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Josep Berga i Boix, 
un escultor desconegut 

TONI MONTURIOL 

Berga i Boix 
i la seva 
única escultura 
signada J

osep Berga i Boix (1837-1914), 
«l'avi Berga» com se'l coneix a 
Olot, sovint ha estat considerat 
només com el pintor paisatgista 
amic i coe tan i de J o a q u i m 
Vayreda. Val a dir que els esludis 

duts a terme darrerament (1) situaran 
la f igura d'en Berga en un lloc mes 
d'acord amb el que la seva pintura re
presenta. Aquesta és, en molts aspec
tos, molt mes agosarada i avangada de 
p l a n t e j a m e n t s que no la de l p rop i 
Vayreda. Cal per tant, al meu entendre, 
plantejar-se de nou la figura i l'obra de 
Berga i Boix. 

En el seu moment la pintura que 
varen realitzar ambdós va representar 
per Olot, durant un periodo relativa-
ment curt, trobar-se al capdavant de 
l'avantguarda pictórica a Catalunya. El 
retard amb consideració a la capital 
mundial de l'art, París, és considerable. 

p e n s e m en Van G o g h , G a u g u i n , 
Cezanne... ' 

L'Escola d'Olot 

Un altre aspecto que s'ha remarcat, 
potser mes dins l'ámbit olotí, és el de 
Berga com a mestre de l 'escola de 
Selles Arts d'Olot. Exercí el mestratge 
sobre una serie d'artistes alguns d'ells 
de forga renom com Miquel Blay, Josep 
Clara, Josep Berga i Boada, Celestí 
Devesa, Joaquim Claret,... la majoria 
d'ells escultors. Aquest mestratge s'ha 
destacat per explicar l'existéncia I conti-
nuació de l'anomenada Escola d'Olot, 
referida a la pintura. Al meu entendre 
tal Escola no existeix mes enllá de les 
figures de Vayreda i Berga. Amb poste-
rioritat el que sí hi ha hagut és la plas
mado d'un paisatge, el d'Olot i els seus 
voltanls, per bona part deis pintors lo-
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cals, que fou e! que seduí nombrosos 
artistes barcelonins contemporanis de 
Vayreda i Berga, com el mateix 
Rossinyol que el descrivia així: «..., allá 
al lluny, mirant un fondo limitat per altes 
serres, com rompiments de teatre, la 
gran planúria d'Olot, nova per a mi, 
s'em va aparéixer com si l'hagués co-
neguda. Allí al peu del fons de tot, ro
ques negroses eixoplugant cases ros-
senques, arrecerades sota deis árbres; 
mes a prop camps vermellosos, resse-
guits plec a plec per les ratlles de 
Carada; taques verdoses de roures, sal-
zerades acotxant els rierais, turons 
volcánics i pertot, pels fondos deis to-
rrents, per les bagues i pels lloms, la 
flor blanca del fajol, oberta, tendrá I fle
xible, aplanant-se sota el vent, gron-
xant-se, tremolant com vies de nervis i 
omplint tota la plana d'una nevada olo
rosa.»... (2) 

Una escola escultórica? 

A nivell escultóric, entre el final de 
segle passat i el principi d'aquest, sí que 
es podría parlar amb mes propietat d'es-
cola escultórica d'Olot, pero potser tam-
poc aquest sigui un qualificatiu apropiat 
per les individualitats que englobaría. Per 
qué s'ha parlat dones d'Escola de pintura 
d'Olot quan els seus deixebles directes 
eren en bona part escultors a part que 
escultors foren els de mes renom (Blay, 
Clara)? Per qué s'ha destacat el paper 
de pedagog, en el sentit pictóric, de 
Berga? Per qué s'ha obviat la seva labor 
escultórica i la seva actuació com a es
cultor? En tot cas val a dir que Berga fou 
un bon pedagog ja que tot i ser majoritá-
riament pintor no va coartar els seus dei
xebles que tenien una inclinado natural 
cap al modelatge. Cree que també hi in
fluí el seu coneixement de l'escultura 
com a escultor esporádic. Tenim referen
cias a la premsa d'aquest fet a El 
Ojótense (3) <'... Con estos elementos 
construye el propio senyor (Berga) imá
genes de todos los tamaños...» Aquesta 
cita fa referencia a models executats per 
Berga per al primer taller de sants, «El 
Arte Cristiano J. Berga y Compañía» del 
qual ell era soci fundador i gerent. 

El vessant escultóric de l'Avi Berga 
s'ha descuidat perqué no es conserven 
obres que se li puguin atribuir amb segu-
retat i per tant, com que moure's en la 
hipótesi és molt arriscat. el millor és ob-

viar-ho. Un altre aspecte que cal teñir 
present és que, essent realistes, les 
obres que es poden atribuir a Berga i 
Boix no son d'una gran qualitat i l'interés 
decreix en favor de la seva pintura. 

Només una escultura 

En aquests moments rúnica que 
amb tota certesa és de Berga i Boix, 
perqué está signada, és una terracuita 
d'una Verge amb el nen en bragos que 
fou donada pels seus descendents al 
Müseu Comarcal de la Garrotxa (núm. 
3374). Aquesta pega probablement era 
un deis primers sants del tallers d'Olot 
ja que en els inicls no es treballava 
amb la pasta-cartró com avui sino que 
es feia en terracuita i per tant no es 
feíen serlacions tan llargues de les 
imatges. 

Queda ciar que a Berga se l'ha de 
teñir present com a escultor a partir 
d'ara. 

Toni Monturiol és historiador 

(1) Joan Sala a la seva Tesi 
doctoral «La pintura a Olot al 
s. XlXé.: Berga i Boix i els 
germans Vayreda" 
(2) Citat per Ramón 
Grabulosa a -O/of en les Arís 
i les lletres" Ed. Dirosa, 
1974. 
(3) El Olotense núm. 19, 3 de 
¡uliol de 1881. Una altra re
ferencia la Irobem a M. 
Carme Verdaguer en el seu 
Ilibre "L'escultura a Olot. 
Diccionarí biografíe d'autors». 
Ed. El Bassegoda. Olol 1987. 
"En aquest taller també van 
modelar figures de pessebre. 
algunes de les quais foren 
obra de l'avi Berga, i supo-
sem l'únic aniecedent com a 
escultor- pp. 54-55. 
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