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Noticiari

Vaig conèixer Albert Ràfols Casamada a finals dels anys 40, quan ell festejava
amb Maria Girona i jo amb Jordi Benet. Maria Girona i Jordi Benet eren cosins
germans. La mare de la Maria, Mercè Benet, era germana de Rafael Benet.
El 1953, en casar-me amb Jordi Benet, vam anar a viure al barri del Putxet,
al carrer Escipió 47, 3r 2a, just a sota del pis que havien agafat l’Albert i la Maria.
Al mateix replà on vivien ells també hi va viure un temps en Lluís Girona,
germà de la Maria, i la seva família. En aquell mateix pis, en marxar en Lluís a
Amèrica, s’hi van instal·lar en Jaume i la Monique Sunyer, és a dir, el fill del
pintor Joaquim Sunyer i la seva dona. En Jaume i l’Albert i la Maria ja feia anys
que eren amics. Així doncs, a banda de la relació familiar nostra amb l’Albert i la
Maria, amb els Ràfols i els Sunyer ens va unir una gran relació d’amistat i de
veïnatge. Aquell nucli Ràfols-Benet-Sunyer va durar vora trenta anys a la casa
d’Escipió 47, fins que, primer els Ràfols i després els Sunyer, se’n van anar a
viure a una casa amb ascensor del mateix carrer Escipió, per després anar els
Ràfols a l’avinguda de la República Argentina, ben a prop també.
L’amistat s’ha mantingut sempre i el veïnatge, encara que no tan estret, també. Aquell nucli va ser durant molts anys una font de reunions, sovint improvisades, sopars, sortides, etc. Era habitual pujar a xerrar una estona o que baixessin
a fer el vermut o a comentar alguna cosa, quedar per fer alguna excursió, anar a
buscar bolets, o anar a passar uns dies a Cadaqués (a casa els Girona), o a Sitges
(a casa els Sunyer), o a Sant Pol (a casa els Domínguez), o trobar-nos a les
inauguracions, o trobar-nos amb amics comuns (els Valls, els Guinovart, els
Castellet, els Todó, els Ferrer, els Garcia Llort); o que en Jaume baixés a posarnos alguna injecció o nosaltres pugéssim a cuidar el passerell i la cadernera (després fou un periquito) del Ràfols quan eren de viatge; o intercanviar-nos llibres,
escoltar música plegats o, fins i tot, amagar papers comprometedors en aquells
anys de dictadura en què tot estava prohibit. A Escipió, l’Albert i la Maria també hi van tenir l’estudi durant força anys, en una habitació del seu pis. Era una
estança d’uns 12 metres quadrats amb una finestra que donava al Putxet, des
d’on es veien un seguit de torres amb jardins i arbres magnífics, ja que nosaltres
vivíem en un dels pocs blocs de pisos del carrer. A tocar de la finestra hi havia un
eucaliptus monumental, quasi tan alt com la nostra casa de cinc pisos, i davant
mateix un om esponerós. Tristament, l’eucaliptus va desaparèixer amb l’enderroc de la torre i l’om va morir malalt. El dia que van talar l’eucaliptus, ni la
Maria ni jo vam poder contenir les llàgrimes.

Mercè Domínguez

Escipió 47
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Rafael Benet, Dolors Aurell,
Maria Girona, Albert Ràfols,
Mercè Domínguez a Escipió
47, en l'aniversari d'Anna
Benet. Juliol de 1961.

L’Albert
De l’Albert no comentaré la seva tasca com a pintor, ni com a escriptor i
poeta, ni com a pedagog al front de l’escola Eina. Per a mi ha estat un gran
pintor, un gran escriptor i poeta, i un gran pedagog. Però aquesta tasca la deixo
als crítics i historiadors d’art. Jo sé quant m’estimo els quadres que tinc de l’Albert
–olis, dibuixos, aquarel·les, litografies–, el que he fruït llegint els seus dietaris i
poemes, i el que tant les meves filles com jo hem après amb ell. L’Albert era una
persona plena de curiositat pel món que l’envoltava, culta, informada, i sempre
à la page. Va ser sempre molt discret i destil·lava una fina ironia. Aparentment
tranquil i parsimoniós, mai no alçava la veu ni es movia amb rapidesa. Però no
parava, com qui no fa res, de fer coses, de crear, i el seu contacte i la seva manera
de ser encomanava les ganes de fer coses. A banda de pintar i escriure, a banda de
donar classes i del seu compromís social i polític, va dur a terme moltes altres
activitats. Activitats menors, si voleu, però penso que interessants.

