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Resum. 
 
La tesi s’estructura en dues parts ben marcades, com la mateixa vida del pintor 
Manuel Humbert, per la tràgica ruptura que va representar l’esclat de la guerra 
civil espanyola i un epíleg. Així, la primera part comprèn el seu trajecte vital i 
artístic durant el període 1890-1936 que, en part, pot situar-se dins un projecte 
col·lectiu, que inicialment i molt matisadament podem identificar amb el 
noucentisme, i culmina amb el màxim reconeixement que Catalunya podia 
donar a un artista seu, el Premi Nonell. Després, el context va determinar que 
la segona meitat de la vida del nostre personatge fos una mena de dia a dia per 
mantenir la dignitat personal i la qualitat artística. La conclusió és que va reeixir. 
Malgrat tot, la seva memòria no ha resistit a l’oblit i la seva obra esdevé 
progressivament desconeguda. L’epíleg tracta d’explicar les raons de l’oblit i 
d’obrir perspectives o, almenys, esperances d’un futur reconeixement, ben 
merescut. 
   
 
 
 
 
 
 

Résumé. 
 
La thèse est structurée en deux parties bien marquées, comme la vie elle-
même du peintre Manuel Humbert, par la tragique rupture qui a supposé l’éclat 
de la guerre civile espagnole et un épilogue. Ainsi, la première partie comprend 
sa trajectoire vitale et artistique pendant la période 1890-1936, laquelle, en 
partie, on peut situer dans un projet collectif, qu’on veut d’emblé mais d’une 
façon très nuancée identifier avec le noucentisme, et qui arrive à son point 
culminant avec la plus grande reconnaissance que la Catalogne pouvait faire 
d’un de leurs artistes, le Prix Nonell. Après, le contexte avait déterminé que la 
seconde partie de sa vie fuisse une sorte d’au jour le jour pour maintenir la 
dignité personnelle et la qualité artistique. La conclusion est qu’il y a réussit. 
Malgré tout, sa mémoire n’a pas pu résister à l’oubli et son œuvre devient 
progressivement inconnue. L’épilogue essaye d’expliquer les raisons de l’oubli 
et d’ouvrir des perspectives ou, tout au moins, des espoirs d’une future 
reconnaissance, bien méritée. 



 

 

vi 

 

 



vii 

 

Pròleg.  
 
Vaig conèixer Manuel Humbert a la meva infància. Era el veí del tercer segona 
de la meva escala. Jo vaig néixer i vivia al primer primera del número 16 del 
carrer sant Pere més Baix. Humbert i nosaltres, com la resta de llogaters, 
ocupàvem els pisos de l’escala lateral d’un edifici propietat dels comtes de Moy. 
La comtessa Mercedes Prat, a l’escala li dèiem la marquesa, venia a cobrar i 
sempre s’estava una estona fent petar la xerrada. Era un pèl excèntrica, però 
ben afable. Els comtes no vivien al principal, al qual s’accedia per una escala 
de pedra que passava per sota una gran claraboia, sinó al número 18 de la 
Rambla de les Flors, el mateix edifici on trobarem que va residir Humbert just 
abans de la guerra. Aquella claraboia del carrer sant Pere Més Baix es va fer 
després de la guerra, així com els pisos tercer i quart. No devia ser gaire bona, 
ja que per un dels seus vidres m’hi vaig ensorrar una cama i per poc no hi 
passo sencer. L’edifici havia estat bombardejat i els comtes van aprofitar una 
llei que contemplava reconstruccions d’edificis malmesos per causa bèl·lica – i 
la corresponent trampa -  per fer les reformes i aixecar un pis i mig més, aquest 
com a complement del terrat. Els tercers pisos, doncs, en realitat eren dos 
estudis. El comte els va fer per a ell, que també pintava, i per  a Humbert, que 
era un bon amic seu. Indiscutiblement Humbert va dir al comte com volia que 
fos l’estudi i va seguir el model de l’atelier parisenc que havia tingut els anys 20 
a la rue Mathurin Régnier, tocant a Montparnasse.  
 
De petit, no en sabia res de tot això. Per a mi, a l’escala, passat el segon pis, 
tot era un misteri, excepció feta del terrat on a vegades anava a jugar i on un 
dia hi vaig deixar el meu cavall de cartró, va ploure i l’endemà, horroritzat, me’l 
vaig trobar desfet. Pel que fa l’escala, una atmosfera de bohèmia revestia els 
pisos superiors. La figura més present era una pintora anglesa de nom Doris 
que tenia un novio mariner. Bevien molt i ella suportava malament les anades i 
vingudes de l’amant. Mentre aquest era a Barcelona els escàndols eren 
freqüents: en fi, era un cas entranyable, que preocupava a tots el veïns, de 
manera que fins i tot els nens estàvem més o menys al corrent de la situació.  
 
Humbert i la seva esposa intentaven posar pau en el bullici dels pisos 
superiors. La figura del senyor Humbert, elegant i reposada, de la que sempre 
emanava un gest cordial i un somriure quan el trobava per l’escala, feia un gros 
contrast amb aquell món de desordre i escàndol del que jo el veia baixar i pujar 
impertèrrit. Humbert era molt respectat per tots els veïns, i els meus pares 
sempre el van considerar un senyor. Humbert, a cops, entrava a casa. En 
aquells anys de la llarga postguerra, en el mateix pis teníem el negoci de 
majoristes de paper i articles d’escriptori i l’habitatge. Recordo el senyor 
Humbert comprant-li als pares paper de cartes i sobres de paper de tela, que 
anaven folrats de paper de seda de color lila. 
 
A part la elegància de la seva figura i de les seves maneres, cosa que 
aleshores no era sorprenent, sinó força habitual en els homes i en les dones de 
l’àmbit en què es movia la meva família, àmbit econòmicament variat però més 
aviat modest, el senyor Humbert i un altre veí del segon, el senyor Banús, que 
era fotògraf, tots dos força més grans que el meu pare, es situaven en el meu 
imaginari emotiu en l’espai que corresponia als avis. Els meus avis eren de la 
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comarca de L’Alt Camp tarragonès i allí havien romàs quan els pares, acabats 
de casar, van fer el salt a Barcelona, i només els veia a les vacances. De fet, 
durant l’any, el senyor Banús feia una mica d’avi i em duia sovint de passeig, 
sobretot al port a veure els vaixells. Això no succeïa amb Humbert amb qui no 
hi havia aquesta confiança. Però, per a mi, aquells senyors grans tan amables, 
respectats i propers tenien quelcom de familiar. 
 
En aquell món veïnal el senyor Humbert gaudia d’un gran prestigi com a pintor 
però, com passa sovint amb allò que es té tan a prop, ni els pares ni la majoria 
dels altres veïns no tenien obres seves a les parets de casa. Humbert 
treballava i vivia al seu estudi. Curiosament no conservo quasi cap record de la 
senyora Susanna o Suzanne, la seva esposa, només alguna vaga ombra seva 
em ronda la memòria, però també mereixia el respecte dels veïns, malgrat que 
era francesa i sabien que havia estat model i que tenia una filla a França d’una 
relació anterior. Passats els anys, a vegades enyoro la normalitat i obertura 
d’esperit d’aquells veïns dels anys 50, en ple franquisme.  
 
Al cap d’un temps, els senyors Humbert van anar a viure a Gràcia, al carrer 
Bonavista. El pintor va destinar exclusivament a estudi el pis de la nostra 
escala. Sembla que Suzanne suportava malament la presència continuada de 
models a casa i a Humbert tampoc li agradava que la seva esposa “treiés el 
nas” mentre ell pintava. Fos com fos, el cas és que s’ho van poder permetre i 
van fer la mudança. Poc després, els pares, per altres motius, també van poder 
separar lloc de treball i habitatge. Vam anar a viure a l’Eixample, a la Gran Via 
de les Corts Catalanes, aleshores Avenida José Antonio Primo de Rivera, uns 
pocs centenars de metres més enllà d’on havia nascut Humbert. Els pares van 
mantenir el pis del barri de sant Pere com a local de negoci, i això va fer que jo 
seguís anant-hi sovint i pogués seguir coincidint amb Humbert, molt de tant en 
tant, pujant o baixant les escales de casa.  
 
Per cert que, d’esglaons, per arribar al  tercer calia pujar-ne més de cent, de 
manera que Humbert va fer varies vegades al dia aquell exercici durant la 
segona part de la seva vida. La dada és interessant  perquè contrasta amb el 
fet que sempre s’havia mitificat el caràcter precari de la seva salut. Segurament 
ell mateix va influir-hi amb el posat i amb les manies hipocondríaques. Josep 
Pla, com veurem, va arribar a fer-ne una interessant teoria. Això no obstant, 
Humbert va administrar la seva salut admirablement, ja que es va posar malalt 
poques vegades i va poder acarar quotidianament aquella considerable escala 
pujant-la serenament i sense perdre el somriure fins els volts dels seus vuitanta 
anys. 
 
De vegades, jo tenia la sort de creuar-me per l’escala amb les seves models, 
entre les quals recordo especialment una gitana molt bonica. El misteri bohemi, 
l’art i aquelles noies joves, potser atrevides, van avivar la meva curiositat de 
nen i d’adolescent i se’m van gravar per sempre a la memòria. I tot això girant 
entorn d’una senyorívola figura “familiar”, de l’obra de la qual a casa no en va 
quedar cap registre. Els elements estaven posats, sense sospitar-ho, per a un 
dia dirigir el meu interès per un camí de tornada vers aquell món suggestiu i 
boirós dels inicis de la vida.   
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Tanmateix, aquell dia va tardar molt de temps en arribar. Va ser als anys 80, 
després d’haver viscut a París i a Río de Janeiro, quan, a una subhasta 
barcelonina vaig comprar la primera obra d’Humbert. Després, poc a poc, 
modestament i al llarg dels anys, seguirien altres compres mentre m’anava 
adonant de l’oblit que cada cop més, com un núvol fosc, s’estenia damunt 
l’obra i la personalitat d’Humbert. 
 
Passarien anys, tanmateix, abans de decidir-me a anar a la Biblioteca General 
d’Història de l’Art del Museu Nacional d’Art de Catalunya per començar a 
esbrinar què s’havia escrit sobre Humbert. Va ser a finals de l’any 2000 o a 
començaments del 2001. D’aleshores ençà m’he anat trobant amb una 
sorpresa darrere l’altre, embrancat en una feina que semblava interminable. 
Cada dia era més evident que el meu veí pintor havia fet córrer molts rius de 
tinta en el curs de la seva llarga vida, però aquell material reposava en els 
arxius en silenci. Ningú s’hi havia acostat ni feia senyals d’acostar-s’hi. Només 
Rafael Benet i Marçal Olivar havien publicat el 1960 un assaig condensat i 
valuós, El pintor Manuel Humbert, per iniciativa del marxant i galerista del 
pintor, Joan Anton Maragall, basant-se en informacions de primera mà que els 
havia donat el mateix Humbert o en dades de la vivència compartida, ja que 
tots dos foren amics seus. Els mateixos autors havien donat forma al llibre 
il·lustrat que, dins la col·lecció “Monografías de pintores catalanes 
contemporáneos”, li va dedicar la Enciclopedia Vasca. Per altra banda, 
Francesc Miralles i Josep Maria Cadena s’havien encarregat de l’edició del 
llibre que la editorial Taber va dedicar als dibuixos humorístics d’Humbert dins 
la sèrie “Grandes dibujantes”. Pel que feia als articles pòstums, només el 
gravador Jaume Pla havia escrit el 1990 un delicat homenatge en motiu del 
centenari del naixement de l’artista que es va publicar al núm. 43 de la nova 
etapa  de Revista de Catalunya. Aquell semblava ser l’estat de la qüestió. 
 
 Més tard, en endinsar-me a l’obra de Josep Pla vaig trobar que havia escrit 
articles memorables sobre Humbert, de qui, a més a més, havia deixat 
nombroses referències en les pàgines de les obres completes que va dedicar 
als components del període més important de la història de l’art català. Les 
converses amb Humbert també havien resultat ser un inestimable ajut per a Pla 
a l’hora de fer la biografia de gent com Casas, Nonell, Nogués i, sobretot, 
Manolo Hugué, de qui, pràcticament, com reconeixia l’autor, dictà un article 
sencer. 
 
Poc a poc vaig anar localitzant les moltes referències sobre Humbert que es 
troben en els escrits d’altres autors. Era indubtable que Humbert havia 
despertat les més grans expectatives des de molt jove i el premi Nonell que va 
obtenir en la seva edició inicial, el premi més important que s’hagi donat mai a 
Catalunya, quan només tenia quaranta-quatre anys, venia a confirmar el seu 
enorme talent. Sorgia la incògnita de com s’havia pogut arribar a 
desconeixement tant gran d’un artista d’aquella magnitud, si, a més a més, en 
vida, havia merescut un just reconeixement. 
 
Un punt d’arrencada important per a l’estudi d’aquell passat i per esbrinar les 
incògnites que plantejava el present, fou el treball de buidat i catalogació de 
referències a Humbert aparegudes en diaris i revistes de l’època que havia 
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realitzat la pròpia Biblioteca del Museu Nacional. Sense ser, ni molt menys, 
exhaustiu i precís, aquell treball tenia prou gruix per engrescar a aprofundir i 
ampliar la investigació. D’una banda, els diaris i revistes em feien descobrir una 
època, els trenta anys anteriors a la guerra civil, tan imponent i complexa com 
desconeguda, certament per a mi, però també, com vaig poder verificar de 
seguida, per a la immensa majoria de les persones cultivades de la meva 
generació. Es tractava, endemés, d’una època, immediat precedent de la 
nostra, que ens havia estat radicalment negada per una estranya coincidència  
de les “línies culturals” de tres forces polítiques radicalment distintes: el 
franquisme, l’esquerra resistent i la coalició de partits nacionalistes que venia 
tenint a les seves mans el govern de Catalunya les primeres dècades de règim 
democràtic. Els primers havien propiciat l’oblit perquè després d’arrasar 
l’enemic volien destruir la seva memòria; els segons, per ignorància o pobresa 
de visió i per viure aferrats a l’estereotip i a la superstició de la lluita de classes 
pitjor entesa, i creure que el progrés en art passava per la promoció exclusiva 
de les avantguardes i el menyspreu d’allò que els semblava burgès o antiquat; 
però els tercers, que semblaven destinats a fer reviure aquella memòria i a fer 
partícips a tots els catalans de les conquestes més brillants que mai s’havien 
assolit com a poble, refent així les bases per un altre impuls culturalment tan 
ambiciós com el de les primeres dècades del segle, enlloc d’això es van 
proposar instituir una “voluntat fundacional” de connotacions “caudillescas”, a fi 
d’aparèixer com els creadors de la Catalunya nova que emergiria de les 
cendres del franquisme. Els resultats estan a la vista i cadascú és lliure de 
valorar-los. En tot cas, no és el propòsit d’aquest treball.  
 
Ara bé, tenim la certesa que calia construir ponts més sòlids entre aquella 
època i la nostra. Això, entre altres moltes coses, ens hagués evitat resultats 
grotescos en el pla cultural de l’erudició com sigui que si, per exemple, 
presentem davant la immensa majoria d’homes cultivats del nostre país els 
noms dels cinquanta artistes que d’Ors va seleccionar pel seu estudi sobre 
Cinquanta anys de pintura catalana o només els 33 pintors catalans, que 
presentava Joan Merli l’any 1937 com a prova de l’altíssim nivell assolit per l’art 
català, ens hi sonaran molt pocs, poquíssims. I qui diu artistes, diu obres 
literàries, crítics, intel·lectuals, esdeveniments culturals, diaris i revistes.  
 
