 
l'esculturo, perqué Pío, tenia una idea ben definido del 
que li agrodovo o desogradavo, per exemple, malgrat 
lo geniolitot de Rodin, frobova las seva esculfuro dolento. 
Era un onti-borroc en tof, un onti-borroc visceral. Els seus 
lectors ho saben perfectament, perqué en lo quantitat 
de papers que va escriure es va definir en totes les 
ocosions que se ii presentaren. Ero un onti-
monumentalista, contra lo retórica, lo fafuítat, la 
grandiloqüéncio, la presumpcJó, lo petulancia, la fatxen-
deria, lo vanagloria i per fant contro el pinyol estatuori 
genial. Li plo'ío más l'escultura intimislo. Era indiscuti-
blement un odmirodor de Maillol. Perqué Arístides 
Maillol represenfovo un retorn o l'ordre, després de les 
genialitats sublims de Rodin, amb l'enrenou i desordre 
estatuori que va provocar, Maillol ero un retorn o 
l'aplom, o la claredat, a l'harmonia, en fi, a lo lógica. La 
biografió, o si voleu, l'homenot que li va dedicat té un 
interés plausible, ja que Moillol ero un retorn o 
l'helJenisme, pero no oquell helJenisme llepot deis 
neoclássics, sino un retorn a les formes simples, plenes 
de cóndor i de gracia pageso. Per aquest motiu, 
l'escriptor de Llofriu era un admirador merovellot de 
l'escultor de Bonyuls. 
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fl monumenl a Josep Pía és vohntariamenl antimonumentol. ÍFOIO Piene Berihei; 

Josep Pía havia freqüentat molts tallers d'escultura i 
per tanf tenia el gust ben definit. Ja l'ony 1920 va 
publicar un llarg poper sobre Enric Casanovas a les 
publicacions de "La Revista". A París, el seu company va 
ser l'escultor Dunyac, el qual com que li sobrava temps, 
li va fer un retrat magnífic. Aquest bust en bronze es 
troba actualment a la Biblioteca "Josep Pía" de 
Palofrugell. També va freqüentar molt la familia Kimona, 
sobre lo quol per cerf va escriure la biografía de l'escultor 
Josep Llimono pleno d'interés i amenitat. Un deis llibres 
mes diverliis que va escriure és sobre lo vida de Manolo 
Hugué. També va conéixer a París ('escultor Gargallo i 
va donar constancia de la seva omistot en un suggestiu 
retrot de passaport. Es en els retrats de possoport on 
explica una visita que va fer al taller de l'escultor 
Despiau, en oquells moments el retratista escultóric de 
mes cotitzoció a París, una anécdota d'una ironía 
finíssimo, indiscutiblement ploniona. Márius Vives 
acabado la segona gran guerra, es va veure obligat o 
vendré una caso que tenia a Cotlliure, i va venir o viure 
a Catalunya. Coneixia Pío de la primera época de París 
i tenien una gran omistot. Soto la campana del mas Pía 
havien tingut llargues converses només parlont d'escul
tura. Vives era un artista modest ¡ outomarginot que feia 
unes escultures plenes de gracia sense coure moi en el 
'bibelot". Entre les formes plenes de Manolo i Moillol s'fii 
trobava com el peix o loigua. Se'n va onor a Eivissa i 
no va tornar mes al mas Pío. 

També va teñir amistat, ¡o acabada la guerro, omb 
l'escultor Rebull, eí quol ¡unt amb el pintor Jooquim Sunyer 
anaven o Llofriu o veure l'escriptor. Recordó perfec-
toment el Biscuter de Rebull que tardova quatre hores 
per onor de Barcelona al mas Pía. Hi ha algunes 
anécdotes divertides entre Rebull i Pía que no és el 
moment de confar-les. Les formes esculíóriques de Rebull 
eren infinitoment mes elegants que les de Manolo que 
eren pesodes pero gracioses, perqué segons Pía, Manolo 
havia prescindit deis gótics que per a Rebull ero tan 
important. 