Mobles, joies, sandàlies, contes dedicats ... i ceràmica
La taula baixa que sempre he tingut a la sala d’estar va ser un regal de l’Albert
i la Maria. Consta d’unes potes de ferro negre i una peça de fusta. Ell la va
dissenyar i va fer-hi uns gravats a la fusta. Anys després ens va dissenyar una gran
llibreria, similar a la que s’havia dissenyat per a casa seva, amb prestatges de fusta
clara i suports de fusta fosca, que encara aguanta bona part de la meva biblioteca.
No són els únics mobles que va dissenyar. En va dissenyar molt d’altres per a
casa seva o per als amics. Tinc encara un penjoll de ceràmica amb un dibuix que
va fer-me l’Albert i un collaret de ceràmica esmaltada que em va fer la Maria,
potser a principis dels anys seixanta. Però també la medalla i l’anell que l’Albert
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va dissenyar per a la meva filla petita, la Rosa, de qui ell n’era padrí. I un anell,
d’una col·lecció de joies que va crear cap als anys setanta, de plata i amb un ull de
santa llúcia (el leitmotiv de tota la col·lecció). Recordo encara objectes que el
temps i l’ús han degradat fins fer desaparèixer: dos parells de sandàlies de cuir
que em va fer l’Albert als anys seixanta i que vaig arribar a destrossar de tant ferles servir, o un gat blau enorme que l’Albert i la Maria van cosir i farcir de llana
i filferro per a la meva filla Anna quan era molt petita. I també les felicitacions
de sants i aniversaris que sobretot l’Albert, però també la Maria, creaven i dibuixaven per a les meves filles: targetes, auques, i fins i tot quaderns amb contes
inventats, com el d’un rinoceront que anava a la platja de S’Alqueria amb tot de
bunyols enfilats a la banya del nas per vendre’ls als turistes.
A finals dels anys cinquanta o inicis dels seixanta els Ràfols i els Benet vam
organitzar un petit negoci de ceràmica, negoci que no va durar gaire temps i que
econòmicament em sembla que va ser força desastrós, però vam crear un bon
nombre d’objectes, jocs de te, de cafè, bols, plats, cendrers, etc., molts dels quals
encara existeixen. La signatura d’aquell grup era un rectangle vertical amb quatre
copes al seu interior. Quatre copes, quatre components. En Jordi Benet s’encarregava de la part diguem-ne administrativa: distribució, comandes, etc. L’Albert
i la Maria s’ocupaven de la decoració de la ceràmica; i jo feia les peces de fang. En
una petita habitació de casa vam fer instal·lar un torn, d’aquells que es feien girar
amb el peu –tot un embalum. Allí hi vaig tornejar un bon munt de peces.
D’altres les fèiem amb motlle, uns motlles de guix que ens feien en un taller
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Catàleg de l'exposició de Ràfols-Casamada a la sala Pictòria (1947),
amb text de Rafael Benet.

del mateix carrer Escipió. Les peces després es coïen en una mufla elèctrica, instal·lada en un estudi del carrer Gran de Gràcia, que ens deixava el pare de
l’Albert. Per aconseguir instal·lar aquell forn, a banda dels diners que valia, vam
haver de suavitzar el camí burocràtic amb una capsa de puros. Feta la cuita,
l’Albert i la Maria els decoraven i es feia la cuita d’esmaltat.
Aquell equip va funcionar durant un temps i ens ho vam passar molt bé,
però la cosa es va anar diluint: l’Albert i la Maria cada dia tenien més feina com
a pintors i més compromisos, en Jordi va començar una feina que li ocupava
molt de temps i a mi la tasca de mare cada dia em lligava més.

El pessebre i els reis
Tant el pessebre com els reis van ser dues grans tradicions, a Escipió 47, que
les tres famílies vam mantenir i compartir potser fins a finals dels anys vuitanta.
A cada pis s’hi feia el pessebre amb molsa, suro, paper de plata i figuretes de
fang! El dels Ràfols era el millor i tots ens delíem per anar-lo a veure, en especial
les nenes (les meves filles, Anna i Rosa, i la Isabel, filla dels Sunyer). Cada any hi
havia novetats: un any apareixia un pescador amb canya, l’altre un gatet, o un
capellà amb sotana i ombrel·la... Totes les figures eren sempre de fang. Primer
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van ser figures populars catalanes i santons de la Provença. Però un any va aparèixer tot un pessebre nou amb figuretes populars que havien comprat a Mallorca.
La millor figureta: una pastora amb un ramat de galls d’indi. I si bé les altres
famílies fèiem de més i de menys, a casa els Ràfols el pessebre no es treia fins el
dia de la Candelera, el 2 de febrer, com mana la tradició, dia que, d’altra banda,
era l’aniversari de l’Albert.
La nit de reis, a totes tres cases es preparaven les sabates. Cada membre de la
família posava una sabata al costat del balcó. A la vora hi deixàvem aigua i
rosegons pels camells. Però a casa els Ràfols un bon dia van començar a deixar-hi
també una ampolla de xampany (perdó, ara toca dir-ne cava) i tres copes per als
reis, que devien anar molt assedegats perquè, el dia 6, l’ampolla estava indefectiblement buida i les copes usades. Així doncs, un cop preparat l’escenari, s’aviaven les criatures a dormir i es començaven a embolicar els regals, a posar-hi els
cartellets amb els noms i a col·locar-los a la sala per tal que fessin el màxim de
patxoca.
S’omplien les sabates amb duros de xocolata, altres llaminadures escaients i
algun tros de carbó de sucre, i a dormir, que el dia de reis seria un dia de molta
activitat. Arribat el dia de reis, l’Anna i la Rosa s’alçaven d’hora del llit, neguito-
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ses com estaven per saber què havien deixat els reis, si és que havien deixat alguna
cosa millor que el carbó. Un cop oberts els paquets de casa, amb les alegries i
sorpreses consegüents, esperaven amb impaciència sentir algun sorollet al pis de
dalt, algun signe clar que evidenciés que l’Albert i la Maria ja s’havien alçat, per
pujar a veure que havien deixat allà els reis. En sentir el rebombori, també s’hi
afegien els Sunyer que, encara que matinadors de mena, s’esperaven a sentir els
altres, discrets com són. A casa els Ràfols, els regals sempre eren interessants,
sovint llibres o discos novedosos, però la mise en scène també: els papers d’embolicar, les targetes amb el nom de cadascú i algun dibuixet, els ornaments...
Aquella tradició de trobar-se per reis i d’intercanviar regals entre les tres famílies va durar quasi trenta anys, va superar els canvis de pis i fins i tot l’emancipació de les meves filles.
Quan elles ja eren grans i els Ràfols ja no vivien a Escipió, va ser un bon
motiu per seguir-nos veient amb els Ràfols i els Sunyer, en moments en què
l’Albert i la Maria tenien l’agenda molt plena.