No cal insistir en la dificultat que això representa a l’hora de fer un treball, i més 
encara un tesi doctoral, sobre un personatge d’aquella època com és Manuel 
Humbert. Manquen els suports que donen sempre les referències a 
personatges, obres o situacions conegudes, de manera que, contràriament, 
cada teòrica referència pot esdevenir una nova incògnita, un factor de 
perplexitat i, per tant, de possible desinterès sobre la història principal que es 
vol contar. He procurat remeiar-ho, en la mesura del possible, donant veu als 
mateixos personatges. Això, d’altra banda, era una exigència imposada per la 
pròpia naturalesa d’aquest treball. En efecte, he considerat que calia recollir les 
veus dels personatges de l’època, de vegades importants i altres vegades 
modestos, sempre que les trobava rellevants per comprendre el pintor i 
conèixer millor el seu temps. En resum, m’ha semblat indispensable donar a 
aquesta tesi una naturalesa antològica i, per dir-ho així, coral. Entenem que els 
resultats assolits ho justifiquen. Sumem des d’ara la nostra veu a aquelles veus 
del temps i adoptem la primera persona del plural per exposar la nostra tesi.  
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L’objecte principal del nostre estudi, l’art d’Humbert, implicava situar-nos en una 
posició de sincera modèstia perquè, donada la nostra formació, mai podríem 
considerar-nos “de l’ofici”. D’aquí se’n derivava l’actitud fonamental, escoltar. 
Hem “escoltat” els pensadors i els assagistes, hem escoltat els crítics, fins i tot 
els més insignificants dels més impensats diaris. Hem anat triant, ací i allà, allò 
que ens ajudava a entendre aquell art que ens agrada tant de mirar. Perquè la 
segona actitud que hem adoptat ha estat mirar. Hem gaudit i gaudim de mirar la 
pintura d’Humbert, i per això podem afirmar que, sempre que sigui possible, cal 
tenir a prop allò que ens agrada mirar. Només així, en la il·limitada varietat 
d’incidències de la llum sobre les obres i en la riquesa de “respostes”, d’efectes, 
d’aquestes davant les variacions de la llum, l’art vivant, si és bo, esdevé una 
sorpresa i un meravella incessants. Aquesta sorpresa pròpia de la meravella és 
la clau de volta de tot allò que es pugui entendre i apreciar d’una obra d’art. I, 
en el seu despullament més radical, aquesta seria la tesi. 
 
L’actitud d’escoltar, i també de mirar, va associada a l’actitud de buscar. Buscar 
llibres, articles en revistes i diaris, ara també a les xarxes cibernètiques, buscar 
quadres, dibuixos, documents, però també, quan encara es possible, buscar les 
persones que han tractat o han conegut l’artista. Òbviament això no ha estat 
possible pel període que constitueix la primera part del treball, tot i que, de 
vegades, els fills han suplert parcialment el testimoni dels pares. Ara bé, en un 
cert moment de la segona part va començar a ser possible i, fins i tot, nosaltres, 
un xic més tard, passàvem a ser part de la segona part. En conseqüència, el 
lector probablement noti un cert canvi en el to del treball de la segona part 
respecte a la primera. Ha estat una sort comptar amb testimonis directes, 
perquè el material històric a la segona part certament no tenia tant d’interès 
com el de la primera, en canvi, allò viscut que hi traspua propicia l’equilibri del 
conjunt. El retrobament de les persones que havien conegut Humbert ha estat 
cabdal per al desenvolupament del treball i, per a nosaltres, ha resultat d’un 
interès humà extraordinari. Metodològicament ha significat poder incorporar a la 
resta de sistemes propis de les humanitats, de la història i de la història de l’art, 
el component bàsic de l’antropologia, és a dir, la conversa.   
 
Les veus que parlaven d’Humbert orals o, en aquest cas, sobretot escrites 
anaven creant un corpus estètic sobre la seva variada, abundosa i constant 
obra i a cops ens sorprenien en una mena de síntesi fulgurants de la ma d’un 
Alexandre Plana o un Rafael Santos Torroella, un Eugeni d’Ors o un Francesc 
Pujols, un Feliu Elias o un Josep Pla, d’un Joan Teixidor o d’un  Joan Cortés, 
d’un Rafael Benet o d’un Marçal Olivar... Però aquelles veus no solament 
construïen una estètica, sinó que, parlant d’Humbert, anaven dibuixant un 
temps, gairebé un segle sencer, des d’angles desconeguts, contradictoris i 
apassionants.  
 
La nostra feina, insistim, ha consistit en buscar aquelles veus i escoltar-les 
atentament. Ha consistit, tanmateix, en quelcom més. En efecte, per fer 
possible aquell dibuix “personalitzat” del segle calia tenir prou enter el 
personatge. A tal fi, hem seguit les seves empremtes per un camí, el seu, amb 
moltes marques, però sovint desdibuixades, i amb alguns fragments en blanc. 
Calia, doncs, emprendre una recerca gairebé detectivesca per tractar de 
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reconstruir tot el trajecte. Sovint hem reeixit i el lector es confrontarà amb 
veritables troballes. En tot cas, ho hem intentat sempre, de manera que qui 
vulgui seguir la recerca sabrà d’antuvi quin és l’estat de la qüestió. Ara bé, fins i 
tot en els moments d’èxit de la recerca històrica, hom té la sensació que la 
Història depèn d’un fil. Un nou document, una carta o una simple fotografia 
poden donar-hi un gir. Ens ha succeït i ens ha servit per construir aquesta 
història, però sabem que en qualsevol moment una nova dada pot invalidar-ne 
algun fragment. 
 
És clar que el record d’infantesa pot dur a comprar alguna obra d’art o a 
interessar-se per allò escrit en relació a l’objecte del record. Però per bo que 
aquest record sigui, no creiem possible que algú emprengui per aquell simple 
motiu una recerca de més d’una dècada i escrigui un treball de set-cents folis a 
espai senzill. Almenys, volem dir-ho, no ha estat aquest el nostre cas. La raó 
del nostre treball ha estat l’interès del personatge i de la seva època i, sobretot, 
l’alta qualitat artística de la seva obra i el reconeixement que va merèixer 
d’alguns dels personatges més interessants del segle XX català. Esperem que 
el treball provi el fonament i l’encert de la nostra arriscada decisió. 
 
Com hem dit, ha estat una sort immensa haver pogut comptar amb testimonis 
directes del personatge i d’una part de l’època considerada. Malauradament, el 
llarg període d’elaboració de la tesi i l’edat avançada de la majoria de les 
persones entrevistades que havien conegut Humbert han fet que en el moment 
d’escriure aquesta introducció moltes d’elles ja no es trobin entre nosaltres. No 
vam a arribar a temps de conèixer Gisèle Gay, filla de Suzanne, ja que en 
posar-nos en contacte amb Pierrette Gargallo i ella va fer per trobar-la, vam 
saber que havia traspassat dos anys abans. En canvi, vam conèixer el seu fill 
Georges Gay, que es considerava, amb raons sobrades, nét d’Humbert. Va ser 
molt difícil trobar-lo a ell i a la resta de família francesa, fins a tal punt havia 
arribat la desconnexió del mercat de l’art barceloní amb l’obra Humbert, ja que 
la família en conserva molta d’aquesta obra. Georges Gay no va amagar que 
havia estat, en bona mesura, executor de la destrucció de la major part dels 
arxius d’Humbert a la mort d’aquest i haver de desfer-se de la casa, de la qual 
cosa se’n penedia sincerament. Va ser ell qui va posar a la nostra disposició tot 
allò que guardava de documents sobreviscuts a la catàstrofe, i que en tot cas 
era molt més que res. Home amable, es va comportar generosament amb 
nosaltres, per la qual cosa en el moment de constatar el seu traspàs volem 
expressar-li el nostre agraïment i reconeixement. Els seus fills, Jean Fréderic i 
François Xavier, han heretat el seu esperit de col·laboració amb nosaltres. 
També hem comptat amb el suport del seu germà Pierre, acompanyat d’Annie 
Legouais, i de la seva germana, Mme Lewis, i espòs. 
 
Una altra persona cabdal per a la nostra feina de qui també hem de lamentar i 
molt la seva desaparició ha estat Nicole Fenosa. No solament ens va acollir des 
del primer moment amb una gentilesa infinita, sinó que ens va donar 
l’oportunitat de fer a la seu de la Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell la única 
exposició no comercial que mai s’hagi fet de Manuel Humbert. A tal fi, vam 
rebre tot el suport de Josep Miquel Garcia, director de la fundació. 
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Hem perdut també a Jaume Sunyer, que recordem vivament a la seva casa del 
Putxet, juntament amb la seva esposa, parlant-nos de l’amistat de Sunyer i 
Humbert; a Marcel·lí Trumas, entusiasta, dedicat i lleial guardià de la memòria i 
l’obra de Josep Aragay, que ens dedicà tot una dia a Breda i ens obrí els arxius 
del museu; a Socías Humbert, ex-alcalde de la ciutat, fill d’una cosina 
d’Humbert, que ens va rebre al seu despatx presidit pel la Noia de la 
mandolina, ens va parlar del paper d’Humbert a les reunions de família, on li 
agradava parlar del que deien els llibres que havia llegit, i que llavors ens va 
trobar poc curiosos...;  a Eduardo del Castillo, fill d’Alberto, i juntament amb la 
seva esposa, veí i amic d’Humbert; a Jordi Mercadé, fill de Jaume, que ens 
relatà molts fets i anècdotes de l’època; a Josep Palau i Fabre que conservava 
un bonic paper d’Humbert, que ara pot veure’s a la seva fundació de Caldes 
d’Estrac, i el pare del qual havia coincidit amb el pintor a Papitu i la mare, 
francesa, era amiga de Suzanne; a Xavier Valls, pintor deliciós i home 
encantador, amb qui passarem una inoblidable tarda a París que evoquem a la 
segona part; i a Albert Ràfols Casamada, que sempre havia mostrat la seva 
qualitat de gran artista i poeta quan celebràvem com una festa artística el Dia 
de la Terra i que va voler parlar-me amb tendresa i saviesa, juntament amb 
Maria Girona, d’Humbert i la seva pintura. A tots ells aquest treball deu molt i 
mereixen homenatge pòstum de l’autor i dels lectors. 
 
La llista d’agraïments a les persones que van tractar Humbert, sovint a través 
de l’espòs o del pare, i ens han propiciat informacions precioses, atenent-nos 
amablement i sovint amb afecte, és llarga, i a tots els guardem en el cor, però 
no voldríem oblidar a ningú en el moment d’escriure els seus noms: Nerina Pla, 
vídua del gravador Jaume Pla, sempre amable, intel·ligent i generosa; Joan 
Olivar, fill de Marçal, que també va ser dels primers en rebre’ns i ens va 
explicar coses interessantíssimes del seu pare i d’Humbert; Marçal Casanovas, 
fill d’Enric, a qui visitarem a Olot i ens proporciona informacions i documents 
gràfics ben valuosos; Clàudia Figueras, filla d’Alfred, i el seu espòs Josep Julià, 
als quals potser no hem sabut correspondre totes les gentileses; a Maria 
Martinell, filla de Cèsar, que ens va atendre llarga i amablement i ens mostrà el 
retrat que Humbert havia fet del seu pare; i a Pierrette Gargallo, que ens va dir 
tantes coses sempre bones d’Humbert i Suzanne i ens mostrà les obres 
d’Humbert que conserva i té una especial estima per les que li va dedicar el 
pintor. 
 
A Simó Busom, Josep Maria Cadena, Jacint Berenguer i esposa, Francesc 
Fontbona, Cecília Vidal, Marta, Raimon i Joan Antoni Maragall, Jaume  
Mercadé, Paul Dufour, Sara i Luis Muñoz, Marta Rabell, Mme. Caruana, Pere 
Canturri, Feix Peig, Magda i Gerard Sasplugas i Pepita Banús, que el van 
conèixer i ens han parlat sempre vivament i amb afecte del personatge, el 
nostre sincer agraïment, que també hem d’estendre als que, sense conèixer-lo 
personalment, ens han ajudat a entendre’l o bé ens han donat suport i estímul: 
Teresa Camps, Estela Ocampo, Cristina Mendoza, Mercè Doñate, Jaume Soler 
i bibliotecaris, documentalistes i restauradors del MNAC; bibliotecàries de 
l’Ateneu Barcelonès; documentalistes de l’Arxiu municipal de la Casa de 
L’Ardiaca; Juan Ybarra, Albert Oller, Montserrat Obiols, Mariette Artigas, Miquel 
Molins, Pilar Parcerisas, Pilar Vélez, Nadia Hernández, Vinyet Panyella, Glòria 
Lerin, Sílvia Muñoz d’Imbert, Daniel Giralt-Miracle, Josep Corredor-Matheos, 
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Josep González Agápito, Andreu Asturiol, Marçal Barrachina, Dolça Tormo, 
Susanna Portell, Natàlia Barenys, Jaume Vidal, Mariona Costa, Emili Gasch, 
Toni Riera, Àngel de Torres, Carla Ros, Josep Maria Cortina, Jaume Rodon, 
Oriol Espinal, Mercè Ros, Isabel Fabregat, Anna Benet, Miquel Àngel Codes, 
Jordi Cerdà, Carles Hac Mor, David Roca, Bertran Tillier, Sylvie Buisson, Marie 
Christinne Decroocq, Christinne Pinault, Carme Perella, Chema Romero, Jordi 
París, director del Museu de Valls, i als responsables i treballadors que ens han 
atès en els museus de Montserrat, Tossa de Mar, Cerdanyola, Deu del 
Vendrell, Abelló de Mollet, Thermàlia de Caldes de Montbui, Balaguer de 
Vilanova i la Geltrú, als del Palauet Albéniz, on es guarda un deliciós humbert, i 
molt especialment als de la Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell, amb el ja 
esmentat Josep Miquel Garcia al front. Un agraïment particular als meus amics 
pintors Xavier Serra de Rivera i Francesc Artigau, a qui dec tant, sempre oberts 
a les converses i a les meves preguntes; i a Nicolas Petrovitch-Njegosh, que 
ens honora amb la seva amistat, ens acull a la seva casa de Montparnasse i 
amb qui compartírem l’inoblidable visita a l’exposició Modigliani del Museu de 
Luxemboug. 
 
Als membres del tribunal que va jutjar el meu Treball de Recerca a la 
Universitat Pompeu Fabra, el meu agraïment per l’acceptació d’aquell treball 
incipient i pels seus consells que espero es trobin reflectits en aquestes 
pàgines. La mort tampoc ha estalviat a un d’ells, el gran filòsof, company de 
viatge i estimat amic, Eugenio Trías. Ell, juntament amb Antoni Marí i Rafael 
Argullol, ultra l’amistat, em va honorar en aquella ocasió amb el seu merescut 
prestigi i les seves atencions.  
 
Finalment vull expressar el meu agraïment a Fèlix I. Fanés, per la lectura del 
darrer esborrany i per les observacions i els consells que amb tanta saviesa, 
precisió i delicadesa ha volgut donar-me, proporcionant-me una companyia 
intel·lectual i un escalf humà de qualitat extraordinària; i al meu director de tesi, 
Rafael Argullol, que ha seguit tot aquest llarg procés, des de que va suggerir-
me iniciar-lo ara fa tretze anys, amb aquella subtil distància que et deixa lliure i 
aquella càlida proximitat amb que ha volgut acompanyar-me sempre i orientar-
me quan ha calgut. Prop d’ell, les col·laboradores de l’Institut de Cultura i del 
Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, Àngels Bertran, 
Belen Naya i Maite Sastre que m’han atès sempre cordialment i eficaçment. 
 
El darrer pensament a l’hora dels homenatges i agraïments va dedicat a uns 
veïns molt especials del senyor Humbert,  els meus pares, Lluís Boada i Pepita 
Domènech, i la meva germana Maria Rosa. Però, sobretot, penso en la meva 
filla Eleonor, que ha après a conviure envoltada d’humberts i a veure el seu 
pare dedicar infinitat d’hores a l’estudi i preparació del text que ara, per fi, pot 
presentar-se a la consideració dels membres del tribunal i dels lectors.  
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1. ÀMBITS FAMILIAR, ESCOLAR I UNIVERSITARI. 

 

Manuel Humbert i Esteve va néixer a un quart de cinc de la tarda del dia 8 
d’agost de 1890 al carrer Corts, actual Gran Via de les Corts Catalanes, 
número d’aleshores 216, actualment 588, segon pis, tocant a la plaça de la 
Universitat. Va ser batejat a la Catedral el dia 11 del mateix mes actuant de 
padrins Faust Jaumandreu, comerciant i natural de Granollers, i la seva esposa 
Ramona Humbert, que era de Barcelona. A Humbert, a més de Manuel, li van 
posar els noms de Just, Ramon i Josep. 

Els pares, Florentí i Carme Esteve, s’havien casat a Barcelona, a la parròquia 
de Santa Anna. Quan va néixer Humbert tenien, respectivament, trenta-vuit i 
trenta anys, però els avis paterns, Antoni, que havia nascut a Mataró, i Ramona 
Sala, que ho havia fet a Barcelona, ja eren morts. També era mort el pare de 
Carme, Josep, que havia nascut a València. L’àvia materna, Carme Frigola, era 
de Figueres i sabem que durant la infància i joventut d’Humbert va residir al sud 
de França, concretament a Cros de Cagnes, tocant a Nice, en plena Côte 
d’Azur. En esclatar la guerra del 1914 va tornar a Catalunya i es va instal·lar a 
Badalona perquè el seu passeig de mar li recordava la seva residència 
francesa. 