De les converses de Pío omb els escultors se'n podrió 
fer un libre, perqué en el fons, Pío sempre s'interessó mes 
per lescultura que per la pintura. La voluptuositat del tacte 
tenia per Pío una foscinoció inaudito. Pofser l'últim bust, 
exceptuont el de Cusochs, que varen modelar de Josep 
Pío va ser el de l'escultor olotí Lluís Curós, pero en realitat, 
lo semblanca és remota, perqué podría passor perfec-
toment per la copio de la testo d'un emperador roma. 
Lo relació expressiva amb la de l'escriptor, és mínima. 

Manuel Cusochs, impenitent llegidor de l'escriptor 
empordonés, vo ser presentot al mas Pía peí veterinari-
poeto de Motaró senyor Claveguera. Al cap de pocs 
dies, el modelot de la testo estovo en marxo i quan el 
va mostrar o l'escriptor en presencio del seu cordíolment 
mimétic germó Pere, oques! va dir: "Caricatúrese" !.. 
D'immediat Josep li contesta: "Callo Pere, que no hi 
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entens res". Perqué Josep Pía sabia perfecíament el que 
esperava de Cusachs. Aquest bust, sense ser un retrai 
rellepat, té tota la malicio i fins m'oirevina a dir el punt 
¡ust de sarcasme del personctge que hem conegut i 
estimct. 

Es dar, rAjuniament de Polafrugell no es podio 
permetre el luxe de fer un monument com la geniolitat 
que Tapies va dedicar o Picasso ni tompoc podio fer 
una obra com lestirabot folie de Miró de lomentoble 
presencio o lo placo de l'Escorxodor. Corresponio a! 
municipi dedicor o Pía un monument que no traís les idees 
que ell tenia de lesculturo. Un monument que es trobés 
comode en quolsevol ¡ardí de coro ol Mediterró o en 
uno recolzodo de xiprés de Fiesole, prop de Florencia, 
o en els moteixos jordins de Florencio, o prop de Nica 
o a Mallorca, ol Rosselló, a Sicilia o o Codoqués, l'Escala, 
Palomos... en fi, uno obra d'evococió meridionol amb 
esséncies del Mediterró. 

Aixó, Manuel Cusachs ho va comprendre de 
seguida. Perqué, repetim, TAjuntoment no tenio diners per 
fer el pinyol eslatuari fenomenal, grandiós, descomunol, 
ni tompoc, de cap manera, els polafrugellencs de 
generoció remota que tenim la vulgorifot humil del peix 
fregit, ho haguéssim tolerot i estem segurs que si el mateix 
Pío el pogués veure cridoria: "Collonodes, res más que 
collonodes I", pero uno llógrimo indiscreta li anirio coro 
avoll. 

Que oquesto obro no és del gust de tothom és 
evident. Les persones que no teñen un criteri format en 
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Josep Pía eslálíc. expeclanl, /os en brozo, foro ?iei<^- Bendet; 
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Detall del monumenl a Josep Ph, (Foio Pierre Beiihei) 
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La ¡¡gura duna no/o en repós por/a 
o la má un vaixeü omb e/s po/s 
propis de ío ve/a llalina. 
.FQIQ Piene Bertheij 

aqüestes qüestions, que son la majoria, no soben si els 
agrada o no i son reticents segons Topinió de!s oltres. 
Les que mes o menys teñen un gust ortíslic determinal o 
una professió ¡ligada omb les coses de l'ori, teñen el seu 
propi monument pensat. En general lo gent troba el 
conjunt poc monumental precisoment perqué és voluntó-
riament anti-monumental. No es podio pos onar contra el 
criteri de Pb per mes contrcdictori que ell fos. La 
quontitaí de papers que ha deixaf sobre els escultors i 
l'escultura és importcnt. Reproduím un fragment de lo 
seva prosa per orientar el lector que quon el llegeix, 
distret peí ritme narratiu, potser no s'hi ha fixat: 
"L'importont, el decisiu en escultura, és eliminar 
l'ortificiós, la vccu'i'tat de les superposicions interposodes, 
fáciis i esfériis, arribar o lo gracia natural i vertadera. 
L'escultor ha de teñir el cap ciar, directe i, a les mcns, 
lo máxima quantitot possible d'experiéncia". 