La tele
Quan ja feia anys que tothom tenia un televisor, nosaltres encara no en
teníem. Els Ràfols, els Sunyer i els Benet estàvem en contra d’aquell aparell pel
contingut franquista i alienador que s’hi emetia, però en no tenir-ne també érem
conscients que ens perdíem copsar algunes coses que es veien per aquest forat i
que ens podien interessar. Així doncs, després de parlar-ne moltes vegades, vam
arribar a una decisió: entre les tres famílies compraríem un aparell que fos transportable i el tindríem un mes a cada casa de forma rotativa. En Jaume Sunyer i
jo vam encarregar-nos de triar l’aparell i d’anar-lo a comprar: un bon embalum
amb una gran nansa, i en blanc i negre, com no podia ser d’altra manera en
aquell moment. I aquell aparell va anar circulant de pis en pis, cada mes, durant
molts anys, fins que el canvi de domicili dels Ràfols, l’envelliment progressiu de
l’aparell i l’arribada de la televisió en color van anar diluint aquella societat televisiva fins fer-la desaparèixer. Però va ser un bon invent. En anar circulant l’aparell d’un pis a un altre, s’evitava aviciar-se a veure programes estúpids. Però quan
hi havia algun programa, sobretot alguna pel·lícula interessant, ens reuníem les
tres famílies a casa dels que tenien l’aparell aquell dia i allò es convertia en una
mena de cine-fòrum de sala d’estar, amb comentaris i opinions, però també
amb bromes i ironies quan la pel·lícula resultava una ensarronada. I moltes vegades la Monique Sunyer, bona cuinera i francesa, ens havia preparat un pastís o
una quiche per acompanyar la vetllada. No sé exactament quan es va acabar
l’invent, però sí que recordo que l’any 1975, a ple rendiment l’invent, totes tres
famílies estàvem pendents dels partes médicos per tal de poder encetar finalment
l’ampolla de xampany (cava, perdó) que teníem a la nevera.

Tossa, Sant Pol, Capellades, Cadaqués i Calaceit
Vaig començar a pujar a Tossa a finals dels anys 40, quan festejava amb en
Jordi Benet. Els seus pares encara hi llogaven una casa de poble, que sempre era
plena de gent. Recordo que un cop no vaig poder anar-hi fins que en Pere Créixams no hi va acabar la seva estada. En aquella època, a Tossa, també hi pujaven
els pares de la Maria Girona (en Lluís Girona i la Mercè Benet) i la Maria i
l’Albert. Allí l’Albert i la Maria van coincidir amb en Rafael Benet, al cafè d’en
Biel, a la platja, fent passejades o en els àpats familiars, encara que sovint, amb
tanta gent com hi havia, es feia taula de grans i taula de joves.
A Sant Pol, el meu pare hi va comprar una casa, que abans havia estat d’Amadeu Vives. La meva mare, ja vídua, la va mantenir encara uns quants anys fins
que es va veure obligada a vendre-la. Però entre els quatre germans Domínguez
i la mare la vam anar gaudint mentre la vam tenir. Era una casa gran, de tres
plantes, amb un jardí al darrere que donava a la via del tren i a la platja. Tenia tres
til·lers ufanosos i quatre moreres. Hi vam fer unes quantes estades amb l’Albert
i la Maria, a finals dels 50 i a inicis dels 60, quan l’Anna era molt petita, amb
anades a la platja per banyar-se, dinars al jardí a l’ombra dels til·lers, sovint amb
el peix comprat a la platja a la tornada de les barques.
Un mes d’agost, l’estiu del 61, l’Anna i jo el vam passar a Capellades, a casa
els Ràfols, on els pares de l’Albert feia anys que anaven i on la família havia
passat part de la guerra civil. L’Albert i la Maria ens hi van convidar. Me n’hi vaig
anar amb la meva filla de dos anys, que estava malalta, i en Jordi, que treballava,
hi venia els caps de setmana. També van pujar-hi en Rafael Benet i la Dolors
Aurell. L’Albert i la Maria em van ajudar molt amb l’Anna. L’Albert ens acompanyava al metge, feia tots els números de l’auca per distreure la nena i aconse-
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Rafael Benet: Les postres. 1948-49. Oli sobre tela. 100 x 85 cm.
(cat. 49.0.02). Reproduit al llibre Ràfols-Casamada de Victòria Combalia,
Ed. Polígrafa, 1988. Fou de la col·lecció dels cunyats de Ràfols.