Pel que fa als germans, hem trobat constància del bateig de cinc d’ells a l’arxiu 
de la Catedral. Maria de la Asunción, nascuda el 23 de setembre de 1887 al 
Passeig de Gràcia, 1, 4t. pis, precedint de tres anys el naixement d’Humbert; 
després Mercè, nascuda el 19 de desembre de 1892 ja al carrer Corts, 216; 
Ramon, que fou batejat el 24 de gener de 1895; Antoni, que va néixer el 7 de 
gener de 1897 i Francesc Xavier que, nascut el 29 d’abril de 1998, devia morir 
sent nen, cosa que també devia succeir a tres altres germans que consten com 
enterrats al nínxol familiar del cementiri de Montjuïc, Florentí, Josep i Carme, 
els quals fins i tot és probable que morissin poc després de néixer, sense tenir 
ni temps d’ésser batejats formalment, o almenys no ho foren a la Catedral. En 
tot cas, tant Francesc Xavier com ells tres figuren als arxius de Pompes 
Fúnebres com a “pàrvuls”, és a dir, morts abans de complir els deu o onze 
anys. Així, doncs, en total els Humbert haurien estat nou germans. 

Maria, la gran, va estudiar magisteri, va romandre soltera i va anar a viure amb 
la seva cosina germana Antònia, una filla de Leandre, germà de Florentí 
Humbert. Aquesta senyora Antònia va ser la mare de l’advocat Socias 
Humbert, que seria alcalde de Barcelona, nomenat pel Rei, en els anys de la 
transició democràtica, concretament des de desembre de 1976 fins el mes de 
gener de 1979. 

Mercè va fer-se monja de la Congregació de les Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor, comunament conegudes com de la Divina Pastora. Va entrar al noviciat 
el dia 16 de mars de l’any 1926, al cap d’un any va fer la primera professió i el 
17 de mars de 1932 va fer la  professió perpetua adoptant en nom d’Ascensió. 
A partir de l’any 1927 va estar destinada a les Comunitats de Sarrià, Pallejà 
(col·legi) i Piera, fins que l’any 1950 va ser destinada a Nicaragua on va 
romandre fins el 1958. En tornar a Catalunya, va ser a les comunitats de 
Sabadell, Capellades, Pallejà (noviciat) i Bailen, on va morir. Després del 
Concili Vaticà havia recobrat el seu nom de pila. Com a mare Mercè va exercir 
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de superiora en les darreres comunitats on residí. Era una dona culta, 
expressiva i afable, havia estudiat magisteri, cultivava la música i era molt 
apreciada per les germanes d’ordre més joves1. 

D’Antoni i Ramon sabem que van morir joves, però no sabem les 
circumstàncies o causes de llurs morts, però aquestes van marcar molt 
Humbert i van contribuir a formar-li un caràcter hipocondríac. De nou germans, 
només van arribar la maduresa tres, Maria, Manuel i Mercè. 

El pare, Florentí Humbert i Sala, havia nascut el dia 19 d’octubre de 1851 a 
Barcelona i va ser batejat el dia 22 d’aquell mes a la Catedral. Era fill d’Antoni, 
metge, natural de Mataró, i de Ramona Sala, natural de Barcelona. Als dinou 
anys, concretament, el dia 21 de juny de 1871, Florentí obtingué el grau de 
llicenciat en Dret Civil i Canònic per la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona2. No sabem què va fer professionalment entre l’estiu de 1871 i el dia 
14 d’agost de 1886 quan, sent alcalde Rius i Taulet, va ser nomenat Oficial 2n. 
de les Dependències Municipals per oposició i amb un sou anual de 2500 
pessetes. Seguint l’expedient 2750 de l’Arxiu Municipal es pot conèixer tota la 
carrera del senyor Florentí a l’Ajuntament3. La va culminar el 27 de desembre 
de 1906 quan va ser nomenat Cap de Negociat de 1ª classe “con destino al de 
abastos”, situació que va mantenir fins el final de la seva vida... o, millor dit, fins 
i tot pocs dies abans de la seva mort real, perquè en l’expedient consta que 
Florentí va cessar en el càrrec “per causa de defunció” el 10 de novembre de 
1908, tot i que la mort es va produir el dia 23 d’aquell mes. En tot cas, en 
culminar la carrera tenia el grau 19, pendent d’aprovació, dins l’estructura del 
funcionariat i un sou anual de 9000 pessetes4. 

                                            
1
 Font: Carta que ens va escriure la germana Eulàlia Surroca, Secretària General de les 

Caputxines de la Mare del Diví Pastor del carrer Bailen, i declaracions que ens va fer la germana 
Pilar. 
 
2
 En una de les notes biogràfiques que Pla va escriure d’Humbert deia que “el seu pare, el 

senyor Florentí Humbert, advocat i alt empleat de l’Ajuntament Barceloní, amb casa a la plaça 
Universitat – on nasqué el pintor - , fou un home molt cultivat”. PLA, J.: Obra Completa, vol.17, 
pàg. 311. Retrats de passaport. Manuel Humbert. 
 
3
 Així, l’1 de maig de 1889 se li va augmentar el sou en 250 pessetes anuals “por sus relevantes 

servicios y por el natural y progresivo aumento de trabajo que tiene confiado”. El 12 de juliol de 
1892, essent ja Oficial 1º del Negociat de Foment des de feia un any, va substituir interinament a 
Bonaventura Aguiló, Cap del Negociat d’Hisenda, en raó de la malaltia d’aquest. Va romandre 
com interí en el càrrec fins la jubilació del titular cobrant però una gratificació que cobria la 
diferència de sous, és a dir, cobrava el sou de Cap de Negociat que era de 4500 pessetes 
anuals. El 23 de novembre de 1894 se li comunicava l’acord del consistori segons el qual 
passaria a exercir aquell càrrec com a titular a partir de l’1 de gener de 1895  “teniendo en 
cuenta las recomendables circunstancias de V., así como los importantes servicios prestados...y 
además que viene ya desempeñando accidentalment esta Jefatura, con celo, laboriosidad e 
inteligencia, dignas de tenerse en consideración”. A partir de l’1 de juliol de 1895 se li van 
concedir dues gratificacions, una de 500 pessetes i una altre de 1000,  “por haberse encargado 
del despacho de la Comisión especial de Mataderos”. Exactament dos anys més tard, el dia 1 de 
juliol de 1897, el sou de Cap de Negociat d’Hisenda va passar a ésser de 6000 pessetes. Com a 
curiositat anotem que el 2 de novembre de 1900 va substituir al Secretari de l’Ajuntament, que 
havia tingut una indisposició momentània, en la segona convocatòria de la sessió d’aquell dia de 
la Corporació Municipal per la raó que era el més antic de tots els caps de Negociat. 
 
4
 Conversió monetària: aproximadament, 4 milions i mig de pessetes  o uns 2.250 euros al mes 

(de l’any 2001). 
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Home previsor i just, D. Florentí havia fet testament el dia 13 de juny de 1903, 
deixant hereus de tot als seus fills en parts iguals, i havia anomenat 
marmessors, “albaceas”, als seus amics Josep Salvatella i Garcès, advocat, i a 
Conrad Sintas i Orfila, enginyer industrial, “a la discreción de los cuales dejó 
todo lo concerniente al entierro del cadáver del testador y celebración de 
funerales y sufragios para el descanso de su alma”5. 

La mare d’Humbert, Carme Esteve, havia nascut a Olot el dia 17 d’agost de 
1859 i fou batejada a l’Església de Sant Pere quatre dies més tard. Es va 
separar de Florentí a les primeries del segle XX i anava a passar llargues 
temporades a França, probablement per visitar la seva mare a Cros de Cagnes. 
En tot cas, Maria i Manuel les anaven a veure a França, especialment els 
estius. Tanmateix, en el plet que hi va haver després de 1908 per la distribució 
dels béns del pare, la mare, sense professió, figurava com a resident a 
Barcelona, concretament al carrer Corts núm. 558, és a dir, el mateix carrer de 
la casa que havia compartit amb Florentí i els fills fins separar-se. Sembla, 
doncs, que durant molts anys Carme va viure entre França i Barcelona, model 
residencial que Humbert també acabaria adoptant. 

De manera que el matrimoni de Florentí i Carme havia acabat, i molt malament,  
abans de la data en què Florentí signà el seu testament. Ho prova el fet que, en 
redactar-lo, ja tenia oberta una causa contra Carme en el jutjat en la qual 
demanava que fos privada de la pàtria potestat que a la seva mort podés 
correspondre-li. A més de nomenar tutor dels fills a Sintas i protector a 
Salvatella, feia explícita la prohibició a la mare d’intervenir en l’administració 
dels béns dels fills menors i només podria disposar de la legítima. No obstant, 
Florentí es va morir abans de què es pronunciés la sentència definitiva del 
judici, de manera que, finalment, Carme va poder disposar de la pàtria potestat 
i de la “quarta marital” dels béns del marit, “como viuda pobre e indotada” “a 
beneficio de inventario”6. 

Rafael Benet va recollir el relat d’infància que va fer-li el propi Humbert. De 
Florentí va escriure: “Este tenía una personalidad que si por una parte estaba 
enamorado de su profesión jurídica – y la inducía a su hijo señalándole su 
densa biblioteca especializada-, por otra sentía una inclinación al arte que 
Manuel heredaría de su progenitor, pues al examinar la biblioteca fijaba 
preferentemente su atención en las publicaciones literarias y artísticas que 

                                            
5
 Testament de Don Florentí Humbert. La clàusula esmentada era d’estil normal en aquests tipus 

de documents i circumstàncies. 
 
6
 Inventario de los bienes relictos por D.Florentino Humbert y Sala. La clàusula “a benefici 

d’inventari” és per prevenir que l’herència comporti deutes per l’hereter, de manera que li permet 
conèixer l’estat de la situació abans d’acceptar l’herència. Cinc anys després de fet el testament 
encara no estava resolt el plet. El senyor Florentí va fer hereus als fills, per parts iguals. Els 
marmessors vetllaven per la memòria del mort i pressionaven la vídua, raó per la qual es va fer 
un inventari detallat. El va fer ella, que no havia perdut la pàtria potestat i era la representant dels 
fills, a partir del dia 21 de desembre de 1908. Segons el Dret civil català tenia 60 dies per fer-lo. 
Per no perdre el dret a la quarta marital (un quart del patrimoni del marit com a vídua pobre i 
indotada) li calia tenir l’inventari fet, car “no el perd la dona separada amistosament, però el perd 
la vídua que injuriés greument al marit”. Tot sembla indicar, malgrat desconèixer els detalls, que 
el senyor Florentí es sentia injuriat per Carme. 
BORRELL Y SOLER, Antonio: Derecho civil vigente en Cataluña. Barcelona: Bosch, 1994. La 
interpretació jurídica de aquest afer la devem als coneixements i a l’amabilitat del senyor Jacint 
Berenguer, advocat. 
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también allí se reunían copiosamente. Don Florentino paseaba con su hijo por 
el casco antiguo de Barcelona, ahogado ya en gran parte por las 
construcciones ochocentistas, y señalaba con el dedo los viejos muros de 
autenticidad real repletos de historia, que persistían a través de los años. 

“Lo lleva de la mano al palacio de Bellas Artes, noble edifició ciudadano hoy 
desaparecido. Allí se celebraban entonces exposiciones internacionales de 
pintura y escultura, y durante las mismas, notables conciertos sinfónicos en el 
gran hall, dirigidos por compositores mundialmente famosos. El padre señalaba 
a Manuel, con instinto y documentación certeros, las obras notables que se 
exhibían en aquellas salas que hoy añoramos. Humbert vivió los tiempos 
ingénuos y felices de los Espectáculos i Audiciones Graner que el pintor de 
este apellido había organizado en el tan ochocentista Teatro Principal. Allí 
literatos, músicos y pintores escenificaron algunas de nuestras canciones 
populares. Los progresos de los juegos de luz en escena fueron aplicados por 
primera vez en España por aquella empresa. Don Luis Graner arruinóse con su 
teatro infantil y refinado, lo que no suele suceder a los actuales empresarios de 
cinema”7. 

Pel que feia als records d’infantesa vinculats amb la mare i amb l’àvia, Benet va 
retenir el següent: 

“Para que este perfume de época sea del todo inefable no faltarán en la 
agraciada infancia del artista unos mágicos viajes más allá de los Pirineos. Mi 
buen Manuel había aprendido desde pequeño el camino, entonces tan fácil, de 
Francia. La abuela materna del pintor vivió hasta que estalló la llamada Gran 
Guerra, en Cros de Cagnes, en la Côte d’Azur; allí Manuel había pasado 
algunos veranos. De la Côte d’Azur y de la vida brillante y suave del 1900 tiene 
Humbert un recuerdo de criatura: algo así como un sueño delicado y 
maravilloso. Asocia el artista el buen recuerdo de su padre al de su madre: 
mujer guapa, alta, rubia, de ojos azules, ataviada con los trajes y sombreros de 
aquellos tiempos en que las mujeres de la burguesía parecían princesas. 
Cuando estalló la guerra del catorce todo aquel ensueño se derrumbó. La 
abuela de Manuel se instaló para siempre en España: en Badalona, porque las 
palmeras, aunque algo enanas del Paseo Marítimo, le recordaban las de Niza 
junto al cobalto”8. 

A l’arxiu de la Universitat de Barcelona es troba la  informació sobre les 
activitats escolars i universitàries d’Humbert. Va aprovar l’ingrés de batxillerat 
examinant-se a l’Institut de Barcelona el 26 de maig de 1900. Va estudiar al 
Col·legi Catalunya almenys des del 1900, quan va iniciar el batxillerat, i fins el 
1903. Del 1903 al mes de juny de 1906, quan va aprovar els exercicis per 
obtenir el grau de batxiller, va estudiar a l’Institut, l’únic que hi havia aleshores a 
la ciutat. 
 
El curs 1906-1907 va començar els estudis de Dret a la Universitat de 
Barcelona, aprovant les tres assignatures de primer curs. En canvi, el curs 
següent, no es va examinar ni de Dret Natural, ni de Dret Romà a la 

                                            
7
 BENET, R.: “Manuel Humbert” dins  de BENET, Rafael i OLIVAR, Marçal: El pintor Manuel 

Humbert. Barcelona: Edimar. Sala Parés, 1960, pàg. s/n. 
 
8
 Ibid., s/n 
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convocatòria de juny, i va suspendre tots dues matèries a la convocatòria 
extraordinària. De l’altre assignatura de segon, Economia Política, no es va 
examinar ni a juny ni a setembre. Sembla clar que ja havia perdut el poc interès 
que havia pogut tenir per uns estudis iniciats per compromís amb el pare. De 
fet, el curs següent, que, com era habitual, havia de començar el mes 
d’octubre, ja no es va tornar a matricular  a la facultat de Dret, malgrat que el 
seu pare no va morir fins el mes de novembre. 

Aquestes dades objectives, permeten de precisar el que digueren al respecte 
els seus amics biògrafs Rafael Benet i Marçal Olivar. Aquest darrer només va 
escriure: “Hijo de abogado, después de terminar el Bachillerato empezó la 
carrera de Leyes, que al morir el padre, en 1908, abandonó”9. Era gairebé 
exacte. Benet, es va estendre una mica més en aquest punt, però també es va 
equivocar de poc, d’un any, sobre la durada dels estudis: 

“Nuestro artista cursó sus estudios universitarios que interrumpió al cabo de 
tres años. El padre del pintor había muerto y por lo tanto Manuel podía romper 
el pacto que tenía con él de estudiar carrera. Desde entonces dejará la 
Universidad, donde sus compañeros le llamaron ya el artista para dedicarse 
exclusivamente a la pintura”10. 

Malgrat aquesta petita imprecisió, Benet situava molt bé la conjuntura en què 
es va produir el pacte d’Humbert amb el seu pare i donava unes pinzellades 
sobre la humanitat del senyor Florentí que retrobarem reflectida en la mateixa 
personalitat del fill. 

“Lo que pasa es que en nuestros tiempos las mutaciones [artísticas] son tan 
rápidas, que el público, en general, no puede seguir los artistas en sus 
aparentes veleidades... Por esto el padre de Manuel Humbert, queriendo 
ahorrar a su hijo la amargura de la vida bohemia, le hizo prometer que 
contemporanizaría los estudios literarios y los artísticos. En el bien entendidio 
que el padre del pintor no impuso autoritariamente al artista este destino, sino 
que, puede afirmarse, Manuel lo pactó voluntariamente con él. Don Florentino 
era un ejemplar de hombre tan acabado que no hubiera comprendido una 
imposición paterna que pudiera amargar la vida de un ser querido. Para los que 
juzgan la vida como un espectáculo heróico acaso la filosofía del padre del 
pintor Humbert sea la de un bon vivant. “Demasiadas desgracias nos depara la 
vida para que nosostros acarreemos otras voluntariamente” parece que 
opinaba el padre del pintor. Deseaba que su hijo estudiara carrera pero sin 
romperse demasiado la cabeza como había hecho él, dolor que quería ahorrar 
también a Manuel”11. 

