
ot ser que Giovanni Papini sigui el primer escriptor con-
temporani que parla de la perdurabilitat de l’art intangible, 
aquell que es crea i viu en instants, però que roman en la 
ment col·lectiva com una nota musical ja inesborrable a 

l’oïda dels temps. 

És a través del plec de papers de cal·ligrafia verda que Papini rep de 
Gog, l’extravagant i milionari resident d’un psiquiàtric, que coneix 
l’experiència de l’escultor Matiegka: cada obra és única i ha de ser 
suficient per a la joia d’un moment únic, ve a dir-nos. Però com 
treballava Matiegka? Amb quina matèria esculpia la seva estatuària? 
En el relat de la nova escultura inclosa a Gog, trobem aquest artis-
ta cisellant agosaradament la figura humana amb matèria voluble 
de fum i flames, que tan bon punt aconsegueix figurar, donar-li 
forma i perfil, desapareix fins a quedar reduïda a una petita massa 
de cendres. Però l’efecte ha estat del tot aconseguit: la imatge de la 
fútil escultura ja no s’esborrarà de la ment, i la seva intangibilitat es 
farà forta, viva, inalterable, provocant-nos i creixent ja fora de tot 
control d’autoria.

La metàfora de l’art intangible perdurable evocada per Papini no és al-
tra que la del sentit de l’espiritualitat, de la contemplació, de la mística 
conreada des d’una plena i madura presa de consciència. Tot l’univers 
de la creació és amarat d’intangibilitat, és més: només perviu l’art que 
fuig de la matèria, o que la supera.

He recordat aquestes pàgines de Gog tot just encetar la lectura del 
llibre sobre Maties Palau Ferré, El pintor que cremava els seus qua-
dres (Base, 2020), de l’historiador Francesc Marco-Palau, besnebot de 
l’artista i comissari de la commemoració de la Generalitat de Catalun-
ya pel centenari del pintor. 

Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000) fou pintor, escultor i ce-
ramista, amb una àmplia producció creativa i una notable valoració i 
reconeixement crític tant a Catalunya com a diversos països d’Europa 
i, fins i tot, dels Estats Units d’Amèrica, d’on li vingueren els millors 
encàrrecs i ajudes en un moment de defallença i desconfiança vers el 
món de la funció social de l’artista i dels marxants. Comparat a vega-
des amb Picasso-que ell justificava com una retroalimentació-, la seva 
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pintura, bàsicament, s’acomoda entre el romànic mural i el cubisme, a 
parer del crític Antonio Salcedo, que ha estudiat la seva creació artísti-
ca. Per a Joan Maria Pujals, l’obra d’aquest autor “sura; és una pintura 
plana, sense perspectiva. És un autèntic tapís medieval; un retaule”.

L’obra de Palau Ferré té com a eix central imaginari Montblanc i la 
seva comarca, tant en la figura humana com en el paisatge, sense que 
això, tanmateix, estronqui a la seva obra un transvasament eclèctic de 
conceptes, mites i idees del món mediterrani. Com en l’obra de Pi-
casso i del mateix Miró, la producció de Maties Palau Ferré és un tre-
ball que sembla intel·lectualment infantilitzat; el volgut encalç d’una 
expressió primitiva, pura, tant en el traç com en els colors, i d’ací la 
seva connexió i evocació d’un món simple i feliç, incontaminat, que 
“sura”. Un exemple d’aquesta pretesa puresa pictòrica es troba en la 
sèrie d’olis Guerblanc, la reinterpretació del Guernica de Picasso que 
la Universitat de Syracuse li encarregà amb motiu del norantè aniver-
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sari de l’artista malagueny: el retaule cremat de Picasso ara rebrota en 
l’esperança…

Tot i aquesta solidesa creativa, aquest bagatge i aquesta projecció, 
la primera imatge que evoca el nom de Palau Ferré és el de l’autor 
que cremava els seus quadres, i d’ací la referència al Gog de Papini, 
la puntada de fil d’una història que connecta amb el caràcter alho-
ra constructor/destructor de la naturalesa humana o geogràfica i que 
transcorre del misticisme al bel·licisme. La gala o foguera de quadres 
i la posterior escampada de les cendres al Francolí que feia l’autor no 
era per altra raó que la de protestar per l’abús d’un marxant que el 
tenia subjecte a un contracte productor abusiu. El cas, una vegada 
fet públic, va superar l’àmbit privat o particular i esdevingué motiu 
de reivindicació universal secundat per autors, marxants i publicistes 
en contra de les sentències dels tribunals que jutjaren el cas i les raons 
que el motivaren.