guir que mengés alguna cosa, s’inventava jocs o feia veure que era un gatet que
miolava rere la porta, ens acompanyava al bosc... Fins i tot va passar el xarampió, que li encomanà l’Anna.
A partir del 62, els Ràfols començaren a fer estades a Cadaqués. Els pares de
la Maria hi havien comprat una casa de poble i el pare, l’arquitecte Lluís Girona,
l’havia fet arreglar. A Cadaqués ja hi havíem pujat anys abans amb en Jordi, amb
la Lambretta que teníem. Llavors ens estàvem a la fonda, a Cal Niceto, i coincidírem amb l’Albert i la Maria i amb la Rosa i l’Andreu Basté. Fins i tot ens
havíem il·lusionat amb el fet de comprar-hi una casa de poble, cosa que la nostra
economia no va permetre. Però la casa dels Girona l’estrenàrem aquell any 62.
Encara no hi havia llum i feia unes tramontanades de por. Però la casa era magnífica, no gaire gran però ben aprofitada, amb un únic espai, al pis de dalt, per a
la sala, el menjador i la cuina, amb un balcó, de tota l’amplada de la casa, que
donava a mar, una bona llar de foc i un pati al darrere. Aquella va ser la primera
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vegada que hi pujàvem, però amb els anys ens vam fer un tip d’anar-hi i estarnos-hi uns dies. Els Ràfols van començar a passar-hi els estius, cosa que van fer
durant moltíssims anys, fins que la salut els ho va anar complicant tot. Aquella
casa, sempre acollidora, es va anar omplint de rituals. La música que l’Albert
posava a la gramola (amb els anys va passar a tocadiscs) tan bon punt s’alçava al
matí, les coques de pa que ens anava a buscar per esmorzar, els matins de sol i de
bany, primer a la platja del Llané i després a S’Alqueria (una petita cala més
amunt de Port Lligat), els vermuts al bar Marítim, la visita al mercat setmanal...
La casa de Cadaqués sempre era plena de gent. Totes les habitacions tenien estadants durant tot l’estiu: amics, parents, col·legues de professió, gent de l’escola
Eina... Uns se n’anaven per deixar pas als que arribaven. Era també un centre de
reunió de la colònia d’artistes, cada cop més nombrosa, que passava els estius al
poble. Així, en aquella casa t’hi podies trobar els Todó, els Garcés, els Ferrer, els
Castellet, en Bohigas, els Milà, els Guinovart, els Curós o l’Amèrica Sànchez. I
tot i així, l’Albert encara trobava temps cada dia per dibuixar, pintar i escriure,
compaginant-ho amb els sopars amb amics, els actes culturals del poble (exposicions, concerts a l’església) o les invitacions a casa d’en Dalí, a Port Lligat.
Més endavant, es van comprar una casa a Calaceit, com van fer d’altres artistes en aquell moment. L’adquisició va ser una autèntica ganga; més complicada
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va ser la rehabilitació de l’espai. A partir d’aleshores, les estades a Cadaqués es
van anar combinant amb les estades a Calaceit. Hi vam pujar alguna vegada,
però molt menys que a Cadaqués.

Albert Ràfols i Rafael Benet
Suposo que la relació entre Albert Ràfols i Rafael Benet devia començar
quan l’Albert, a l’acadèmia Tàrrega de dibuix, a mitjans dels 40, va conèixer
Maria Girona, neboda de Benet.
Les relacions familiars entre els Girona i els Benet eren estretes. Encara que
Benet mai li va fer de professor, Albert Ràfols sempre va reconèixer el seu mestratge i mai va negar l’admiració que sentia per Benet ni la influència rebuda –tot
i la diferència d’estils pictòrics–, ni el seu pòsit noucentista. En tots els llibres
sobre Ràfols, sempre es fa esment a Benet o fins hi tot se’n reprodueix algun
quadre. Estic convençuda que l’Albert va aprendre moltes coses del món de l’art
i de la pintura sentint parlar Benet en trobades familiars, en passejades, en exposicions... I és molt possible que Benet l’ajudés en els seus inicis, tal com havia fet
amb d’altres artistes novells. El retrat de Maria Girona pintant, fet per Benet
entre 1949 i 1952, sempre ha estat en un lloc principal de la casa de l’Albert i la
Maria, tot i els canvis de domicili. És evident que ha estat un quadre estimat. I
Benet sempre va tenir penjat a casa un quadre de l’Albert Ràfols (uns narcisos
grocs) i un paisatge de Maria Girona. L’escrit del catàleg de la primera exposició
individual de l’Albert la féu Rafael Benet (l’any 1947 a la Sala Pictòria) i en
Jordi Benet féu diverses crítiques d’exposicions de l’Albert i de la Maria, quan
Rafael Benet ja no feia de crític.
Hi ha poques cartes conservades, però en unes dels anys 50, des de París, on
l’Albert i la Maria estaven becats pel Cercle Maillol de l’Institut Francès, escriuen
a Benet explicant tot allò que van veient (Louvre, impressionistes, etc.) i, per la
manera que ho descriuen, es nota que d’aquells temes ja n’havien parlat moltes
vegades i abastament. Encara que quedin poques cartes, és innegable que
l’intercanvi de felicitacions de Nadal mai va faltar.
D’altra banda, uns i altres sempre van visitar mútuament les respectives exposicions i van coincidir en d’altres d’amics comuns. I com a mínim, que jo
sàpiga, al primer Saló d’Octubre, l’any 1948, l’Albert i la Maria hi tingueren
quadres penjats, com a participants, i en Rafael Benet també, dins els convidats
d’honor. El 1969, tant l’Albert com la Maria participen en l’homenatge que és
retut a Rafael Benet pel Grup Nonell, al Maricel de Sitges i a la Virreina de
Barcelona. Conservo encara la carpeta amb les signatures dels qui van anar a
veure l’exposició i amb tota la colla d’originals que els participants a l’homenatge regalaren a Rafael Benet, entre els quals es troba una peça de l’Albert i una de
la Maria. I anys més tard, tots dos col·laboraran, amb una obra cadascú, en la
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carpeta de litografies que diversos artistes van confegir de manera altruista, la
venda de la qual va fer possible la creació de la Fundació Rafael Benet i l’edició
de la monografia d’Alícia Suàrez, Rafael Benet. Cal recordar que l’Albert i la
Maria van col·laborar de bon grat amb els Quaderns que publica la Fundació
cada vegada que se’ls ho va demanar (veure Q.R.B. núm. 7 i núm. 13). Amb
Benet van compartir amics, com en Mompou, l’Alfred Figueras, l’Amat, en
Créixams, esmentat a les cartes des de París, i coneguts i admirats, com en Torres
García o en Joaquim Sunyer.
I suposo que on major intercanvi d’informació i d’amor per l’art hi va haver
va ser en les múltiples trobades en vernissages i sopars d’inauguracions, en exposicions o en trobades familiars, tant les estivals a Tossa de mitjans dels 40 a
mitjans dels 50, com en celebracions. Recordo especialment les celebracions del
sant i l’aniversari de Rafael Benet, al seu domicili al carrer de Muntaner, on s’hi
concentraven i anaven desfilant una gernació de Benets, oncles i cosins, l’Albert
i la Maria, el pare Llimona, o en Rafael Duran, per citar els més coneguts. I s’hi
parlava de tot, de temes familiars, de records, de l’actualitat política, però també, i molt, d’art, en el sentit més extens del mot. De la prehistòria a l’art contemporani, de l’art local a l’universal. Alguns temes sortien més sovint, el romànic, Renoir, Bonnard, Velàzquez, Manolo, Sunyer, però també els museus i els
seus conservadors, i les exposicions de Barcelona del moment.
L’última trobada de Ràfols amb Benet va ser al tanatori, on l’Albert va fer
una nota amb llapis del cap de Benet poc abans de ser enterrat. L’últim adéu de
Ràfols a Benet.