Prèviament al pacte, el senyor Florentí havia posat a Manuel, sent encara un 
nen, un professor particular de dibuix i pintura anomenat Guillem Pujades. I, ja 
en el marc de l’acord, sembla que va permetre que seguís uns cursos a la 
sucursal de Llotja del carrer Aribau i, el més important i segur, el va matricular a 
l’Acadèmia Galí. 

                                            
9
 OLIVAR, M.: “Manuel Humbert” dins de Benet, Rafael i Olivar, Marçal: El pintor Manuel Humbert. 

Barcelona: Edimar. Sala Parés, 1960, pàg.s/n. 
 
10

 BENET, “Manuel Humbert”, op.cit., s/n 
 
11

 Ibid., s/n. 
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2. ESCOLA DE BELLES ARTS, LA LLOTJA. 

 

Un paràgraf de la condensada i esplèndida monografia d’Olivar responia, en 
allò que és essencial, a la qüestió de si Humbert havia anat o no a l’Escola de 
Belles Arts. 

“Su afición al dibujo y a la pintura debió ser muy temprana, ya que, siendo niño 
todavía, le pusieron un profesor particular de estas materias. Concurrió 
después, por poco tiempo a las classes vespertinas de la sucursal de la 
Escuela de Bellas Artes sita en la Calle de Aribau, y en 1907 ingresó en la 
Academia regentada por el pintor Francisco Galí”12. 

Rafael Benet, en canvi, no deia un sol mot sobre el possible pas d’Humbert per 
Llotja i, en canvi, donava el cognom d’un professor que havia tingut sense 
especificar on, “el sr. Pujadas”. En efecte, en referir-se a la relació que tenien 
amb Francesc Galí els nois que freqüentaven la seva Acadèmia, va escriure: 
“Mientras los discípulos de Galí éramos fanáticos del maestro, Humbert 
participava poco de nuestro entusiasmo (ya que había asistido con anterioridad 
a las lecciones del sr. Pujadas que le suministraron algunas fórmulas empíricas 
más idóneas que las ideas más o menos revolucionarias, latentes en la célebre 
escuela de la calle de Cucurulla)”13. 

Tot i no especificar ni el nom de pila del professor ni les circumstàncies en què 
Humbert va rebre les seves lliçons, Benet certament es referia a Guillem 
Pujades. Sobre si era un professor particular o un professor de Llotja, el seu 
text permetia el dubte. Com hi havia també raons per dubtar de la naturalesa 
de les relacions d’Humbert amb Llotja i, fins i tot, si s’havien produït, hem 
intentat esbrinar documentalment si Humbert havia anat a l’Escola de Belles 
Arts i, en cas afirmatiu, en quines circumstàncies hi hauria pogut tenir un Sr. 
Pujadas com a professor. 

En el treball de Frederic Marès Dos siglos de enseñanza artística en el 
Principado14 es feia referència a un Juan Pujadas Porta, professor auxiliar o 
encarregat de curs interí que hauria figurat a la plantilla de l’Escola, però no hi 
constava cap Guillem Pujadas. A més a més, en l’índex onomàstic de l’obra de 
Marès no hi apareixia el nom d’Humbert. 

Tampoc apareix en les Memòries de l’Escola Superior d’Arts i Indústries i Belles 
Arts de Barcelona en les quals sí que hi figuren  els alumnes mereixedors de 
premis. Els premis consistien bé en medalles de plata, bé en quantitats en 
metàl·lic de 25 pessetes o, més modestament, en un diploma. En les llistes de 
premiats dels anys 1903, 1904-1905  es troben, entre altres, els noms de 
Labarta, Darius Vilas, Gargallo, Lluís Folch i Torres i Vidal Rolland, i en les 
llistes dels cursos 1905-1906, 1908-1909 hi figuren els noms d’Aymat, Mombrú, 
Vidal Gomà, Joaquim Folch i Torres, Gausachs, Colom i, novament, Vidal 
Rolland. Cap traça d’Humbert. No és, però, una prova concloent, perquè podia 

                                            
12

 OLIVAR, “Manuel Humbert”, op.cit, s/n 
 
13

 BENET, “Manuel Humbert”, op.cit, s/n 
 
14

 MARÈS, F.: Dos siglos de enseñanza artística en el Principado. Barcelona: Real Academia de 
Bellas Artes de San Jorge, 1964. 
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no haver estat premiat i perquè en les Memòries hi manquen les llistes de 
premiats dels cursos 1906-1907 i 1907-1908, quan més factible hagués estat 
l’assistència d’Humbert a l’escola. 

Cal recordar també que, a més de la seu de Llotja, l’escola tenia tres divisions 
locals situades en diversos punts de la ciutat, algunes de les quals van anar 
canviant de localització. En el curs 1902-1903, les divisions locals es trobaven 
als carrers del Carme, Girona i Hostafrancs. Aquesta última es va traslladar al 
carrer Manso el curs 1908-1909 perquè la concurrència era escassa. Amb el 
canvi, s’hi van matricular 167 alumnes, “entre ellos muchas alumnas”, 
subratllen les referides Memòries. Cal prendre nota també del següent 
comentari sobre la sucursal de Manso: “la situación es excelente por estar 
alejada de las otras escuelas y en punto de población densa, enlace de la 
ciudad antigua con el ensanche”15. 

No sabem exactament quin any va obrir la divisió local del carrer Aribau en 
substitució de la del carrer del Carme, però el motiu d’enllaçar barris, que 
s’havia invocat en el cas de la sucursal del carrer Manso, podria ser també la 
raó per l’obertura de la seu d’Aribau. Un cop fets els trasllats, les divisions 
locals de l’Escola de Belles Arts van establir-se en les adreces següents: 
Aribau, 5-7; Girona, 100 i Manso, 70. 

Tot i no poder precisar la data d’obertura de la sucursal del carrer Aribau, com 
Olivar, a més d’afirmar que Humbert va freqüentar un temps breu les classes 
que s’hi feien el vespre, va afegir que això va succeir abans que ingressés en la 
Acadèmia Galí l’any 1907, hem de concloure que l’obertura de la sucursal del 
carrer Aribau va tenir lloc abans de l’obertura de la sucursal del carrer Manso, 
malgrat no haver-ho trobat documentat en les Memòries de l’escola. 

A títol de curiositat exposarem els ensenyaments que es donaven al carrer 
Aribau, pocs anys més tard, perquè no creiem que poguessin diferir gaire dels 
que s’oferien els anys anteriors, quan sembla hi va concórrer Humbert. Els 
ensenyaments generals consistien en el dibuix artístic i en “la sección de 
modelado y vaciado”. També s’hi donaven ensenyaments lliures, concretament, 
“dibujo y pintura aplicados a las labores de la mujer”, donat per dues 
professores, i aplicació del color i del pirogravat a càrrec, com a professor lliure, 
d’Arcadi Mas i Fondevila. 

Pot tenir un cert interès conèixer la retribució dels professors per poder-la 
comparar amb altres sous de l’època i, particularment, amb el sou que 
percebria  el mateix Humbert pocs anys més tard o els que hem vist percebia el 
seu pare a la mateixa època. Doncs bé, els sous de l’Escola de Belles Arts de 
gent com José Ruiz Blasco, pare de Picasso, Antoni Caba o Agapit Vallmitjana 
eren de 3000 pessetes anuals; els dels ajudants numeraris, com Manuel 
Rodríguez Codolà, eren de 1500 i els sous dels ajudants repetidors es 
quedaven en 750 pessetes anuals. 

Sol·licitada formalment als òrgans corresponents de Llotja tota la informació 
existent sobre el pas d’Humbert per l’escola la resposta ha estat: “Consultats 
els arxius del centre des dels anys 1904-1910. No hi ha constància de la 
matrícula de l’alumne Manuel Humbert Esteve”. En conclusió, no hem i no s’ha 
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 Memòries de l’Escola Superior d’Arts i Indústries i Belles Arts de Barcelona, pàg.18 
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trobat cap dada en els documents de l’escola que provi que Humbert estudià en 
l’establiment central o en la divisió del carrer Aribau de la Escuela Superior de 
Artes e Industrias y Bellas Artes, que vingué a substituir l’antiga Escuela 
provincial de Bellas Artes. 

Així, doncs, els dubtes sobre la possible presència d’Humbert a l’escola eren 
legítims i s’alimentaven d’unes declaracions del propi pintor. En efecte, en la 
conversa que va mantenir amb Sebastià Gasch l’any 1962, quan va ser 
interrogat sobre el paper que va correspondre a aquella escola en la formació 
dels joves artistes de la seva època, Humbert va respondre: “En aquella época, 
nos parecía que no podía ayudarnos en nuestra formación, porque los pintores 
de la generación anterior, los Canals, los Nonell, los Gargallo, que habían 
pasado por la Escuela de Belles Artes, nos hablaban de la enseñanza que en 
ella se daba en tales términos, que no nos alentaban para ingresar en aquel 
centro docente”16. 

Semblaria legítim concloure d’aquestes paraules que Humbert es va voler 
estalviar d’anar a Llotja seguint els consells dels pintors que invocava. Però, 
tret de Gargallo amb qui hauria pogut coincidir a l’escola, als altres dos, Nonell i 
Canals, els va conèixer probablement quan ja havia pres la decisió al respecte. 

En canvi, i això ho hem de considerar definitiu, en les respostes 
mecanografiades que donaria a les preguntes del qüestionari que el 1923 Ors 
sotmetria a una cinquantena de pintors catalans, Humbert, en referir-se a la 
seva formació artística, feia constar que havia tingut com a mestres a “D. 
Guillermo Pujadas” i, després d’un punt i coma, en la mateixa línia estava escrit 
“Escola de Belles Arts de Barcelona”, mentre en la línia de sota, com a segon 
mestre, figurava el nom de “D. Francesc d’A. Galí”. 

Així, doncs, tant de les afirmacions d’Olivar, basades sens dubte en les 
confidències del pintor, com de la resposta que aquest va donar en el 
qüestionari d’Ors, es pot concloure que Humbert va freqüentar la sucursal del 
carrer Aribau de l’Escola de Belles Arts durant un temps molt breu i segurament 
amb poc entusiasme. En tot cas, no va formar-se a Llotja, on, ni tan sols s’hi va 
matricular, i, per tant, el poc temps que va passar-hi ho va fer com alumne 
lliure. 

S’entendrà millor la resistència d’Humbert respecte a l’Escola de Belles Arts i 
es podran contextualitzar degudament les opinions negatives dels artistes de la 
generació anterior si recordem en quin punt es trobava en el seu àmbit la 
qüestió del dibuix del natural confrontat al dibuix de làmina. 

Malgrat que feia temps Martí Alsina havia dit que “els artistes es formaven al 
carrer, o a l’aire lliure, barallant-se, d’una banda, amb el natural i rebent, d’altra 
banda, la lliçó els uns dels altres en les exposicions, en les “penyes”, en els 
tallers, en els cenacles”17, el debat sobre el dibuix al natural només s’havia 
encès vivament a Llotja a partir del Reial Decret de 4 de gener de 1900, que 
convertia les escoles provincials de belles arts en “escuelas de artes e industria 
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 Diario de Barcelona, 9 de juny de 1962. 
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 GALÍ, A.: Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya 1900-1936. Vol. V. 
Barcelona: Fundació A.Galí,1982, pàg.10. 
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y bellas artes” i incorporava en el seu reglament orgànic la utilització de “los 
modelos corpóreos o de bulto” en les classes de dibuix artístic. 

Entre els professors “conservadors” es trobaven Ruiz Blasco i Serra Porson, un 
dels més admirats per Picasso. Malgrat les inèrcies conservadores de l’escola, 
el cert fou que no desvià del camí propi a cap dels futurs grans artistes que la 
freqüentaren aquells anys, fos quina fos l’opinió que els mereixés 
l’ensenyament que s’hi donava, començant pel malagueny, que, segons 
Alexandre Galí, era la sublimació de la matemàtica artística del pare” i acabant 
per Nonell, “l’exponent màxim de la reacció enfront a Llotja”18. 

No ha d’estranyar, per tant, que A. Galí reconegués en l’ensenyament que es 
donava a Llotja quelcom de positiu: “Era la continuïtat de més de cent anys, era 
la filtració, la decantació d’alguna cosa perennal...” i concloïa: “Tota l’obra 
d’aquesta part del segle en el camp de la pedagogia artística ha consistit en 
l’esforç iniciat pels voltants de l’any 1900 de suscitar el que podríem anomenar 
una escola nova enfront de Llotja... l’escola rutinària, artificiosa, burocratitzada, 
resclosida i materialment i espiritualment esquifida, però també l’escola del que 
resta o l’escola que resta”19. En una paraula era l’Acadèmia catalana, 
segurament no gaire bona, però, al cap i a la fi, era una Acadèmia, la única i 
amb una tradició considerable. 

Retrospectivament, en una entrevista que va concedir a Joan Teixidor per la 
revista Destino l’any 1940, Humbert va posar les coses en el seu lloc. En 
referir-se a l’opció formativa que van prendre els membres de la seva 
generació, va declarar: 

“Tuvimos el suficiente instinto para comprender que la vida, y por tanto la 
verdad, estaba de parte de los que se propusieron replantearse de nuevo el 
problema del color. Lo que pasa es que nosotros, con relación a la pléyade de 
los grandes impresionistas, estábamos en desventaja. Ellos, para llegar a su 
libertad y a su atrevimiento, partieron de una base académica inicial, fuerte 
todavía en el ambiente de su juventud. Nosotros comenzamos a emborronar 
telas en pleno autodidactismo, influenciados por el prejuicio de la libertad y de 
la personalidad. Nuestro proceso ha sido inverso al de los grandes 
impresionistas. Ellos tendieron a la libertad después de un aprendizaje. 
Nosotros tuvimos que llenar de contenido aquella libertad inicial a base de 
disciplina y estudio”20. 

Certament, van creure, i no els devia mancar bona part de raó, que l’Escola de 
Belles Arts, « l’Acadèmia », no els oferia l’aprenentatge que necessitaven. Ell, 
com tants dels millors talents d’aquella generació, va anar a cercar-lo a una 
altra d’acadèmia que, malgrat dir-s’ho, no ho volia ser, l’Acadèmia de Francesc 
Galí. 

Coincidint aproximadament amb el moment en què Humbert havia de prendre 
les decisions sobre les oportunitats d’aprenentatge que li oferia la ciutat, un 
altre qüestió  havia de pesar molt en el desprestigi de l’Escola de Belles Arts 
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entre els joves catalans. Enric Prat de la Riba la va identificar de seguida que 
va arribar a la presidència de la Diputació de Barcelona l’any 1907 en no 
acceptar que l’Escola hagués anat “substraient-se del règim local o català per 
arrambar-se a l’arbre de l’Estat”21. Prat considerava que aquella mena de 
moviments centralitzadors podien tenir un cert sentit si es tractava d’escoles 
que donaven títols professionals, com les escoles d’Arquitectura o d’Enginyers, 
però no pas per la Escola de Belles Arts, que no en donava. Prat veia molt clar 
què calia fer i es disposava a fer-ho. Ho formulà així: “Hem de mirar de desfer 
el camí fet: tornar l’Escola a la seva situació d’Escola lliure i procedir a la seva 
reorganització”22. Però Humbert i els joves artistes de la seva generació no 
tenien temps per esperar. 

                                            
21

 GALÍ, Història de les institucions..., op.cit., 24. 
 
22

 Reproduït a Ibid., 25. 



14 
 



15 
 

3. L’ACADÈMIA GALÍ. 

 

Alexandre Galí, el bon pedagog, oncle del pintor Francesc d’Assís Galí, era de 
l’opinió que a començaments de segle XX s’havia produït a Catalunya un 
moviment espontani, força general, de renovació de la pedagogia artística, 
correlatiu al moviment de les escoles d’assaig en el camp de l’ensenyament 
primari. De fet, tot sovint la renovació artística es produïa en aquestes mateixes 
escoles, talment l’Horaciana o Mont d’Or, on Pau Vila i Joaquim Torres Garcia, 
respectivament, acaraven els seus deixebles de dibuix amb el natural. A 
Girona, Prudenci Bertrana també ensenyava a dibuixar del natural en la seva 
acadèmia particular. 

