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El bloc d’apunts de Musach al descobert 

Centelles. Quan el temps o l’espai 
s’alteren,  els artistes autèntics se 
les empesquen per  trobar algun 
pretext per continuar fent. En 
Musach no pot ara pintar grans 
quadres: dibuixa en un bloc. La 
història artística local no es pot 
explicar sense tenir en compte 
l’obra i la tasca docent seva. Jo-
sep Musach, sense dubte, un dels 
artistes més rellevants, amb més 
obres i etapes i, evidentment amb 
una trajectòria artística sòlida i 
coherentment construïda. Mal-
grat que amb els anys, altres inte-
ressos professionals i també la 
família l’han  apartat del primer 
pla artístic. Però quan artistes 
com Tàpies o Ràfols-Casamada 
obrien camí, ell també  defensava 
gallardament el seu concepte  de 
pintura, més interessat pel realis-
me d’arrel impressionista. Resul-

El bloc és un capítol interessant del treball, perquè mostra com la idea es va desenvolupant. 

Musach fa apunts, si cal ho repateix, amb la previsió d’anar plantejant una futura sèrie de 

pintures dedicades a paisatges ben viscuts. Alguns dibuixos s’exposen ara a les Finestres.   

ta curiosa la comparativa possi-
ble amb qui va ser el seu amic, 
Joan Abancó, per a  la zona de 
Moià i el Moianès. Musach també 
és un dels artistes de Centelles 
més influents, un artista d’art-
istes, per la seva tasca impulsora 
i de mestre a l’Escola de Dibuix i 
també ajudant a empenya el Pre-
mi Centelles que ha impulsat a 
d’altres a aprendre i dedicar-se a 
les arts plàstiques. Darrerament 
noves circumstàncies familiars 

…/... 



l’han frenat encara més a poder 
plantejar pintures i obres ambici-
oses. Temporalment. Mentre, pe-
rò va trobar en el dibuix i el  colo-
rejat ràpid en blocs de paper, una 
manera pràctica  d’aprofitar situ-
acions d’espera anodina. Això és 
el que saben  fer els dibuixants i 
pintors: veure i capturar la belle-
sa de l’entorn donat. I a partir 
d’aquesta mirada, descobrir-nos 
l’entorn de sempre.  
Temes propers 
En Musach, en aquest bloc que 
encara va omplint només fa que 
el que ha fet sempre: dibuixar del 
natural. Ell és dels que com a 
principi, prefereix capturar direc-
tament del tema, prescindint de 
la fotografia com a mitjà inter-
mig. A partir de mirar, calibrar 
l’apunt  dibuixar, pot fer un  
planteig preliminar i després 
apuntar noves composicions al 
taller (quan  aquestes han deixat 
de ser fetes a  plain air).   
Una selecció d’aquests dibuixos, 

és la que ha prestat per penjar-la 

a les Finestres del Trabuc. Temes  

com  vistes de Taradell, apunts de 

platges i paisatges mariners, en-

torns més arboris.  Dibuix de tra-

ços ràpids i colors lleugers per 

descriure l’entorn.  

Barcelona/ Centelles. El realisme 
recupera terreny: és un fet palpa-
ble en esdeveniments prou alea-
toris, com el concurs de pintura 
de Centelles o també el Vila Ca-
sas. No ha deixat mai de practicar
-se. Però ha estat considerat poc 
modern, al costat de  l’abstracció 
o altres formes més radicals.  
La mateixa impressió la te Jordi  
Díaz Alumar, guanyador del Vila 
Casas, amb la pintura “El tron de 
Hamelin”.  Ell va conduir un co-
mentari públic on va descobrir 
que l’home de la barba estirat, no 
es ni un armeni, ni un búlgar, si-
no un hípster. Per a l’artista,  un 
representant societat contempo-
rània. El va trobar passant pel 

La pintura esborra l’enemistat 

entre abstracció i realisme 

FINESTRES—N.21—desembre 2016 

Oli de Díaz Alumar, Premi Vila Casas 2016 



Sobre la fotografia com a 
eina pictòrica: 
 