Albert Ràfols Casamada. Petits records

Ràfols-Casamada. In memoriam. Rafael Benet jacent. 17-1-1979.
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REPENSAR ALBERT RÀFOLS-CASAMADA

Josep M. Castellet, Maria Girona, Jordi Benet, Albert Ràfols, entre d'altres.
Celebració de Nadal de 1956 a Escipió 47.

La mort d’Albert Ràfols-Casamada ens convida a repensar la seva personalitat plural, centrada sempre en el món de la creació. Plural o diversa perquè les
seves preocupacions intel·lectuals es van moure en diferents direccions, de les
quals tres poden testimoniar la seva creativitat. Per molt que l’Albert serà reconegut primerament com a pintor –abans que d’altres activitats–, també tenen
una importància notable els seus vessants de poeta i de pedagog.
No pretenc, en unes poques línies, penetrar en cada una d’aquestes especificitats creatives, però sí interrelacionar-les a través de la seva personalitat per tal
d’assenyalar que cap d’elles no tindria sentit, originalitat i força si no fos pel fet
d’estar acompanyades de les altres, de formar un tot unitari. La interrelació de la
poesia i la pintura, Ràfols la trobava a través d’unes paraules de Leonardo Da
Vinci citades per ell mateix: “La pintura és una poesia que es veu sense sentir-la,
i la poesia és una pintura que se sent i no es veu”. Albert Ràfols s’identifica
profundament amb aquesta concepció artística, i matisa que la preeminència
pública de la pintura en el seu cas –com he assenyalat abans– es pot deure al fet
que, malgrat que la creació d’ambdues –poesia i pintura– es va desenvolupar
paral·lelament, no va fer pública la poesia fins molts anys més tard: “Així com la
pintura va manifestar-se al públic ja fa molts anys, aquests poemes (Signe d’aire,
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1976) han seguit un camí molt més lent per arribar a ser publicats. No pas per
manca d’interès, sinó per una mena de reserva que em feia de treballar-los gairebé en secret...”.
També és tardana, a finals dels anys seixanta, la fundació de l’Escola Eina, on
l’Albert va desenvolupar, tant des de la idea institucional com de l’exercici de la
pedagogia, una vocació que va traslluir la seva necessitat de manifestar no solament les seves idees, sinó també la pràctica de l’art de cara als seus estudiants.
Aquesta pluralitat d’interessos d’Albert Ràfols-Casamada té un únic origen: la
necessitat d’expressió pública d’una personalitat complexa i polimorfa de grans
continguts creatius. És des dels orígens d’estudiant d’arquitectura que abandona
la carrera per dedicar-se a la pintura, que cal trobar el fil que ens menarà als
orígens de la seva complexitat i de la rica capacitat creadora. Si a l’inici, els
elements creatius de la seva personalitat formaven un tot, al final d’una vida rica
i fecunda hem de repensar –com deia al començament d’aquestes línies– l’obra
de l’Albert com una totalitat, en la qual s’harmonitzen pintura i poesia, poesia i
pedagogia. En repensar aquests trets de l’Albert, caldria situar-los en el marc
d’una biografia que encara no existeix, però que no hauria de tardar a arribar.
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Ràfols-Casamada. Aurora roja. 1960. Oli sobre tela.
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RECORD DE JAUME CARBONELL
El passat 19 de març va morir a Barcelona el pintor Jaume Carbonell Castell, nascut a la mateixa ciutat el 24 de setembre de 1942. Havia publicat tres
articles als Quaderns Rafael Benet (als números 12, 14 i 17); en els dos primers
parla d’aspectes relacionats amb Rafael Benet, a qui admirava amb profunditat;
era un dels seus referents en el sentit estètic.
Va morir de sobte a l’estudi, ubicat al seu domicili de la Travessera de les
Corts. El març de 2009 va tenir un entrebanc greu de salut, que l’obligà a uns
quans mesos d’hospitalització i de convalescència; segons els metges que l’atenien,
tots els indicis confirmaven que s’havia recuperat. Havia reprès l’activitat, pintava
amb entusiasme i tenia projectes per al futur. Aquests projectes, de sobte, s’han
estroncat. La tarda del dia esmentat, no despenjava el telèfon. Quan uns familiars
van entrar al pis, jeia plàcidament al costat d’una pintura inacabada, amb els
pinzells a les mans. Ens ha deixat inesperadament. El final ha estat com ell hauria
volgut (no pas quan, però sí com), sense sofriment, sense causar cap trastorn ni
cap molèstia als familiars i als amics més propers.
Jaume Carbonell era artista per vocació. L’art era l’eix del seu projecte de
vida. S’hi havia lliurat amb convenciment i tenacitat, per progressar en el coneixement i en la tècnica, per aprofundir en els fonaments i, alhora, sacrificant