Ara bé, l’intent de renovació pedagògica que va tenir més ressò i, sobretot, més 
transcendència va ser l’escola d’art que Francesc d’Assís Galí va fundar al 
carrer de la Cucurulla, en un darrer pis que donava damunt la plaça de Santa 
Anna, tot i que Olivar considerava que es trobava en el veí carrer dels Arcs. 
Aquesta escola, segons Josep Pla, a qui li hauria dit el mateix Galí, inicià les 
seves activitats el 1906. En canvi, Alexandre Galí situava el seu inici el 1902 o, 
com a molt tard, el 1903. No obstant, Marçal Olivar coincidia amb Pla i 
completava la informació dient que va romandre oberta fins l’any 191423. 

El  pare de Francesc d’Assís, Bartomeu Galí, malgrat ésser també un excel·lent 
pedagog i posseir una gran cultura humanística, havia imposat al seu fill l’estudi 
de l’arquitectura. Va ser gràcies a l’ajut de Pompeu Fabra, un altre oncle seu, 
que Galí va poder dedicar-se a la pintura, començant per ser deixeble de 
Claudi Hoyos, pintor i, sobretot,  bon dibuixant de l’escola dels Llimona i 
Baixeras. Malgrat les seves qualitats artístiques, Hoyos, pels vols del 1900, va 
acabar posant una casa de marcs i va deixar d’ensenyar. Així, doncs, pel que 
fa a la tècnica del dibuix i el color, sembla que Galí va acabar de formar-se sol, 
raó per la qual, en obrir l’escola, la seva preparació en aquestes disciplines 
havia de ser necessàriament precària. 

En canvi, havia après a gravar amb Alexandre de Riquer amb qui mantingué 
una relació que li resultaria molt important. En efecte, el cercle de Riquer, que 
es reunia al taller que aquest tenia al carrer de la Freneria, era freqüentat per 
Guerau de Liost, Jaume Llongueras i Eugeni d’Ors, que qualificà aquell cercle 
com a únic seminari d’art autèntic de Barcelona. Els seus membres 
col·laboraven, a més, en la redacció de La Revista de Catalunya (1903-1905) 
que dirigia Josep Carner i en la qual també va col·laborar Galí. Precisament va 
ser Carner, que havia compartit taller amb Galí a la Casa de la Canonja, qui va 
redactar l’anunci d’obertura de l’acadèmia de l’amic. 

D’altra banda, “els Fabra i els Galí vivien en família en una excel·lent 
compenetració la qual cosa permet d’afirmar que aquell ambient familiar selecte 
i complex on totes les coses nobles de l’esperit eren acollides fou l’escola on 
Francesc Galí féu l’aprenentatge més pregon i definitiu”24. No estranyarà, 
doncs, que “les coses nobles de l’esperit” acabessin essent el llegat més 
important que va deixar als seus alumnes de l’acadèmia. 
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Com avançava Carner en l’anunci d’obertura, a l’Acadèmia Galí s’hi van fer 
sessions musicals –el futur arquitecte Puig Gairalt hi va donar concerts de 
piano, interpretant sovint obres de Bach-, s’hi van comentar les vides dels 
grans artistes, s’hi van fer conferències, sessions literàries (a càrrec de Sagarra 
i Riba, per exemple), s’hi van mantenir converses sobre temes de poesia i 
literatura i s’hi van organitzar excursions. Tot plegat, a més de formar els 
deixebles va contribuir a forjar vincles d’amistat entre ells i amb el mateix 
mestre25. 

Galí volia proporcionar una educació global i activa de la sensibilitat i, com hem 
dit, ho va fer dins les coordenades del moviment general de renovació 
pedagògica. Josep Llorens Artigas, que va ser alumne seu, va escriure que 
“Galí es preocupà de fer gent que fos capaç de sentir l’art”. I en el mateix article 
va explicar que el principi que dominava a l’escola era que, en l’educació 
artística, el mètode a seguir no havia de ser l’analític, sinó el sintètic. Llorens 
Artigas precisava que en aquella escola el dibuix s’ensenyava sense tenir en 
compte com es feia a Berlín o a Filadèlfia i “sense un pedagogia alevosament  
meditada. La pedagogia era una elaboració sempre present, orientada, 
naturalment, pel seny dels professors i els advertiments d’una experiència 
intel·ligent. Hi havia en favor del mestre un gran coneixement de les tècniques i 
un temperament exquisit i, sobretot, una convicció – potser informulada – de no 
haver descobert la pedagogia del dibuix ni haver de bon tros resolt el problema. 
L’obra de Galí a la seva Acadèmia fou més que la d’un mestre del dibuix: fou la 
d’un educador; ell comprengué que els artistes no es fan: tot el que més es 
desvetllen i per això no es preocupà de fer gent que sapigués dibuixar 
correctament un nas o una cama sinó de fer gent que fos capaç de sentir 
l’art”26. 

Galí, que en els seus inicis fou molt influenciat per Steinlen, però també pels 
prerafaelites, en l’època que va dirigir la seva acadèmia  va rebre l’impacte que 
causà Brangwyn, un pintor britànic nascut tanmateix a Bruges, en l’ambient 
artístic de Barcelona on va merèixer que se li cedís una sala especial a 
l’Exposició Internacional d’Art del 1907. Riquer l’havia conegut a Londres en els 
anys que va treballar amb Morris. Segons Alícia Suàrez, com a pintor mural - 
va decorar ell mateix la sala de l’exposició que se li dedicava – Brangwin va 
tenir llavors tanta influència a Catalunya com els muralistes italians o en Puvis 
de Chavannes27. Sembla que l’estreta relació de Galí amb Riquer el va 
predisposar a valorar Brangwyn. Tanmateix, s’ha exagerat molt, com veurem, 
sobre la suposada orientació que Galí donava als seus alumnes vers una 
pintura fosca i, per tant, sobre la influència indirecta que Brangwyn va poder 
tenir sobre el formidable estol de joves artistes i arquitectes catalans que 
freqüentaren la seva acadèmia. 

La llista de deixebles de Galí que ha presentat A. Suàrez, i que no difereix gaire 
de la que exposà Llorens Artigas, inclou Rafael Benet, Manuel Humbert, 
Francesc Vayreda, Ignasi Mallol, Jaume Mercadé, Josep Aragay, Joan Miró, E.-
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C. Ricart, Marià Espinal, Josep Llorens Artigas, Joan Vilàs, Joan Mirambell, a 
més dels escultors Esteve Monegal i Josep Armengol, els arquitectes Ramon 
Raventós, Lluís Bonet Garí, Antoni Puig Gairalt, Joan Bergós, César Martinell, 
Nicolau Rubió i Tudurí i, també, Lluís Plandiura28. Llorens Artigas recordà 
també el nom de Goitia. Si pensem en l’obra que va acabar realitzant aquell 
grup de joves, resulta innegable que l’Acadèmia Galí va tenir una importància 
transcendental per l’arquitectura i l’art catalans del segle XX. 

Llorens Artigas, en l’article esmentat, feia una consideració interessant: “Sortits 
de l’Acadèmia Galí i sense màcula de contagi són l’Humbert, en Mallol, en 
Vayreda; no sols en sortir-ne, que fou quan es va tancar l’Acadèmia, sinó 
mentre feren en ella el seu mestratge inconfusible servaren i refermaren llur 
personalitat en Ricart i en Miró”. I concloïa, molt encertadament: “En F. Galí ha 
produït deixebles que s’han separat molt en matèria d’art de les seves 
tendències particulars; no res menys entre ell i aquests seus deixebles 
perduren relacions d’una cordialitat que si F. Galí fos home de concepcions 
rígides no podrien subsistir”. 

Josep Aragay, que també li reconeixia la qualitat de “desvetllador de les 
aptituds de cadascú”, aconsellava que correguessin cap aquella escola “aquells 
que essent joves encara i necessitats de consell, no esperen altra cosa de 
ningú sinó d’ells mateixos, perquè amb en Galí hi trobaran no l’home que 
ensenya el que sap sinó l’home que ensenya a saber”29. Alexandre Galí, que 
no amagava pas la seva admiració per la feina del seu nebot, puntualitzava 
tanmateix que: “La primera enormitat que hem de dir sobre la manera de fer 
d’en Francesc Galí és que al nostre judici en realitat ell no ensenyava a dibuixar 
ni a pintar”30. Això, ni més ni menys, va ser el que li retrauria Humbert, qui, això 
no obstant, va guardar sempre una gran estima per Galí. 

Jordi Mercadé li va dir a Jardí que els deixebles, començant pel seu pare, 
sentien una gran devoció pel mestre. “Galí era un home fi i educat per sobre de 
tot.... els deixebles l’adoraven. Ho he comprovat parlant amb en Rafael Benet i 
amb en Manuel Humbert. Especialment aquest darrer sempre parlava d’en 
Francesc Galí amb veneració. I també l’Aragay...”31. Costarà de creure, quan 
llegim les pròpies declaracions d’Humbert, que en parlés amb “veneració”, però 
indubtablement ho feia amb reconeixement i afecte. 

En realitat, l’estada d’Humbert a l’Acadèmia Galí no va ser gaire llarga. Olivar 
s’hi va referir en el seu assaig: “El método que en la Academia Galí se aplicaba 
para estimular a aquellos principiantes - ... - aspiraba a renovar la enseñanza 
artística, pero sus fundamentos eran un tanto inconexos. Brangwyn y Costantin 
Meunier fueron considerados allí (por lo que he podido colegir) las grandes 
figuras del arte moderno; lo prevalente era, sin embargo, un decorativismo 
derivado de algunos de los grandes maestros renacentistas. Sería injusto 
afirmar que Humbert no sacó provecho de su paso por la Academia Galí, pero 
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el caso fué que su aprendizaje en aquel centro particular de enseñanza de 
dibujo y pintura duró sólo unos meses”32. Sabem pel mateix autor que hi havia 
ingressat el 1907 i pel que ara acabem de llegir podem concloure que la seva 
permanència no havia d’anar més enllà de 1908. 

La precoç, voluntària i raonada sortida d’Humbert de l’Acadèmia Galí ha fet 
córrer molta tinta. Feliu Elias, Joan Sacs, va aportar noves informacions 
respecte a l’actitud d’Humbert front aquell ensenyament que ell mateix 
detestava: ”Ja en l’Acadèmia Galí el seu esperit discrepa; Humbert és un 
heretge en aquella ortodòxia del convencionalisme, de l’habilidositat, de 
l’efectisme, de la retòrica, de l’afectació de candor i de sentiment i d’altres tares 
que vers els anys 1909-1914 particularment servien d’evangeli en aquella 
famosa Acadèmia”33. Aquests mots, escrits per distingir Humbert, constitueixen 
de fet la crítica més ferotge que mai s’hagi fet a l’ensenyament de Galí. 

Josep Pla, en parlar de la formació d’Humbert, sempre posava l’accent en la 
personalitat singular del jove pintor, però compartia l’opinió de Sacs sobre 
l’orientació de l’Acadèmia Galí: “[Humbert]l estudià el batxillerat i una bona part 
(!) de la carrera de Dret – que deixà en morir el seu pare, perquè per a ell era 
una cosa forçada, un disbarat. Aquests principis no són gaire habituals en els 
nostres artistes, que jo sàpiga. Quan inicià la seva carrera, sabia ja moltes 
coses, tenia un criteri sobre moltes altres, i així és natural que de bon principi 
demostrés una gran personalitat. Aquesta personalitat es posà de manifest en 
la seva separació de l’escola de Francesc Galí, al carrer de la Cucurulla. 
Humbert volgué ésser pintor des del primer moment, no un decorador; volgué 
ésser un realista, no un fabricant de catifes o de llums. Benet ha explicat 
aquesta sortida d’una manera remarcable. Se n’anà amb els altres: amb Nonell, 
Canals, Feliu Elies...”34. 

Tenia raó Pla, Rafael Benet va explicar millor que cap altre el pas d’Humbert 
per l’Acadèmia Galí, on va conèixer-lo. 

“Yo conocí a Humbert en la Escuela de Arte de Galí por allá el año 1908, 
cuando ni él ni yo habíamos cumplido los veinte años. Debió mi amigo poseer 
desde su infancia una buena dosis de aquella serenidad, elegantemente 
irónica, algo altiva, que es la característica constante de la psicología de 
Manuel Humbert desde que empecé a tratarle. Mientras los discípulos de Galí 
éramos unos fanáticos del maestro, Humbert participaba poco de nuestro 
entusiasmo...”. 

Una de les raons que explicarien aquella actitud l’hem vist anteriorment en un 
altre context: “... ya que había asistido con anterioridad a las lecciones del Sr. 
Pujadas que le suministraron algunas fórmulas empíricas más idóneas que las 
ideas más o menos revolucionarias, latentes en la célebre escuela de la calle 
de Cucurulla”. 

Aquesta explicació, Benet la posava en el text entre parèntesi. Un cop tancat, 
prosseguia explicant el que ell i Humbert en van i no en van treure de profit: “Se 
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ha puesto de moda entre ciertos artistas concurrentes y no concurrentes a 
Casa Galí hacer chacota de las enseñanzas que el maestro suministraba. 
Tanto Humbert como yo, con todo y reconocer que acaso en aquella Escuela 
no se nos suministró lo que en cualquier taller de viejo maestro se daba antaño, 
se nos educó en las leyes de la proporción y del ritmo, en el juego de los 
complementarios del color y en coordinar los valores cromáticos.” I rematava 
l’elogi dient: “Con todos los olvidos la Escuela Galí era la mejor entonces, y casi 
me atrevería a decir, la única posible. Tanto como Escuela fue cenáculo donde 
se discutían los más senzillos e intricados problemas artísticos”35. 

Arribat en aquest punt, Benet aprofundia en l’anàlisi de l’ensenyament i en la 
diferenciació d’Humbert respecte dels altres alumnes. 

“No obstante, en aquella Academia fué siempre Humbert un heterodoxo en 
cuanto al sentido del color y de la forma. El pintaba claro mientras todos los 
demás, exajerando las intenciones de Galí, que nos ejercitaban en un duro 
trabajo de transparèncias, pintábamos tan oscuro que algunos de nosotros 
llegamos a suprimir el blanco de la paleta, a pesar de no trabajar, en general, 
por transparencia sobre el fondo de tela blanca. Que conste pues que esta 
exajeración hacía sonreir a Galí y nunca fue considerada como conveniente por 
el maestro. Sea como sea el único que pintaba con paleta clara – con colores 
hasta  tiernos - era Humbert... Además, mientras nosotros usábamos de un 
pincelar de fusión y división de los tonos, más que en forma de Nonell en la de 
Brangwin – pintor inglés que las Exposiciones internacionales habían puesto de 
moda – Humbert, sin sequedades, era casi lineal en su dibujo. (El nuestro era 
un dibujo de muchas lineas, deshilvanado). Pronto Humbert dejó de frecuentar 
nuestra Escuela. Sus nuevas amistades le resultaron mucho más atrayentes 
que las del cenáculo Galí. Humbert había conocido a Nonell, Canals, Nogués, 
Elías, Labarta, Colom, Gargallo, Pidelaserra, y a los literatos d’Ors, Raventós y 
Jose M. Junoy”36. Altrament dit, Humbert als divuit anys ja es disposava a 
dibuixar per a la revista humorística Papitu. 

Probablement, amb el pas dels anys la visió i el record de Benet d’aquells 
temps de joventut esmerçats a l’Acadèmia Galí no solament s’havien tornat 
més justos, sinó que s’havien endolcit. De fet, Humbert havia estat el primer 
discrepant respecte l’ensenyament de Galí,  però no pas l’únic. Per exemple, 
E.-C. Ricart, que havia estat durant dos anys incondicional de Galí, va 
confessar a Eugeni d’Ors que en un viatge a Itàlia “recibí una gran sacudida al 
ver la pintura florentina tan definida, frente a las nieblas carboníferas de la casa 
Galí, y del aire que lo ahogaba todo”37. 

D’altra banda, Domènec Carles, que no va ser mai deixeble de Galí, però el 
coneixia bé i també era amic d’alguns dels seus deixebles, va introduir una 
dada que no contradeia ni el sentiment de Ricart ni l’opinió dominant sobre la 
paleta de Galí: “El pintor Galí andaba por el Círculo [Artistic de Sant Lluc] 
sosteniendo teorías muy personales y evolucionando constantemente. Como 
fuese que Rusiñol y Casas, en su época llamada “gris”, hubiesen eliminado el 
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negro de su paleta, lo que resulta difícil de comprender, Galí llegó a algo 
todavía más difícil: aconsejó eliminar el blanco, y así, por aquel entonces, su 
influencia produjo una pintura muy apagada en muchos de sus discípulos”38. 