Enguany, en el marc de la commemoració del centenari del naixe-
ment de Maties Palau Ferré, s’està recuperant de nou el llegat de 
l’artista, i s’està divulgant i explicant la seva vida i obra de manera 
cronològica, amb una clara voluntat pedagògica, a partir d’una re-
cerca com la del llibre El pintor que cremava els seus quadres, de perfil 
detallista, de proximitat i d’ús rigorós de les fonts documentals fa-
miliars i hemerogràfiques, un fet que converteix l’obra en fonamen-
tal, imprescindible per conèixer el pintor.

Al llarg de les diverses exposicions que estan tenint lloc enguany, 
s’expliquen els orígens familiars i creatius de l’artista i el teixit social 
on s’insereix, una trama difícil i complexa que condicionarà bona 
part del seu treball, però sense arribar ni de bon tros al tint dramàtic 
que potser hauria resultat si hagués reaccionat en un sentit correc-
tor: construir perfils i omplir-los de flors i ocells allà on la realitat 
era abrupta, i amb colors d’una força i una atracció inqüestionables. 

És l’autor que segurament ha figurat amb més 
vida la síndria, posada vora els llavis de les noies 
que ens miren amb els seus grans ulls esbatanats 
-esclat de naturalesa en estat primari-, però és 
l’autor també de l’actualització local de la mi-
tologia i el cristianisme -el sentiment i la trans-
cendència. Pere Gimferrer ens ha recordat que 
en la vida dels mites hom hi troba l’esperit de 
l’època, en permanent actualització i adaptació, 
perquè els sentiments i les preocupacions bàsi-
ques de l’home són sempre els mateixos, mal-
grat el temps, la moda i les evolucions.

Un exemple d’aquesta actualització dels mites 
i valors és la humanització de la divinitat que 
atorga a les escultures religioses que fa per a la 
Seu d’Urgell-o les de Vallfogona de Riucorb- 
que primer són rebutjades per la seva moder-
nitat i, finalment, acceptades i exposades com 
un exemple de vinculació entre el sagrat i el 
profà. Tot això realitzat en un taller, però abans 
espremut i begut al carrer, mesclant-se amb la 
gent i amarant-se dels seus neguits: en un mo-
ment donat, el biògraf ens recorda el diàleg que 
l’autor manté entre la seva producció ceràmi-
ca i l’incipient turisme dels anys seixanta, o el 
context sociopolític del moment, amb la Mar-
xa per la Llibertat -amb tots els seus significats 
en contra de la política franquista-, que havia 
de cloure a Poblet i que Fraga Iribarne volgué 
impedir a tota costa. I anècdotes com les dels 
rebuigs a l’obra encomanada i feta esdevenen 
categoria una vegada encaixades en la realitat 
del moment, que és d’estancament i de rigorós 
control social -els primers franquismes-, només 
desvetllat o pertorbat per la veu crítica dels 
creadors i pensadors, malgrat que tímidament 
i subtilment.

Els estudis seqüencials que s’estan duent a ter-
me ens permeten relacionar l’obra del pintor amb els seus estats 
d’ànim, no tan sols personal sinó també, com hem dit, del país, 
que el portarà a passar de l’oli a la tinta xinesa -significat del color-, 
a mesclar o interrelacionar el món local i l’universal i a emplaçar 
Montblanc en la cartografia creativa del país.

Les nombroses actuacions commemoratives que s’estan organitzant 
enguany en el marc del seu centenari ens permeten anar més enllà 
de la vida del personatge i entrar de ple en la realitat sociològica i 
cultural de Catalunya. Altrament, el seu valor seria anecdòtic, com 
el fet que Palau Ferré cremés els seus quadres: la llavor creativa ja 
havia fet eclosió i tenia vida pròpia, com l’escultura de foc i fum de 
Matiegka que ens recordava Papini. n
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