gaudis i satisfaccions de la vida quotidiana, que en general resulten més gratificants i afalagadors. Havia renunciat a prosperar en cap altre sector professional.
Començà la formació artística cap al 1960, a l’Escola Massana, que llavors
era una escola d’arts sumptuàries. Entre els professors, a qui recordava amb més
afecte i gratitud era al de pintura, Francesc Vidal Gomà. L’ambient de l’Escola li
facilità la inserció en el món de l’art, en la curiositat per al coneixement d’indrets, de museus, de col·leccions, d’autors, de llibres, de tècniques, de tendències, de criteris estètics; la biblioteca, el pati i alguns amics que conegué
tingueren tanta o més influència que les lliçons de classe o de taller.
Les primeres visites al Museu d’Art de Catalunya, al Museu del Prado i als
frescos de Goya de San Antonio de la Florida (1963), el primer viatge a Itàlia,
especialment a Florència (1964), li deixaren empremtes inesborrables. Procurarà
retornar periòdicament a aquests indrets i fer descobriments nous. També
rememorà altres fets i altres persones, dels quals havia captat un gest, una idea,
una forma d’expressió gramatical o plàstica que li havia deixat impòsit. Entre les
influències primerenques, citava haver assistit a un curs impartit per Rafael Benet sobre la pintura impressionista, a l’Escola Massana, poc després d’haver-se
jubilat com a professor d’Història de l’Art; devia ser durant els primers anys de
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la dècada de 1960. Comentava: “Per a mi, que venia de la ignorància, caigut del
cel en una escola d’art, va ser una descoberta que em deixà bocabadat”.
El 1970, Carbonell fa la primera exposició a les Galeries Syra, situades als
baixos de la casa Batlló del Passeig de Gràcia. Abans, des de 1966, ja n’havia fet
alguna altra. Syra era més que una sala d’exposicions i que un establiment comercial d’objectes d’art. Era un petit cenacle artístic, on cada dia cap al tard tenia
lloc una tertúlia informal, on es parlava de tot amb llibertat; els dissabtes era
més concorreguda. Hi assistien, de manera més o menys regular, els artistes
habituals de la casa i alguns amants de l’art de Barcelona; també s’hi feien presents alguns artistes barcelonins d’origen, residents en altres països per causa de
l’exili polític o per alguna altra raó, que de tant en tant retornaven transitòriament. Després de l’exposició esmentada, Jaume Carbonell començà a assistir a
la tertúlia, participant-hi amb delit i amb timidesa, escoltant més que parlant.
Era el més jove. Ho evocà en un article a Quaderns (“Les tertúlies a la Syra”,
núm. 14, juny 2005), escrit a partir de la memòria personal, ampliada en tot cas
pel record aportat per algun supervivent dels assistents. Aguditzant més la memòria, ampliant els records propis i aliens, preparava una versió ampliada, o una
ampliació de la versió inicial, que ja no podrem llegir. És la crònica d’un episodi
de la vida cultural i artística de Barcelona entre 1945 i 1970, aproximadament.
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La tertúlia va ser un dels primers llocs on Carbonell tractà personalment Rafael
Benet.
Li professava una admiració fonda, respectuosa i sincera: parlava de la concomitància i punts en contacte de la teoria i la temàtica. La lliçó apresa de Rafael
Benet, i d’alguns altres artistes que considerava mestres, no ha estat el fruit d’un
mestratge personal i sistemàtic, sinó de la contemplació i l’estudi de la seva obra,
del seu pensament, de les seves tendències estètiques, de les solucions tècniques
emprades.
Carbonell admetia amb complaença l’influx de Rafael Benet sobre la seva
pintura. Seguia amb fervor la idea manifestada i aprofundida per Benet, el ritme
universal, una anàlisi artística més que una tendència d’estil, que serví de tema
al seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi (29 de
gener de 1969), que ha esdevingut un clàssic al pensament artístic català.
Carbonell considerava que la teoria de Benet obre portes a un desenvolupament
de la labor pictòrica dintre d’uns coneixements i una visió del treball on un
ritme constel·lar mou, compensa i equilibra, i pot anar des d’un dinamisme
visió-acció a una reflexió acció-ritme. No és només la interpretació del que hi
ha al davant, sinó la reflexió i la descripció d’un univers, intern i extern al mateix
temps. La lectura del text de Benet havia induït Jaume Carbonell a estar més
atent al procés d’elaboració de les seves pintures que, per sensibilitat, s’apropen
al món del ritme. Havia assimilat molts conceptes de Benet; en sabia fragments
de memòria, com aquest: “Tot es lliga, s’ajunta, els colors s’enllacen, les línies se