En tot cas, poques coses donen una idea més viva i ajustada a la realitat de 
l’ensenyament de Galí que l’anècdota que Jordi Mercadé confià  a Enric Jardí i 
que, amb tota seguretat, li havia explicat el seu pare, Jaume Mercadé, alumne 
també de l’acadèmia. És aquesta: quan el pare de Joan Miró va expressar les 
seves inquietuds en el mateix Galí sobre l’orientació pedagògica de l’escola va 
obtenir la següent resposta: “Escolti, senyor Miró, tingui present que s’aprèn 
més escoltant Beethoven a Sant Marçal, sota les Agudes, mentre el sol es pon 
que amb una hora de lliçó de pintura. Jo em preocupo de formar la gent. 
Després que facin el que vulguin”39. 

Segurament, més que no pas el color dominant de la paleta del mestre, l’èmfasi 
en la música era molt definitori de la pedagogia de l’escola. Almenys això 
pensava Alexandre Galí: “L’Escola d’Art era follament filharmònica. L’aptitud a 
dibuixar o pintar o a construir edificis, segons la pedagogia singular de 
Francesc Galí, entrava per les orelles”40. 

Fos com fos, “el fet innegable és que Francesc Galí s’enduia les vocacions més 
notables i una adhesió dels seus deixebles que arribava a vegades a una mena 
d’adoració. Xocava i engrescava aquella pedagogia oberta, franca, vivent i 
cordial al costat de la pedanteria insubstancial que es vivia aleshores a tota 
mena d’escoles i d’una manera especial a les dedicades a l’art”41. 

Olivar va corroborar el fet i les raons que l’explicaven: “Acogía a jóvenes que 
ambicionando pintar con modernidad se desdeñaban de asistir al centro oficial, 
esto es, a la Escuela de Bellas Artes radicada en el edificio de la Loja, donde la 
enseñanza discurría por los cauces tradicionales”42. Malgrat el pas 
circumstancial per alguna de les classes vespertines per la sucursal del carrer 
Aribau de l’Escola de  Belles Arts, les paraules d’Olivar es podien aplicar a 
Humbert que les inspirava. En conclusió, Humbert no va fer els estudis de 
Llotja, ni tan sols ho va intentar. En canvi, sí que va intentar fer-los a 
l’Acadèmia de Galí, que semblava ser la única possibilitat que s’oferia als joves 
artistes inquiets, però tampoc s’hi va interessar massa temps. El seu horitzó era 
París. 

En aquells anys el prestigi de Galí va arribar a ser tan gran que fins i tot es va 
concebre, pensant en ell, l’Escola Superior dels Bells Oficis de la Diputació de 
Barcelona, una de les més significatives creacions del noucentisme. L’escola 
acabaria obrint pel curs 1915-1916 i Galí la va organitzar i dirigir, la qual cosa 
va comportar que deixés la seva acadèmia en mans d’Ignasi Mallol. L’Escola 
Superior de Bells Oficis resultà ser molt expressiva del context en què es 
desenvolupà la joventut d’Humbert, però no tenim cap constància que ell s’hi 
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impliqués directament. Millor dit, sabem que no va fer-ho. En canvi, sí que ho 
van fer molts dels seus companys d’acadèmia: Aragay, Monegal, Raventós, 
Llorens Artigas, Mirambell, Bergós i Rubió i Tudurí, els quals juntament amb 
Elias, Folch i Torres, Gargallo, Aymat, Cardellac, Jori, Quer, Serra, Nubiola, 
Torroja, Oliveres, Gelabert i Tarragó, formaren el quadre de professors.  
Malgrat no haver-se implicat en el projecte, l’Escola de Bells Oficis nasqué i es 
desenvolupà en la mateixa atmosfera noucentista que tant el va influir, 
particularment en la seva inclinació al cultiu de les arts decoratives43. 

Però Humbert volia ser pintor i sempre va lamentar la pèrdua de temps deguda 
a la mancança, quan era temps,  d’un bon aprenentatge de les bases de l’ofici. 
Ho va fer palès en la conversa que va mantenir amb Granés l’any 1927, quan 
va fer la seva primera exposició a la Sala Parés en tornar de París. Publicada 
en el diari La Nau, en ella va repassar el seu procés de formació, va exposar 
clarament la seva posició respecte a l’ensenyament de l’art i va recordar com 
s’havia dut a terme a l’Acadèmia Galí, vint anys després d’haver-la freqüentat. 
Les seves opinions, més que no pas crítiques, les considerem objectives i no 
es referien exclusivament a Galí, sinó a l’enfocament general de l’ensenyament 
de l’ofici de pintar a la Barcelona de la seva joventut. 

A Granés, segons ell mateix deia, li agradava “destriar les determinacions d’una 
vocació” en ”les persones excel·lents en alguna activitat”. L’interessava 
particularment “el grau de dependència de la vocació a les contingències de la 
vida”. Creia que “el material home” era susceptible de moltes aptituds i 
manipulacions i se sentia atret per veure com “en mig d’aquest infinit de 
possibilitats va prenent cos una realitat única”. Humbert començà per dir-li: 
 
- “No recordo pas com he començat a dibuixar. Recordeu vos, per ventura, com 
heu après a escriure? A mi, si us he de ser franc, em sembla que no he 
començat mai.” 
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Granés s’interessava per la lluita que portava des de “l’infant que sent el delit del 
llapis” fins al pintor que sent  “l’afecció voraç del real en si”, en el ben entès que, 
en dir això, no estava qualificant estrictament el trajecte artístic d’Humbert, sinó 
que estava expressant com entenia ell mateix l’objecte vocacional de tot artista. 
Humbert li va respondre: 
 
- “Jo vaig anar de molt jove a  l’Acadèmia Galí i vaig començar la carrera 
d’advocat: Aquí teniu la lluita.” 
 

Seguidament, Granés li va preguntar pels records que tenia d’aquella acadèmia. 
 

- “Barrejats. L’acadèmia Galí es preocupava molt de teories pictòriques. 
Donava unes classes d’orientació d’una utilitat innegable, però s’ensenyava poc 
l’ofici. Aquest és el mal. Perquè en pintura, al principi, l’ofici ho és tot. És l’únic 
que es pot i es deu ensenyar. Si porteu alguna cosa a dins, ja la direu després; 
serà afer únicament vostre. Desgraciadament llavors, aquí, no es podia 
aprendre l’ofici de pintor. ¿Quin mal irreparable no fa això! Us fa perdre un 
temps preciós en tempteigs inacabables i ridículs. Sou lliurat a la vostra 
inexperiència i inhabilitat en coses que els altres podrien i deurien ensenyar-vos 
a resoldre. No hi ha més remei sinó recórrer a l’estranger”. 

 
I quan seguidament Granés li va preguntar : - Vós heu viscut molt a París, no ? 
 

Humbert va rematar: - “Sort d’això !”44. 
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4. ESCRIVENT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. 
PRIMERS VIATGES A PARÍS I  MADRID. 

 

Hi ha un aspecte revelador de la biografia de l’Humbert jove al que ningú 
s’havia referit abans que tinguéssim ocasió de fer-ho en el catàleg de 
l’exposició “Manuel Humbert” que es va celebrar a la Fundació Apel·les Fenosa 
del Vendrell l’any 200745. Es tracta del seu estatut de funcionari de la 
Universitat de Barcelona on exercí d’escrivent en diverses categories. La 
descoberta la vam fer en l’expedient d’Humbert que es conserva en l’arxiu de la 
institució i ens va proporcionar una sorpresa fenomenal. Nosaltres cercàvem el 
seu expedient com estudiant i ens vam trobar confrontats a un tros de vida del 
qual ni tan sols els seus privilegiats biògrafs Benet i Olivar n’havien dit un sol 
mot, molt probablement perquè Humbert no els va voler fer confidències 
d’aquest episodi de la seva història personal. 

Així, doncs, en l’expedient d’Humbert  de la Universitat de Barcelona, a més 
dels diplomes i actes de l’estudiant, s’hi troba tota la documentació que certifica 
que Humbert va emprendre, mesos abans de morir el seu pare, una carrera de 
funcionari. El primer episodi va consistir en el seu nomenament com a 
“escrivent interí de la Secretaria general de la Universitat de Barcelona, amb 
data de 21 de febrer de 1908 i amb un sou anual de 1000 pessetes”. És a dir, 
durant uns mesos del 1908 Humbert treballava d’escrivent, estudiava Dret i 
anava a l’Acadèmia Galí. 

Uns mesos més tard del primer nomenament, el 10 d’octubre del mateix any, la 
plaça d’escrivent va ser-li atorgada en propietat, per concurs. Aquest segon 
nomenament fou signat pel Subsecretari del Ministeri d’Instrucció Pública i 
Belles Arts. 

Ara bé, sorprenentment per un jove funcionari, un any després, el dia 21 
d’octubre de l’any 1909, Humbert va donar entrada a una sol·licitud de dimissió 
del seu càrrec, que li va ser acceptada vuit dies després, tot i que el cessament 
oficial fou datat a 3 de novembre. La raó d’aquella sorprenent decisió era que 
Humbert no conduïa el seus passos vitals amb la lògica dels funcionaris, sinó 
amb la dels artistes vocacionals. 

En efecte, a més de d’aportar llum sobre un fet desconegut i revelador de la 
seva biografia, l’expedient, que revela la seva activitat d’escrivent i les 
vicissituds amb les que la va viure, esdevé un document decisiu per confirmar, 
precisar o desmentir les notícies que diferents autors han anat donant sobre un 
període fascinant de la vida del jove pintor, període marcat per una sèrie de 
viatges que si bé cal qualificar de formatius o d’estudis, estigueren plegats de 
transcendentals coneixences i vivències. 

Així, les dades de l’expedient com a funcionari-escrivent de la Universitat de 
Barcelona semblen confirmar, en primer lloc, la justesa de la informació que 
donà Marçal Olivar sobre el moment en què Humbert va realitzar el primer 
viatge d’estudis a París: “... había realizado su primer viaje a París para donde 
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partió en otoño de 1909, y dónde permaneció tan sólo unos meses”46. De fet, 
tots els biògrafs d’Humbert van coincidir en afirmar que la seva primera estada 
a París es va produir l’any 1909. Tots, tret de Josep Pla que en una ocasió va 
parlar de 190747. 

Per tant, el motiu d’aquella tan prompta renùncia a la seva plaça en propietat 
d’escrivent a la tardor de 1909, només un any després d’haver-la aconseguit, 
no podia ser altre que un fort desig de sojornà a París i de fer altres viatges 
d’estudis durant un període prou llarg com per no ser compatible amb una 
simple excedència 

Com en totes les qüestions de la vida del pintor a les que s’han referit el seus 
amics biògrafs Benet i Olivar, que van comptar amb les seves confidències 
personals, sobre aquest període de viatges també hem de recórrer com a punt 
de partida a allò que en van dir. Tanmateix, Benet va explicar moltes de les 
coses coses que li van passar al jove Humbert a París, però no va especificar 
gaire en quin dels viatges o estades li van passar. 

Marçal Olivar, en canvi, després de concretar el moment del primer viatge, tot 
advertint que no va ser massa llarg, seguia relatant, amb informacions de 
primera mà, algunes de les circumstàncies amb les que es va trobar Humbert i 
algunes de coses que li van succeir. 

“En París trató entonces a varios compatriotas, a algunos de los cuales, como 
Anglada Camarasa y Gosé, había sonreído el éxito en sus respectivos 
terrenos. Picasso le acogió con gran cordialidad y le acompañó a visitar a Gris, 
a quien Humbert no conocía personalmente. Juan Gris vivía entonces en 
Montmartre, en el mismo edifició de la rue de Ravignan donde antes había 
morado Picasso, en aquella casa destartalada que Max Jacob (a causa de la 
mucha agua que, al llover, se filtraba, por sus hendiduras, y lo mucho que 
crujían sus paredes) había bautizado con el nombre de bateau- lavoir. Cézanne 
era entonces todavía una novedad. Recuerda Humbert la emoción que le 
produjo una visita hecha con Picasso a la tienda del marchante Vollard, donde, 
en ausencia del dueño, estuvo revolviendo y contemplando, con el pintor 
español, cuántos Cézanne había en la casa, muchos de ellos ahora lienzos 
famosísimos”48. 

Per la seva banda, Benet també recordava que “al gran Picasso lo había 
conocido Humbert en una de las constantes visitas que el artista malagueño 
hacía a su madre que, como es  sabido, residía en la Ciudad Condal. Picasso 
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se porta en París con nuestro artista amistosamente introduciéndolo en los 
corros más significados”. 

Cal tenir en compte que l’inici d’aquell viatge d’Humbert va coincidir 
pràcticament amb la publicació a la revista Papitu d’un dibuix seu a la 
contraportada. La revista humorística feia gairebé un any que havia aparegut i 
Humbert hi havia publicat el primer dibuix, ben aviat, el mes de gener. Des 
d’aleshores, hi havia anat publicant els seus dibuixos, que cada cop mereixien 
un lloc més important, de manera que a l’agost ja n’hi havien publicat un a tota 
plana. La col·laboració d’Humbert amb la revista no es va interrompre durant el 
seu sojorn a París, ans al contrari, va anar guanyant en importància com ho 
prova el fet que el 22 de desembre d’aquell 1909 li publiquessin per primer cop 
un dibuix en la portada. 

Juan Gris i Manuel Humbert compartien en aquelles dates el fet de ser 
constants dibuixants de la revista humorística de Feliu Elias. Era molt natural, 
que volguessin conèixer-se. En aquell sojorn, Picasso va fer les presentacions. 
En altres ocasions, com veurem, va ser Gris qui va fer de mitjancer entre 
Humbert i Picasso, la qual cosa esdevindria una prova que l’amistat d’Humbert 
amb Gris s’havia anat consolidant després d’aquella primera presentació. 

Però l’experiència més marcant per Humbert  que li va proporcionar la seva 
relació amb Picasso va ser la visita que feren plegats a la botiga de Vollard per 
veure les obres de Cézanne49. Picasso havia aprofundit en l’estudi del pintor 
provençal i, després del seu viatge a Gósol, havia començat a revolucionar l’art 
del segle XX, amb el Retrat de Gertrude Stein i, sobretot, amb Les Demoiselles 
d’Avignon partint, en gran mesura, de la lliçó de Cézanne i de l’admiració que 
sentia per la seva proverbial determinació artística. Per a Humbert aquella visita 
havia de resultar una revelació redoblada: la visió, tan a mà, dels quadres de 
Cézanne i els comentaris de Picasso. 

“Conviene que tengamos en cuenta que nuestro artista no había cumplido aún 
los veinte años” va recordar Olivar oportunament, just abans de prosseguir amb 
el relat de les confidències d’Humbert sobre les coneixences transcendentals 
que llavors va fer. 

“Tomó en la rue Vavin una habitación y no tardó en hacerse amigo de dos 
pintores portugueses, sus vecinos. Uno de ellos Santa Rita, se ensayaba con el 
cubismo estructuralista; el otro Amadeo Cardoso, había intimado con Modigliani 
que entonces elaboraba esculturas de grandes dimensiones, toscas a la vez y 
elegantes, e invendibles. 

“Cuando Humbert le conoció a través de su amigo Cardoso, Amedeo Modigliani 
era un joven de porte atildado, que aún recibía con cierta regularidad auxilios 
pecunarios de su familia. Vivía no muy lejos de donde vivía Humbert, en la Cité 
Falguière. En 1910 dejó la escultura y se dedicó exclusivamente a pintar. 
Nuestro barcelonés le trató mucho entonces y años después, en 1912-1915, y 
sobre todo entre 1916 y 1917, cuando Modigliani, ya muy cambiado física y 
moralmente era ayudado por el poeta polaco y vendedor de cuadros 
Zborowsky (después establecido en la rue de Seine)”50. 
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Probablement, Humbert va romandre tot el seu primer sojorn a París en el 
mateix lloc de la rue Vavin, que havia d’esdevenir la seva residència habitual 
quan anava a París els primers cops, ja que li retrobarem a començaments de 
1911. 

Guillerme de Santa Rita va néixer a Lisboa el 31 d’octubre de 1889, li portava, 
doncs, pocs mesos a Humbert. Va iniciar els estudis a l’Acadèmia de Belles 
Arts de Lisboa l’any 1901 i els va acabar el 1907. L’any 1910 va obtenir una 
borsa d’estudis per anar a París. Tot i  preparar-se per entrar a l’École des 
Beaux Arts, no ho va aconseguir i es va matricular al taller de Cormon. Era un 
home alt i prim, d’una descurada elegància, difícil d’oblidar, però també era un 
jove irreverent i insolent que es va enfrontar amb l’ambaixador portuguès a 
París, la qual cosa li va comportar la pèrdua de la borsa d’estudis. Era un 
avantguardista de cap a peus i no solament com a pintor, sinó com actitud vital. 
Le Figaro havia publicat Le Manifeste Futuriste de Marinetti el 20 de febrer de 
1909 i Santa Rita es va inclinar per dur una vida de “futurista” que l’acabà 
consumint nou anys més tard quan ja feia temps que havia tornat a Portugal. 
Però, mentre fou a París, freqüentava regularment la Cité Falguière que 
congregava tallers de nombrosos artistes, però també anava al taller que el seu 
compatriota Manuel Jardim tenia al 3, rue Joseph Bara, a tocar d’on tindria 
l’estudi Zborowsky. Es relacionava força amb Amadeo de Souza-Cardoso i, de 
fet, Humbert va conèixer-los junts, però el millor amic de Santa Rita aquells 
anys va ser el poeta Sa Carneiro, fins el punt que aquella amistat va ser molt 
present en la correspondència de Sa Carneiro amb Fernando Pessoa51. 