En l'esculturo, com en tot, es decanto per freure tota 
la pallo i deixar només el gra. No es podio, de cap 
manera, onor contra el que ell pensava, perqué diu: "La 
forma claro, en l'escultura, implica l'accentuació de 
i'estructurol sobre el detall, el sentit de la forma genérica 
sobre el sentit difós de l'anécdola, la tendencia a !a 
síntesi sobre la confusió d'una excesivo ondlisi. Aquest 
problema és el básic de l'escultura". Queda explicit i ben 
entes, el que volia que fos l'esculfuro. Deixem-ho. 

Com que el monument és orron de térro i o lo placa 
on és emplocot sempre hi ha gent, mainada enjogos-
sodc, jubiláis, jugodors de petanca, persones que 
reposen de no fer res, un dio, un humorista, li va posar 
un cigarret oís llovis que s'hi aguontava perfectoment i 

aquesta humorada li donavo uno vivesa divertida. Ell 
impávid, amb oquella gracia irónica que li ha donat 
l'escultor, aguontova lo rialleta del vianont entrant en el 
¡oc divertit. Així de simple. Aixó demostró com s'ho 
integrat, estátic, expectont, fos en bronze, en l'ambient 
que l'envolto. No es prelenia altra coso. Res de 
geniolilats, arron de térro omb discreció i gracia. Aixó 
és independen! deis gustos de cadascú, agradi o no 
ogradi. Lo reolltot és aquesta. 

Sobre un bloc de granit, massís, tallat bost, hi ha lo 
figura d'uno noia en repós estatúan de moviment airós, 
la cora una meravella de placideso expressiva, estira els 
bracos enlairots i porta a lo má un vaixell amb els pols 
propis de la vela llotinc. L'helenisme, en fi, el Mediterra 
ton car a l'escriptor. Perqué la idea de Cusochs és toto 
una síntesi de símbols. En contrast amb el gronit sense 
polir o lo base, hi ho uns boncs mossissos de morbre 
blanc amb les incisions d'uns dibuixos nets i precisos, que 
representen una port de lo trajectório vilol de l'escriptor: 
els viotges, el mas, el pedró de Pols, Colello... una 
abstracció intencionada omb gracia i resolto omb troca. 
El bust fos en bronze és sobre uno columna desbastada 
omb for(;a. Aixó dona mobilitot al conjunt. La separació 
del bust amb el bloc de granit és el mes discutit. En fi, 
l'escultor ho ha vist així i per part nostra cap reticencia. 

Del que pensava Pía deis monuments, hi ha una 
referencia ais monuments de Barcelona en l'últim (libre, 
"Darrers escrits", de la O.C. En oquest Ilibre hi ha algunes 
reiteracions, pero hi ha frogments d'una lucideso, un 
esceptisme i uno ironía devastodoro. La temptació és tan 
agudo que no podem deixar de transcriure el que diu 
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Um dibuixoí neis i precisos repre
senten una parí de ia írojeclórío vitaí 
de -losep P'o. ¡fo^o Pieite BeIl̂ lel) 
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del monumení a Pitarra: "L'arquitecte Faigués, monumen-
talitzá Pitarra assegut en un sidecar i donant voltes peí 
pío de les Comedies de la Rambla. Pitarra és l'autor de 
la pornogrofia mes repugnan! del teatre caíala i de 
diverses oltres obres purament sentimentols, en uno de 
les quals hi ha aquest vers, que considero inmortal: 

"Lo llanto em crema lo cor!" 

Aquest deu ser el vers que Pitarra deu repetir passejant 
sobre el sidecar, per la Rambla. I d'altres de semblants'. 

Aix¡, dones, és que Josep Pío ero contrari ais 
monuments? Era contrari o la insensatesa, a lorlifici 

grotesc i petrificot. Tompoc no ero contrari al seu propi 
monument, perqué si doneu a anolitzar la seva signatura 
a un grofóleg, en un instant us resoldró la qüestió. Del 
que tenia por era que un dio, no li fessin un monument 
com aquells que ell hovia rebentat. Mes ciar l'aigua. 

El poblé de Palafrugell havia de ser el primer a 
decidir-se per perpetuar lo sevo memoria. Creiem que 
Josep Pía, sen mereix d'altres sobrelot a l'Empordá, que 
ell estimava tant, dedicont-li els frogments mes mera-
vellosos de la seva prosa. 

204 


