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L’amor pel dibuix
E! dibuix i la pintura han es
tat i’afeccié més gran de la meva vida. De petit ja feia dibui
xos al Ilapis j a la ploma, me
n’anava ais docs de! capda
munt de I’estaciô de! Nord
—on hi havia els carros de
cavalis— i dibuixava apunts de
cavails. Més endavant, vaig fer
un curs a l’escola d’Arts j Ofi
cis amb cl mestre Cuixart j el
1922 vaig rebre Iliçons de di
buix i pintura d’en Miquel Sol
devila a Barcelona. Aqueli ma
teix any vaig organitzar la pri
mera exposiciô manresana
d’aquest segle, al Casai Regio
nalista del Passeig de Pere iII,
junt amb en Rarnon Mart! Far
reras j un tal Sancliment.
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El 1932, l’Ajuntament de
Manresa cm va atorgar e! premi de pintura, adquirint-me e!
quadre “Torrent de Sant Ignasi”, que figura a la secciô histèrica dci Museu Comarcal de
Manresa. A! 1933 vaig promoure la primera exposiciô de
pintura a Vilada, junt també
arnb altres dos afeccionats. La
meva ûltima exposiciô particular va ser a Manresa, a la Llibreria Ciutat, dcl carrer Sobrerroca, i’any 1935.
La meva especialitat ha estat
cl retrat j cl paisatge. perô
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també he pintat bodegons j
fors. He dibuixat al ilapis
plom, a carbô, sanguina, etc. He
pintat a l’aquare!.la, quadre
(pergamins), pasteli (ventalis
de seda) i a l’oli. He fet també
gravats al foc sobre fusta j masfi! i un sol esma!t al foc sobre
aram.
L’obra d’art s’acostuma a
pensar j a plantejar abans de
començar-la. Desgraciadament,
els atzars de la vida fan que
l’obra es quedi moites vegades
“in mente”. Perô crec que una
obra ha de ser començada i
acabada. Hi ha coses com
l’aquarel.ia, ci dibuix i e! llapis
que s’han de deixar fresques,
perè, en canvi, crec que les
obres de carbô, pastel! i ou
—que sôn 3 procediments que
permeten treballar-hi en etapes
durant moites hores— han de
quedar ben acabades. Hom no
pot excusar-se dient: “Oh, ho
vaighaver de deixar”.
Totaobra o acciô humana
porta missatges, perà quan
aquest es vo! fer massa palès,
l’obra d’art perd qualitat j queda supeditada a la categoria de
cartel! anunciador Actualment, tothom es veu capaç de
“protestar”,
si més no pintant
lietres a les parets amb
“spray”.Lexperiéncia m’ha

ensenyat que moites vegades és
milior acceptar amb paciència
un fet, que no pas discutir-!o.
Permi, e! pintar, fer escultu
ra o dibuixar consisteix en imi
tar, niillor dit, “sublimar”
l’obra de Déu en la Natura, no
com en un miral!, sinô amb
subtilaquella
percepciô que e!
Creador es complau en atorgar
ais artistes.
Finsal 1936, jo anava a pintar a fora, concorria a les exposicionscol.lectives de Manresa,
donava classes de dibuix, aixe
cavaplànois taquimètricS, dclineava edificis, projectava j re
produra cartelis, programes i
il.lustracions per entitats reli
gloses j culturals de la ciutat,
moites vegades per “amor a
l’art”. Ara que ja he arribat
alcrepusle de la vida, veig que
sôn moites més les obres que
volia fer j no he fet, que no pas
les que he portat a terme. Ais
nasquérem
que
a principis de
segle,la guerra dci 1936 ens va
partir pci mig la vida. Les cir
cumstàncies de la postguerra a
Cata!unya, ens varen lievar
moitesii.lusions i varen dificul
tar la renaixença cultural i ar
tistica i els que tenfem obliga
ciOflsfamiliars vàrem haver de
fer moits equilibris per anar vivint.
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prengueren unes notes amb el
taqulmetre sense baixar de! cot
xe j van veure que amb aqueUL
preu era impossible de realit
zar
L!avors, els regidors van de.
manar a en Firmat si ho podia
fer e!!, perè ja abans els havia
dit que a aqueli preu, no.
l’Ajuntament,
en comptes
d’augmentar e! preu —no hi
havia prou diners per fer-ho—va. optar per dir-li que fes et
plànol a partir dels plans antics
d’en Col! j Vilaclara. 1 aixj es
va fer. Perô ens vam trobar
amb un inconvenient molt greu
i és que aqueils piànols s’havien
assecat d’una manera tal que
havien disminuït de format j
aixô ens va portar moites difi
cuitats perquè, en general, to
tes les mides quedaven curtes;
perô no hi va haver cap més so
!uciô que partir d’aque!l pia antic. De les zones noves de la
ciutat que no hi apareixien
—Tossai dcl Coro, Puigberen
guer, etc.— en vaig haver dc
fer un p!ànol topogrâfic j després ho vam adaptar al genera!.
E! p!ànol quedava a escaia
1/2000 i es va haver d’ampliar
a 1/500. Van sortir 40 ô 50 fulls
d’un format 80 x 90, ainpliat,
per poder-ho detallar més.
D’aquest trebail, de moment,
se’n va encarregar cl Sr. Serdo
ya amb uns delineants que tenia a Barcelona. Perô, veient
que passava el temps i que no
l’enllestien, en Firmat cm va
demanar a mi que agafés, ai
guns xicots de Manresa quesa-

Pels anys 20 i 30 a Manresa
no hi havia delineants. Sembla
que l’ûnic era en Camps, périt
aparellador
j delineant de
l’Ajuntament.
D’arquitectes,
pràcticament tampoc n’hi havia a excepciô d’en Josep Fir
mat j en Pere Armengou;
aquest ûltim tenia e! despatx a
Bare1ona. En Firmat tenia
tanta feina que havia de recôr
rer a una auxiliar que li fes els
jilànols en net. Primerament li
va ajudar n’Anselm Corrons,
perô quan aquest no va poder
per excés de feina, m’ho van
proposar a mi j vaig decidir de
provar-ho. Aixô devia ser pels
anys 28.
Jo vaig agafar moit interès
pels plànols topogràfics. A
l’any 1933 bona part de! plànol
d’eixarnple de Manresa va pas
sar per les meves mans. El plà
no! e! va començar en Firmat,
junt amb un altre arquitecte de
Barcelona —crec que es deia
Tarragô—; j una part de trebali
la va fer un enginyer que es
deia Serdoya. Jo em vaig encar
regar de passar-ho en net, de
fer ampliacions, etc.
Es interessant remarcar que
per
realitzar aquest plànol
1’Ajuntament de Manresa- va
obrir un concurs que consistia
en aixecar un pla de tota la ciu
tat, j ilavors, projectar-hi
l’eixample. Perô el premi que
van posar era tan exigu que no
s’hi va presentar ningi. Sé que
van venir gent de fora a mirar
ho sobre e! terreny, com uns de
Sabadeil, per exemple, que
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