succeeixen, els buits i els plens s’harmonitzen. No hi ha dualitat entre la matèria
i l’esperit. Jo porto a la sang aquest concepte de ritme universal”. Així ho expressa
al primer article publicat als Quaderns, (“A l’entorn del ritme universal”, núm.
12 juny 2004)
Jaume Carbonell es delectà en l’anàlisi i la descripció de la complexitat de les
formes que aporta la figura humana, a partir de les quals plasmà les seves
reflexions, intencions i sentiments, la relació amb el paisatge, històries fantàstiques
concebudes a partir de llegendes i de relats mitològics, amb personatges i en
escenaris actuals.
S’esforçava en conèixer l’obra d’altres artistes, en observar-la amb atenció
–a ser possible al lloc on havien viscut o treballat o als indrets de la seva
memòria–, en esbrinar les seves motivacions, en analitzar les aportacions
originals o complexes per a la solució de problemes plàstics.
En el conjunt de l’obra de Jaume Carbonell hi ha uns temes que són permanents: la figura com a centre, el paisatge (en general com a rerefons, però també
com a tema principal), els grups o composicions de figures. Dins de la constància en la temàtica, no s’ha quedat estancat; ha experimentat transformacions.
Utilitza un colorit intens, amb pinzellades llargues. Aspectes a notar són la vivacitat i l’exaltació del color, els tons vius i purs, sense mescla, a vegades una mica
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estridents. Entre els colors emprats predominen el groc, el verd, l’ataronjat, el
blau i el rosat, en diferents tonalitats i matisos.
En la vida i en l’obra de Jaume Carbonell es pot notar la presència espiritual i permanent, però viva, d’alguns artistes que per a ell han representat un
sentit de perfecció. Entre els catalans de generacions anteriors, Joaquim Sunyer,
Josep Obiols, Isidre Nonell, Josep Mompou, Alfred Figueras, Pau Roig Cisa,
Xavier Nogués, els escultors Manolo Hugué i Enric Casanovas, entre d’altres;
Rafael Benet ocupa un lloc destacat. Va ser una relació encadenada, un artista
el va fer conèixer un altre. Els viatges, les visites a museus i la lectura de
monografies el van fer apreciar altres d’estrangers: Cézanne, Gauguin, Bonnard,
Matisse. Els viatges a Itàlia, principalment a Florència, anuals en el possible
des de 1983, el van familiaritzar amb Fra Angelico, Piero della Francesca,
Michelangelo, Rafael, Lucca Signorelli, Mantegna i molts altres. El seu esperit
l’acompanyava.
La lectura de nombrosos autors deixà impòsit a la seva personalitat. Parlava
de Shakespeare, de les tragèdies gregues (en la traducció de Carles Riba), de
poetes diversos (Salvat-Papasseit, Guerau de Liost, Kavafis, etc.). Recitava una
llista inacabable de noms com Molière, Tolstoi, Kafka, Leopardi, Ramon Llull,
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Jaume Carbonell. Contrapunt. 1996.
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Comentari autògraf de Rafael Benet a una exposició de Jaume Carbonell. 1975.
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Ausiàs March, Salvador Espriu.... Fruïa en la lectura de narrativa, de poesia, de
pensament estètic, de mitologia; la temàtica mítica va afavorir una imaginació
desbordada i va permetre de lligar els tipus humans actuals amb les històries
pretèrites.
Al llarg de quaranta anys, la seva obra evolucionà amb continuïtat, no pas a
salts ni en etapes contradictòries com passa a altres artistes coetanis. El 1986, en
ocasió del 25è aniversari de l’activitat com artista i del 20è de la primera exposició, ell mateix escrivia:
“De les primeres pintures a les darreres es veu bé el procés evolutiu.
Un procés, diguem-ne, lineal, on les experiències han estat de tota
mena, sobretot interior i sobretot un camí ardent de descoberta
dels paisatges del cos. En tot això, hom hi pot descobrir rastres de
tota mena, que si fauvisme, que si precubisme, que si noucentisme... Però tot això són també mots buits que estalvien moltes mirades. Tots són, però, fets plàstics que giren a l’entorn del món
mediterrani. Certament, la meva pintura es mou en aquest món,
del qual molts encara s’avergonyeixen perquè els abrusa el temor de
quedar encasellats entre els tòpics i la tradició. El que no podem fer
és negar de ser com som i els substrats ancestrals emergeixen de
dintre perquè estem arrelats a la terra, arrelats als orígens. […] Renaixem de nou en cada obra i de nou descobrim la geografia, la
geografia dels cossos”.
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Jaume Carbonell. Litografia. Forma part de la carpeta confegida pels amics de Benet per a la
creació de la Fundació Rafael Benet.
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Jaume Carbonell. Flautista. 2000.