L’exercici de dibuix o pintura, so-

bretot quan parlem dels qui s’int-

eressen per la realitat objectiva, 

sempre és la d’interpretar l’entorn. I 

el mètode i el fet de prescindir o no 

de la fotografia és quelcom que por-

ta de corcoll als artistes, ja que per a 

molts és una eina que altera la per-

cepció de la realitat, mentre que per 

altres és una eina que ajuda precisa-

ment a detallar-la. Hem conegut 

casos de tots els tipus. Per exemple, 

els germans Santilari utilitzen la 

fotografia com a eina habitual, arri-

bant a plantejar primer alguns te-

mes a partir d’una seriosa sessió 

fotogràfica. No obstant també hi ha 

un planteig que passa pel dibuix 

sobre el paper.  Serra de Rivera –

fins fa poc al Marçó i ell ens explica-

va-, rebutja sistemàticament la foto-

grafia, perquè creu que fa perdre el 

fons i la percepció de l’entorn on 

situa el tema. No obstant, quan ha 

de fer retrats d’encàrrec tira de la 

imatge, per no impacientar el mo-

del. Com que al final el resultat és 

sempre una interpretació, potser les 

eines no són tant importants. Però 

sí que ho és que el treball es faci de 

gust, de manera honesta i genuïna. 

És evident que no hi ha res com la 

percepció directa de la realitat, la 

seva materialitat. La foto no hauria 

de ser la font primària, per fer no-

més una còpia. 

carrer amb un monopatí i el va 
convidar a retratar. L’espai cir-
cumdant correspon al taller artis-
ta, lleugerament retocat. La rata 
del terra correspon al títol qua-
dre, entenent al flautista com a 
un personatge líder que arrosse-
ga. Per darrera el hípster s’hi ubi-
quen uns drapejats, que per l’a-
rtista, són muntanyes i bàsica-
ment lliga amb el seu concepte  
de collage pictòric. Els pals i la 
bossa golf evoquen una visó no-
ble de l'esport.    
Diaz Alumar s'explica com a de-
fensor figuració moderna, que 
per ha arribat a fundar una Aca-
dèmia per a ensenyar de manera 
rigorosa i disciplinadora el dibuix 
i les tècniques pictòriques. Com 
d’altres coincideix amb que a la 
Facultat els han fet dibuixar poc i 
que entre els  estudiants i futurs 
pintors hi ha fam de dibuix i 
mancances.  
El seu quadre es tot ell un amal-
gama de recursos tècnics antics 
revisats: inclou veladures sobre 
grisalles i zones mes carregades 
de matèria. Inclou part emulsio-
nada amb productes químics fo-
tosensibles  i pintat a sobre. La 
fotografia també participa com a  
eina que l’ha ajudat a acabar el 
retrat, quan no li calia tenir el 
model al davant.  L'obra esta feta 
sobre paper enganxat sobre fusta. 
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Centelles. Divendres, 2 de de-
sembre, va transcendir la mort de 
l’artista Núria Manent Capella, 
als 43 anys. Una malaltia galo-
pant se l’ha emportat abans de 
poder-hi fer alguna cosa. Filla 
de l’Ametlla del Vallès, era veïna 
de Centelles. Pintora i do-
cent, havia portat una botigueta 
de productes artesanals marro-
quins a la Plaça Vella, a Can To-
net. 
Pintava i també havia fet una im-
mersió encuriosida,  a la cultura 
àrab, fins al punt de for-
mar família amb un marroquí. 
Era mare de dos nens. 
Pintava quan als estius viatjava a 
Meski, el poble del seu marit. A 
allà intentava fusionar la cultura 
tradicional de geometries aplica-
des a les catifes, a la pintura mo-
derna abstracta. Aquest era el 
punt que feia interessant la seva 

obra, en un context com el nostre 
en que segons quines diferències 
culturals, encara pesen molt. 
Havia participat a la primera 
Col·lectiva Aleix Art i el 2015, 
havia penjat obra nova, per una 
mostra de petit format, a les Fi-
nestres d’El Trabuc. No fa molt, 
tenia obra exposada al menjador 
del restaurant de l’Hotel NH Ciu-
tat de Vic.  
Malauradament, la seva carre-
ra,  encara en definició,  i la seva 
experiència multicultural s’ha in-
terromput. La seva obra ens re-
cordarà el seu exemple i la seva 
curiositat. 

Núria Manent  

marxa als 43 anys 

Pintura de Manent a l’expo del Trabuc del 

novembre de l’any passat. 