L’altre veí d’Humbert, Amadeu de Sousa Cardoso, va nèixer a la Casa de 
Manhufe, a Amarante, el 14 de novembre de 1887. El seu pare, un ric 
productor de vins, va tenir nou fills. Amadeu va fer un curs (1905-1906) a 
l’Escola de Belles Arts de Lisboa i se’n va anar a París, on va arribar el mes de 

                                            
51

 MATOS CHAVES, J.: Santa Rita: Vida y obra. Lisboa: Quimera, 1989. Les informacions sobre 
Santa Rita tenen com origen exclusiu aquesta obra. D’ella també hem extret aquesta nota que 
en complementa la síntesi biogràfica: 
 
La seva àvia va ser una mare soltera que, en néixer el seu fill, va invocar a santa Rita i va posar-
li el cognom de la santa en agraïment per haver anat tot bé. Aquell home va ser funcionari públic 
i home de lletres. Va tenir set fills. Guillerme, que fou el primogènit. Després del periple parisenc, 
Santa Rita va tornar a Portugal carregat de plans utòpics a l’estiu de 1914, fugint de la primera 
guerra mundial. La seva obra va passar a ser ell mateix i la seva vida pública acabà sent el seu 
manifest estètic. Només va vendre un quadre Orfeu nos Infernos que va ser comprat pel comte 
de Monsaraz. Les seves obres les va reproduir, el 1914, la revista Orfeus 2 (que ell havia volgut 
dirigir però no va comptar amb el suport de Pessoa) i, el 1917, Portugal Futurista. En aquell 
moment ja era tuberculós i va morir el dia 29 d’abril de 1918, el mateix any que ho va fer Souza-
Cardoso, l’altra amic portuguès d’Humbert, que ho feu de pulmonia. Santa Rita està enterrat al 
cementiri dos Prazeres. La seva droga havia estat l’èter en una època en que aquest, però 
encara més l’opi i l’absinte, estaven de moda. Tot plegat feia que vers el final de la seva vida 
tingués un aspecte quasi irreal. Per si fos poc, s’havia rapat el crani a resultes d’un pacte que va 
fer amb Almada Negreiros, que l’admirava molt i va ser el company més proper, i Souza-
Cardoso, a qui ell tenia una gran admiració com a artista (També a Picasso, Cézanne, Manet; 
Renoir i... Marinetti). Sentint que anava a morir, va demanar al seu germà poeta, Augusto, que  
destruís la seva obra, a la qual cosa aquest va accedir. No ha quedat quasi res. Després de 
mort, sorgí la llegenda. Merescuda perquè fou un home molt intel·ligent que posseïa una gran 
cultura literària. En realitat, havia donat més importància als aspectes conceptuals de l’obra que 
a la seva confecció. Per a Santa Rita l’artista era més important que l’obra, però totes dues 
coses havien de ser “incursions en el futur”. No va reduir mai la poesia al poema ni la pintura a la 
obra. 
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novembre de 1906. Tenia dinou anys recent fets i portava al cap la idea 
d’estudiar arquitectura, però la va abandonar de seguida. Començà a cultivar la 
caricatura, força influenciat pels dibuixos que Gris publicava a l’Assiette au 
Beurre, i a estudiar pintura, entre altres, el 1909, amb Anglada Camarasa a la 
Academia Viti. Van ser anys de rebre moltes influències i, entre elles, en lloc 
molt significatiu, l’impacte dels Ballets Russos el 1909 i de l’escultura negra, 
mentre anava a la recerca d’un estil que aleshores era flamejant i inclinat a un 
cert decorativisme. 

El testimoni d’Olivar, transcripció d’allò que li havia dit Humbert, és molt 
important perquè hem trobat certa confusió de dades en alguns biògrafs de 
Cardoso. Olivar apuntava que la coneixença fou deguda a raons de veïnatge, 
però no pot excloure’s que fos a l’Acadèmia Viti a través Anglada Camarasa. 
Malgrat no haver trobat dades sobre les acadèmies que Humbert va freqüentar 
a Paris i, per tant, no saber si va anar a la Viti, sabem, per Olivar, que va tractar 
a Anglada Camarasa, que hagués pogut fer les presentacions. D’altra banda, 
sabem per Olivar que Humbert va conèixer Modigliani, que ja vivia a la Cité 
Falguière, a través Cardoso. Wayne sosté, creiem que amb encert i amb suport 
documental, que el mes d’abril de 1909 Modigliani ja vivia en aquella adreça52. 
Per tant, França, un biògraf portuguès de Cardoso s’hauria equivocat en 
afirmar que aquest hauria conegut Modigliani el 1911 quan aquest s’hauria 
instal·lat per primer cop a Montparnasse en un taller del 14 de la rue Falguière. 
En canvi, ens inclinem a pensar, amb una altra biògrafa, Susana Restier Poças, 
que s’haurien conegut el 1908 o 1909, quan, segons ella, Cardoso vivia a 
l’estudi 21 del mateix 14 de la rue Falguière, després d’haver-ho fet als 
boulevards de Montparnasse i Raspail53, molt a prop de la rue Vavin on solia 
allotjar-se Humbert. Restier també ha assenyalat que el portuguès va retre 
homenatge al seu amic italià canviant la seva signatura d’Amadeu a la 
sincrètica Amadeo.  

A començaments de 1911, Souza-Cardoso va traslladar-se, prop del Pont 
d’Alma, al número 3 de la rue Colonel Combes, on el 5 de març i hi va fer una 
exposició conjuntament amb Modigliani. És possible que aquest artista oscil·lés 
en aquell període entre Montparnasse i Montmartre54, però, Wayne ha 
comprovat que, en tot cas, tant en el Salon des Indépendants de la primavera 
de 1911 com al Salon d’Automne de 1912 l’adreça de Modigliani que figurava 
en la llista de participants era 14, Cité Falguière. En realitat, en aquells anys el 
moviment dels artistes entre els dos barris era una cosa natural i freqüent. 
Humbert va deixar un testimoni esplèndid d’aquest fet en el seu Interior del 
Lapin Agile, on pot veure’s Modigliani assegut a una taula del famós cabaret de 
Montmartre. 
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 “April: Receipt for rent shows him living at 14, Cité Falguière, a group of artists estudios in 
Montparnasse”. Wayne, K.: Modigliani & the artists of Montparnasse. New York: The Buffalo Fine 
Arts Academy. Harry N. Abrams, 2002, pàg. 175. 
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 Mondrian. Amadeo. Da paisagem à abstraçao. Prefaci de Vicente Todolí. Biografia de Souza-
Cardoso a càrreec de Susana Restier Pouças. Serralves: Museu de Arte contemporânea. 
Fundaçao de Serralves, 2001. 
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 FRANÇA, J.A.: Amadeo de Souza-Cardoso. Lisboa: Editorial Sul Limitada, 1956, 18.  
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Sabem que Souza-Cardoso, Modigliani i Humbert van ser molt amics, però 
malauradament no han quedat o no hem pogut trobar testimonis escrits o 
fotogràfics d’aquelles amistats i d’aquell període malgrat haver-ho cercat prop 
d’especialistes en Modigliani55, del fill de Kisling, Jean, responsable de la 
fundació que duu el nom del seu pare, qui també hauria estat amic d’Humbert, i 
hem tractat inútilment de trobar alguna traça en les obres dels biògrafs dels 
artistes amics. Tampoc vam trobar de traces directes d’aquelles amistats en el 
viatge que vam fer a Abrantes (Portugal), la bonica ciutat seu del Museu 
Souza-Cardoso on es guarda el seu llegat. No obstant això, allí vam trobar 
unes obres de Cardoso que, comparades a altres obres de Modigliani i 
Humbert de la mateixa època, permeten de veure les afinitats estilístiques que 
hi havia llavors entre els tres amics. 

No sabem exactament quan Humbert va donar per acabat aquell primer i tan 
decisiu sojorn a París. Creiem, tanmateix, que no s’ha d’entendre com un sojorn 
continuat, sinó amb anades i vingudes. En tot cas, el mes de març de 1910, el 
pintor es trobava a Madrid. Allí va rebre unes postals que li va enviar des de 
París l’amic Gonçal Tintoré. Les postals no donaven cap indicació sobre els 
motius de l’estada d’Humbert a Madrid, però Benet va confirmar la suposició 
més lògica, l’interès artístic. “La primera [estancia en Madrid], no cabe decirlo, 
hizo el descubrimiento del Prado y otros tesoros museísticos matritenses, 
escurialenses y toledanos”56. 
 
Postal     80 Boulevard de Montparnasse Paris, 8 mars 1910  a Bolsa 9 3º 
izquierda Madrid 
 
“Amich Humbert: he rebut la teva postal anuncianme la teva nova direcció. Fa 8 
dies te vaig escriure a la Llista de correos. Contestam ab una llarga carta 
explicanme lo que fas y si esta content. Res mes per avuy qu’un abraç d’en 

Gonzalo Tintoré 

(afegit als marges): Enterat quan hi agi rebaixa de preus per Paris per venir 
puig mi comprat mobles y podries ( manca alguna paraula a la fotocòpia) 

¿que t’en f... de mi en la teva carta dihent que tinc la bona costum de contestar 
a totes les cartes a ” (no hi res més escrit )57. 

 

Postal                 Paris, 21 .3. 1910                Madrid      Bolsa, 9  3º izquierda 

“Estimat amic. Aqui t’envio aquesta postal que ahir vaig veure a casa d’un italià 
i m’en vaig enamorar en tins dugues y vull enbiart’en una. T’ en aniré enviant 
dels primitius italians. No se si a Madrid hi ha molt sortit de postals de museos 
pero aqui a Paris n’hi ha tantes que noy un si gastaria una millonada. Jo quan 
segueixo l’album d’aquest italià porto els diners justos ...no’m fia les compro de 
dos en dos. Rebeu una abrassada d’en 

Gonzalo Tintoré 
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 Com Marc Restellini i Christian Parissot. 
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 BENET, “M.H.”, op.cit. s/n 
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Ja t’escriure una carta demá. Recorts d’en Llinás”58 

 

Humbert havia estat sense una adreça fixa els primers temps de l’estada a 
Madrid, però finalment s’havia instal·lat al carrer Bolsa, 9. El fet de què afegís el 
pis i la porta, no exclou que es tractés d’una de les moltes pensions que hi 
havia a la capital, però també podia indicar que Humbert hi havia llogat un pis o 
una habitació, de manera que potser no es va tractar d’un viatge curt per visitar 
simplement el Prado, l’Escorial i Toledo, sinó que s’hi va entretenir un cert 
temps, almenys per estudiar a fons les obres d’art que s’hi conservaven. 

Aquella estada provava que, malgrat la fascinació que sentia per París, no 
menystenia els valors artístics que es trobaven al centre de la península i sentia 
un gran interès pels mestres de la pintura espanyola. A més, sobretot a El 
Prado, tenia ocasió d’estudiar els mestres holandesos, flamencs i italians, i 
sembla que sentia una especial atracció pels primitius italians. Això almenys és 
el que pot desprendre’s de la segona postal que li envià Tintoré, qui, a més de 
recordar-li la seva pròpia dèria per col·leccionar postals, deia que n’hi buscava 
d’aquells artistes i les hi aniria enviant. 

Però, ja hem dit, que a començaments de 1911 era altre cop a París, on 
probablement havia tornat ben abans, sense, de camí, deixar de passar per 
Barcelona on, a més de família i amics, hi tenia una feina molt especial. 
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5. DIBUIXANT DE PAPITU. 

 

Humbert va combinar aquell primer període de viatges d’estudi amb una precoç 
i ben succeïda activitat de dibuixant de revistes humorístiques a Barcelona, on 
tenim raons per creure que s’hi va aturar algunes temporades. Tanmateix, no 
solament l’activitat de dibuixant humorístic no es va veure interrompuda per 
aquelles anades i vingudes, sinó que més aviat va resultar-ne estimulada, com 
ho indica l’evolució tan ascendent de la seva producció. A més, és de suposar 
que els ingressos, encara que fossin minsos, que li proporcionaven les 
publicacions, resultaven un bon suport per sostenir aquells viatges i pagar-se la 
formació que n’obtenia. 

Tot va començar un dia de finals de l’any 1908 quan aquell xicot de divuit anys, 
veí per partida doble, és a dir, per residència i lloc de treball a la plaça de la 
Universitat, de la seu de la redacció de la recent apareguda revista Papitu al 
carrer de Pelai, s’hi va presentar, tot decidit, amb una carpeta de dibuixos sota 
el braç. Tant si la va realitzar amb el suport d’alguna introducció amical com si 
la va fer de manera espontània, cosa que sembla més probable, la visita resultà 
un èxit, ja que, poc després, Feliu Elias, propietari de la revista, començà a 
publicar-li els dibuixos. 

Olivar va relatar el fet de la següent manera: 

“A comienzos(!) del año 1908, durante cuyos primeros meses Humbert 
concurría aún, cada atardecer a la Acadèmia Galí, Feliu Elías (esto es, Apa o 
Joan Sacs) había lanzado con su dinero el semanario satítico-humorístico 
Papitu, que el tipógrafo Joaquim Horta imprimía con depurado bien gusto. Una 
de las finalidades principales de esta revista fue estimular la caricatura y, en 
general, la ilustración gràfica. 

“Un buen día Humbert se presentó en la redacción de la calle Pelayo, y ofreció 
su colaboracoión que fue aceptada. 

“Lo que representó este primer Papitu desde 1908 hasta finales de 1910(!), 
merece un estudio a fondo. Si ideario, vestido de una especie de desparpajada 
frivolidad, contuvo algunas virulencias que ahora nos chocan. Per en su 
aspecto estrictamente humorístico, el semanario mostró más candor que otra 
cosa”59. Josep Pla, en l’Homenot dedicat a Feliu Elias, descrivia l’ambient 
artístic general en el qual va aparèixer la particularitat del Papitu  com a “molt 
resclosit,... un eclecticisme vulgar... ho havia invahit tot... el mal de la bèstia del 
país (la facilitat, la improvisació, etc.)... tot es feia a si l’encerto l’endevino.... 
Finalment, l’obra de proselitisme artístic portada a terme pel noucentisme 
(sobretot per Galí) havia tendit sobretot a la creació d’un decorativisme... Ara el 
que convenia era enfrontar-se amb el que hom tenia al davant per veure en què 
consistia. Aquesta adopció de posicions es produí amb l’aparició del Papitu”60. 
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 OLIVAR, “M.H.”, op.cit., s/n. En el text observem dues imprecisions en la datació. Primera, 
Papitu no va sortir a començaments del 1908, sinó vers el final d’any, concretament el dia 25 de 
novembre de 1908. Segona, Papitu va seguir sent remarcable no solament fins a finals de 1910 
sinó fins a començaments de la tardor de 1911. 
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  PLA: O.C. vol. 21, 440. Homenots. Tercera sèrie. Feliu Elias. Apa. Joan Sacs. 
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El primer número del setmanari va sortir el 25 de novembre de 1908 de la 
impremta i tipografia de Joaquim Horta,  just quan es complia un any de l’assalt 
a la redacció del Cu-Cut. La redacció del Papitu es trobava als baixos de la 
casa situada al núm. 38 del carrer Pelai. Després, en aquell mateix local, s’hi 
instal·laria durant molts anys el Forn del Cigne, però quan era la seu de la 
revista el local consistia simplement en una gran sala molt austerament 
moblada amb una llarga taula de pi i mitja dotzena de cadires. Sembla, pel que 
diu Solà, que la taula era de planxadora. Nonell, que l’hauria comprat als 
Encants, posat ja en el paper de decorador, “a estones perdudes, va emplenar 
les parets de dibuixos representant totes les habitacions d’una casa bona”61.  