A partir de 1979, amb austeritat perceptible, durant uns anys predominen
les composicions de figura, sovint d’una de sola, en interiors tancats i sense vida,
habitualment sense finestres i sense mobles, sense relació amb l’exterior, prescindint dels elements de paisatge; mostren el seu estat d’ànim. Més tard inicia un
procés de recuperació. A la figura com a centre hi afegeix una finestra entreoberta, alguna peça de vestir, detalls de flors i de fruites que aporten vitalitat al conjunt de la composició. Reflecteix una obertura personal que progressivament es
va ampliant.
L’obra dels últims vint anys integra les influències rebudes. Es produeix una
conjugació més treballada i complexa entre la figura humana i el paisatge, per tal

“El nu femení és per a Jaume Carbonell el triomf de la norma
per sobre del caos. La bellesa italianitzant de les seves figures és un
desig de classicisme aplicat al nostre entorn. Perquè el pintor sap
que ens és necessari tornar als arquetips, a les idees pures, perquè la
societat catalana recuperi el seu propi pols i es salvi de la pèrdua
d’identitat a la que es troba abocada. Accepta i defensa tot progrés,
però veu que la universalitat es troba en la ratlla de la mar blava, en
el raïm que creix a la vinya i en la poma que ens recorda que tot cau
pel seu propi pes”.
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d’aconseguir una compenetració, un equilibri; no una mescla desordenada. En
el tractament de la figura intenta fer un aprofundiment psicològic. Al paisatge
hi incorpora elements diversos, fins i tot d’arquitectura; procura la captació de
l’atmosfera, de l’aire, de la llum, del transcurs de les estacions de l’any, de les
circumstàncies relacionades amb el temps. Gaudeix en el descobriment de les
formes que aporten les figures i s’esmerça en descriure-les i interpretar-les. Segons ha escrit Josep M. Cadena (1997):

“Jaume Carbonell és, en uns determinats aspectes plàstics, un
d’aquells hereus actuals menys retòrics de la cultura mediterrània
perenne, la qual, a les terres catalanes, no deixa mai de rebrotar i
actualitzar-se, perquè constitueix un substrat que aglutina formes
d’expressió que sorgeixen a la superfície amb formulacions sovint
ben diverses. En el cas d’aquest pintor hi ha, per sentiment i formació, unes arrels profundes que tendeixen a posar de manifest en els
éssers humans i en el paisatge, uns elements de permanència que
podríem qualificar d’humanístics […]
Tant en les figures femenines com en els paisatges, la imposició de la volumetria més estricta, dins de la llibertat de plasmació, i la utilització d’un cromatisme exaltat i metafòric són
paràmetres que transmeten a la seva obra una configuració de
turgència i robustesa. I, a la vegada, remarquem la compenetració amb la realitat vital de la terra i amb la interpretació gairebé
mitificada però sense deixar de ser mai vitalista del cos de la
dona, que són factors que apropen aquesta obra, en certa manera i al marge de tota imitació estilística, a l’esperit exemplar i
independent d’uns mestres de l’art català modern com Joaquim
Sunyer i Manolo Hugué”.
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Jordi Benet, escrivia el 1987:
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Darrera felicitació de Nadal de Jaume Carbonell.
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Jaume Carbonell no s’ha limitat a la pintura. Els dibuixos constitueixen una
faceta amb identitat pròpia. En alguns casos són estudis d’un detall, d’un volum
o d’una forma, que després s’incorporarà a una obra més gran, a una composició
més acabada, o esbossos més generals; gairebé sempre són concebuts per aconseguir la simplificació màxima, per suprimir tot allò que és prescindible, sense
desvirtuar el propòsit pretès.
També ha fet incursions en altres camps de les arts aplicades (el gravat calcogràfic, la decoració de ceràmica o l’esmaltat de vidre), en alguns casos, subordinades a una finalitat, com ara la il·lustració o l’exlibrisme. Els darrers deu anys
ha dedicat al gravat una atenció remarcable; n’ha publicat sèries i carpetes. Una
obra singular és el llibre de bibliòfil Dotze poemes a Barcelona, en el qual vaig
tenir ocasió de col·laborar amb ell en la concepció d’un projecte global d’alta
qualitat com a llibre. Vàrem buscar un text que pogués ser il·lustrat per ell,
partint del concepte que la il·lustració és la glossa del text literari, feta per un
artista plàstic, no un mer complement decoratiu; que hi ha d’haver harmonia
entre el text literari i les il·lustracions, i compenetració o simbiosi entre els
autors respectius. Després d’analitzar diverses possibilitats, vàrem optar per
una selecció d’odes o poemes dedicats a Barcelona, ciutat que ha estat font
d’inspiració de poetes i d’escriptors. Jaume Carbonell va contribuir a fer la
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selecció; va fer una lectura en profunditat de cada poema, que reiterà un cop la
selecció ja estava tancada. Entretant anava madurant i elaborant sense pressa
les il·lustracions, a partir d’un primer esbós que es començà a traslladar sobre
una planxa, que podia arribar a ser la definitiva o podia ser rebutjada pel mateix artista i substituïda per una altra. Va ser exigent en el treball. El coneixement de la ciutat de Barcelona i l’afecte profund que hi professava contribuïren en totes les etapes del treball, a partir de la preselecció dels poemes, d’autors
diversos, des de Jacint Verdaguer a Marià Manent. Com a culminació d’un
procés que durà més de cinc anys, el llibre, de difusió molt limitada (100
exemplars), va veure la llum el novembre del 2008. L’artista hi treballà amb
una gran il·lusió. El resultat ens va deixar satisfets des del punt de vista artístic,
no tant des de l’econòmic. Tant, que ell ja estava elucubrant el projecte d’una
altra obra personal en el camp de les arts del llibre; la mort ha interromput el
projecte, com tots els altres que tenia.
Esperem que hagi assolit el paradís de la bellesa perfecta a la qual ha aspirat i
que el seu esperit s’hagi unit al dels artistes que l’inspiraven i li donaven vida.
Que el seu record ens en segueixi donant als que l’hem apreciat i admirat.
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Dibuix de Jaume Carbonell emprat en el seu recordatori.
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