Els col·laboradors de la revista s’hi trobaven al capvespre. Segons Gasch, els 
més assidus, a més del director Elias que figurava com a Apa, solien ésser 
Humbert, Labarta (Lata), Colom (Adam), Pasqual i Nonell (a vegades Noé o 
Josué) pel que fa als dibuixants i Pujols, Màrius Aguilar, Amachatis, Salvador 
Vilaregut i Ramon Raventós com a autors dels texts62. Però Gasch afegia altres 
noms a la llista, menys habituals, talment els escriptors López-Picó, Josep 
Carner, Pompeu Gener o Xènius, i dibuixants com Smith, Casas, Ynglada 
(Yda), Junoy i Junceda. Dedicava unes línies a Gris que permeten d’entendre 
millor les afinitats estètiques amb Humbert que es traduirien a París en amistat: 
“El madrileny Juan Gris, que vivia a la capital de França i que fou més tard un 
dels creadors del cubisme més auster i rigorós, feia aleshores uns dibuixos 
elegantíssims que tenien un valor extraordinari, intrínsec i documental. Dotat 
d’una distinció natural gens comuna, Gris portava a les pàgines del Papitu l’aire 
i les fragàncies de París, amb els seus apatxes i les seves gigolettes, els seus 
boudoirs buatats i perfumats, les curses de cavalls amb els barrets de copa alta 
grisos i els descomunals capells femenins…”63. Marçal Olivar inclouria un llistat 
força complet dels col·laboradors de Papitu en el seu assaig sobre Humbert del 
1960. A més dels ja esmentats, recordava els noms d’Aragay  (Jacob), Canals, 
Capuz, Delaw - un amic de Gris -, Nogués (Babel), Mompou, Dargallo 
(Remigius), Ramírez i Pau Gargallo64.  

Pla es referia en aquesta llista en la biografia que va fer de Francesc Pujols i, 
després de recordar els noms avançats per Olivar, afegia: “Aquesta llista s’ha 
de completar amb els altres noms que Joan Sacs mateix dóna en la seva 
biografia de Xavier Nogués: Planas, Marià Andreu, Isern, Pidelaserra, Junceda, 
Martris i Roqueta”. I a tall de conclusió, afegia: “Algun dia es farà un estudi 
intel·ligent sobre el Papitu de Feliu Elias. És una de les poques publicacions 
europees que s’han fet en aquest país. Posat sobre el realisme crític i sobre 
una base amplíssima de llibertat, el Papitu representà exactament el criteri del 
seu propietari fundador, el senyor Feliu Elias. Fou una revista que defensà la 
virtut i anematitzà el vici. És el que el senyor Feliu Elias féu tota la vida”65. 

                                            
61

 SOLÀ, LL.: Papitu. Barcelona: Ed. Bruguera, 1968, pàg. 9. 
 
62

 GASCH en el pròleg a Dibuixos de El Papitu. Seleccionats per Joan Perucho. Barcelona: Taber, 
1968, s/n. 
 
63

 Ibid., s/n. 
 
64

 OLIVAR, “M.H.”, op.cit., s/n. 
 
65

 PLA: O. C. vol.10, 407.Tres biografies. Francesc Pujols. 



33 
 

L’article de presentació del setmanari duia per títol “ Barretada”, anava il·lustrat 
per quatre dibuixos de Smith i era una declaració de principis i d’intencions: “Si 
Papitu té mofes, entre tots se repartiran, i a féu que ningú se queixerà, perquè 
tindrà el consol de sentir com tots se queixen. Rialles, rialles frívoles, però en el 
fons del Papitu se bellugarà una joventut creadora: Y l’agredolç de la vida, la 
tragi-comèdia humana, passarà per les nostres pàgines com ab música de 
picarols”66. És curiós d’observar que en aquest breu text de presentació del 
Papitu ja apareixia el mot que anys més tard donaria nom a la revista que 
espiritualment i estèticament el substituiria: picarol. 

Feliu Elias no solament dirigia, sinó que havia fundat Papitu amb uns diners 
que obtingué, segons sembla, gràcies a la venda d’una sabateria67. Bladé va 
recollir el testimoni de Pujols sobre un fet que gira entorn de Nogués i que 
acabaria sent decisiu no solament per a l’artista sinó pel Papitu i l’art humorístic 
català.  

“Una tarda, a la redacció del Papitu on, després d’enllestir la feina del 
setmanari, acabat de fundar, fèiem tertúlia Nonell, Màrius Aguilar, Aragay, 
Humbert i altres de la colla, s’obrí la porta i entrà Nogués. Titubejant, es va 
treure un dibuix de la butxaca i, sense dir res, va passar-lo a Apa. Aquest va 
mirar-se’l una bona estona i, també silenciosament, me’l passà  ami. Jo vaig fer 
igual que ell i vaig donar el dibuix a un altre. Així va fer el torn enmig d’un 
silenci penós. Al final, Apa retornà el paper a Nogués i li va dir: “Està bé..., molt 
bé, està. Només que em sembla que no encaixaria amb la tònica de la revista... 
¿Per què no en porteu d’altres?” Nogués s’embutxacà novament el dibuix i sortí 
de la redacció com un autòmata. Aragay i Humbert, impressionats, com tots els 
actors d’aquella trista escena, van sortir rera d’ell i, pel carrer, van encoratjar-lo 
i li van fer dir on el podrien veure, etc. Justament, Aragay i Humbert havien 
portat, com Nonell, al Papitu ( de la primera època, o sigui quan encara no 
verdejava, una nova forma de dibuix – el dibuix papitesc típic -, i no els va  ser 
difícil de convèncer Nogués que li calia cercar una modalitat adient al to del 
periòdic. No cal dir que va trobar-la aviat i hom pot afirmar que, gràcies al 
Papitu va reprendre el treball i que allí va publicar les primícies d’un arabesc 
que el va portar a la concepció de la seva Catalunya Pintoresca”68.  

Segons Pla, Nogués s’hauria presentat a la redacció acompanyat de 
Pidelaserra mentre corria l’any 1909. Pidelaserra havia estat l’amic, el 
confident, el permanent interlocutor de joventut de Nogués a qui havia deixat el 
seu estudi, situat a la confluència dels carrers Muntaner i Provença, en anar-
se’n a Paris a finals de segle 69.  

L’actitud inicial d’Elias respecte a Nogués, que actualment pot semblar absurda 
o bé resultat d’una “mania”70, potser no ho era tant si tenim em compte el 
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comentari d’Olivar, segons el qual, Nogués ( Babel) “en las páginas de este 
semanario acabó de adquirir su inimitable soltura y su fuerza incisiva de 
ninotaire excepcional”71. 

Fos com fos, Pla va poder escriure amb raó: “Feliu Elias havia estat l’iniciador i 
el primer propietari que tingué el Papitu”, i també que “fou en la direcció 
d’aquesta revista – probablement la millor que des del punt de vista crític ha 
aparegut en aquest país – que Elias creà un cercle d’amics (Pujols, Nogués, 
Pidelaserra, Humbert, etc.) que l’apreciaven extremament”72. Quan, anys més 
tard, Pla intentà parlar del Papitu amb Elias, es trobà que aquest no volia 
parlar-ne, raó per la qual va recórrer a l’assaig de Marçal Olivar  on es recollien 
les informacions sobre el setmanari que li havia confiat Humbert, “els dibuixos 
del qual – afirmava Pla - foren una de les més vives revelacions del 
setmanari”73. Segons la versió de Pla, Elias-Apa s’hauria acomiadat del seu 
públic amb un número almanac que s’hauria publicat el primer dia de gener del 
1911, doncs hauria venut el títol del setmanari a Illescas “que donà al paper un 
altre aire – més desvergonyit i indecent”74.  Aquest canvi hauria determinat 
l’èxode d’Humbert amb la majoria dels il·lustradors i col·laboradors literaris75. 
Però, com veurem, les coses no van anar exactament així. 

En un lloc de la seva obra, Pla va opinar que el setmanari “no tingué cap èxit” 
car no havia estat “un setmanari de sensacions, sinó un setmanari de crítica 
puritana i – malgrat l’aspecte divertit – severa. ... Fou llegit per les classes 
cultivades de la població de matís obert i liberal, que sempre són una ínfima 
minoria, i no arribà mai al públic que dóna l’èxit”76. En canvi, en un altre lloc, ell 
mateix va dir que “gairebé tothom el llegia i era molt celebrat, però després era 
rigorosament ocultat dels ulls indiscrets de la senyora i els fills. Però sovint 
aquests elements llegien la revista i feien el mateix en relació als pares de 
família”77. És molt probable que en escriure aquest segon comentari, 
aparentment contradictori amb l’anterior, Pla tingués present la segona època 
de Papitu, més desvergonyida. De tota manera, sembla que el Papitu de la 
primera època no va ser tan minoritari com pensava Pla, car en aquell període 
s’haurien fet tirades de cinc mil exemplars78. I també va arribar a ser, a més 
d’altres coses, força desvergonyit. 

                                                                                                                                
antipatia potser explica que l’admirable creador de “La Catalunya Pintoresca” no col·laborés al 
“Papitu” des del seu inici”. 
 
71

 OLIVAR, “M.H.”, op. cit., s/n 
 
72

 PLA: O. C. vol. 21, 435. Homenots. Tercera sèrie. Feliu Elias. Apa. Joan Sacs. 
 
73

 Ibid., 442. 
 
74

 PLA: O.C. vol. 10, 409. Tres biografies. Francesc Pujols. 
 
75

 PLA: O.C. vol. 21, 442. Homenots. Tercera sèrie. Feliu Elias. Apa. Joan Sacs. 
 
76

 Ibid., 444 
 
77

 PLA: O.C. vol. 10, 408. Tres biografies. Francesc Pujols. 
 
78

 SOLÀ, Papitu, op.cit., 6. 



35 
 

Segons la versió de Pla, després d’haver estat traspassada la revista, encara 
es van quedar un temps més com a col·laboradors Colom i Labarta. Francesc 
Pujols també hi hauria romàs i, fins i tot n’hauria esdevingut director, 
circumstància a la que no s’hauria donat cap publicitat, segurament pel propi 
desig de Pujols, que tindria raons per actuar així. “Entraren nous col·laboradors 
i la revista va anar canviant de caràcter i fent-se vulgar. Aquella nova orientació 
que hi donà Pujols provocà visible indignació... d’una manera especial en els 
creadors del Papitu”79. 

Tot i que el seu èxit fou creixent, ja que en temps de Pujols com a director se’n 
feien tirades de 40 mil exemplars que després encara es van superar, la sortida 
d’Apa i dels seus col·laboradors va significar la mort de Papitu en tant que “la 
revista de to superlativament europeu, que podem considerar com la millor que 
hem tingut a casa nostra”80, segons opinió de Gasch àmpliament compartida, 
entre altres pel mateix Pla. 

La raó d’aquella excel·lència era molt clara. La revista “l’il·lustraven uns homes 
que més tard escriurien capítols gloriosos en la història de l’art català. 
Barcelonins fins el moll dels ossos – excepte Juan Gris i algun altre -, eren 
pintors d’alta categoria i uns dibuixants de primeríssim ordre...”81. Pla no 
solament coincidia amb aquesta opinió de Gasch, sinó que fins i tot anava més 
enllà: “El Papitu fou un setmanari molt important que no solament esdevingué 
un cercle on es trobaven artistes de diverses i contràries procedències, sinó 
que gairebé es pot afirmar que, dintre del seu gènere, fou la millor publicació 
apareguda en aquest país des de l’inici d’aquest segle”82. 

El qualificatiu de “superlativament europeu” emprat per Gasch és molt probable 
que l’hagués tret d’unes opinions del mateix Apa, que figuren en l’obra Papitu 
de Lluís Solà. Amb la particularitat, però, que Apa utilitzava aquella laudatòria 
expressió exclusivament per valorar el to de les caricatures d’Humbert, en 
recordar que el jove recent eixit de l’Acadèmia Galí es va fer conèixer en 
aquelles pàgines de manera esclatant. “Manuel Humbert s’hi feu conèixer 
també: els seus primers treballs, en eixir de l’Acadèmia Galí, es troben a la 
Col.lecció del Papitu de la bona època, aquestes caricaturesde l’Humbert són 
d’un tó superlativament europeu”83. 

En efecte, ben lluny ja el temps de l’aversió per Nogués i amb la perspectiva 
que li donaven els anys, Elias reconeixia que “la col·laboració d’en Nogués, 
àlias Babel, fou particularment preciosa”, i afegia: “Bé podem dir que aquell 
setmanari valia, aleshores, pels dibuixos d’ell, d’en Nonell i de l’Humbert, els 
altres hi figuren com a comparses, àdhuc en Pidelaserra ...”84, a qui, per cert, 
Elias sempre tingué en alta consideració. Malgrat pugui resultar més que 
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discutible que la resta de dibuixants només figuressin al setmanari com a 
“comparses”, el que sí resulta indiscutible és que, a ulls del fundador, la 
jerarquia estava netament establerta, i Humbert era al cap de munt 
magníficament acompanyat per Nonell i Nogués. 

Un altre comentari de Pla, lleugerament distorsionat respecte a la font d’on 
provenia, remarcava aquesta apreciació: “Quan aquest darrer senyor [Feliu 
Elias] llançà el Papitu – el que se sol anomenar la primera època del Papitu -, 
Humbert en fou un dibuixant molt remarcable. Els seus dibuixos, junt amb els 
de Pidelaserra (!), foren els més apreciats pel fundador- propietari. El fet té 
molta importància, perquè, en el Papitu, hi treballaven persones de gran 
categoria, i només cal citar els noms de Nonell i de Xavier Nogués – un dels 
més grans artistes d’aquest país en aquest segle – per a constatar-ho”85. 
Observi’s que l’únic que no canviava de lloc en les dues versions era Humbert. 
De fet, Elias- Joan Sacs  deixà escrit recordant aquell jove talentós: “Encara no 
havia abandonat l’Acadèmia Galí que era sol·licitat pels setmanaris 
humorístics. Aquelles seves caricatures eren, i encara ho resten, obra de gran 
distinció i d’un art espontani, com de dibuix d’infant. D’allí prengué impuls cap a 
l’art d’il·lustrador, el qual es manifestà particularment en revistes mensuals i 
quinzenals”86. 

L’opinió d’Apa sobre el jove dibuixant tampoc discordava de la que mantenia un 
crític sovint radicalment oposat als seus criteris, Sebastià Gasch, per a qui 
“Manuel Humbert era potser el més sensible del grup de dibuixants del Papitu. 
La seva escriptura ràpida de trets fugitius i segurs esqueia admirablement als 
seus dibuixos en els quals el caràcter era acusat amb una agudesa incisiva, 
sota una aparença delicada gairebé malaltissa”87. 

Una darrera opinió, que sumem en aquesta llarga llista d’elogis, confirmaria 
definitivament, al nostre entendre, la consideració unànime sobre la 
extraordinària vàlua de l’aportació d’aquell noi de divuit o vint anys en aquella 
superba revista. És l’opinió de Francesc Pujols, que coincidia exactament amb 
la d’Elias. Eren els observadors més ben situats per opinar i les dues màximes 
autoritats sobre la matèria. 

“Parlant amb Pujols, molts anys després sobre aquesta qüestió, em digué – cosa rara, perquè no 
solia pas parlar d’aquestes coses: 

Sí, és evident. El Papitu, en mans de l’Apa, fou una gran cosa. Nonell, Nogués i 
Humbert hi publicaren dibuixos de qualitat insuperada”88. 

Manuel Humbert havia publicat el primer del que després esdevindria una 
admirable sèrie d’uns 140 dibuixos en el núm. 7 de Papitu aparegut el 5 de 
gener de 1909. El format dels dibuixos  es va anar ampliant lentament fins que 
en el núm. 38 de 18 d’agost se li va publicar per primer cop un dibuix a tota 
plana. La primera de les seves contraportades va aparèixer en el núm. 47 de 
20 d’octubre i la primera portada seva fou la del núm. 56, sortit el 22 de 
desembre de 1909. La darrera portada signada Humbert va aparèixer el 25 
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d’octubre de 1911 i l’1 de novembre signava la portada amb el pseudònim de 
Isaac, cosa que també va fer la setmana següent i l’altra, aquesta darrera 
vegada a la contraportada. En aquells darrers números també va utilitzar el 
pseudònim d’Isaac per signar els dibuixos reproduïts en pàgines interiors, tret 
dels que encapçalaven les seccions Teatres y Concerts i De la vida alegre. Fet 
i fet, el pseudònim d’Isaac el va utilitzar poques vegades, raó per la qual se 
n’ha parlat molt poc. Tot i això, encara s’ha parlat menys de l’ús que féu 
Humbert d’un altre pseudònim. En efecte, en el núm. del 7 de desembre de 
1910 va publicar el seu darrer dibuix original d’aquell any, ni més ni menys que 
una crítica a l’obra de Llimona en el Monument al doctor Robert, i el va signar 
com Manuel Justo, és a dir, un pseudònim compost pel primer i el segon noms 
de pila, cosa que no sabem que hagués fet mai abans ni que tornés a fer mai 
més. Segurament, donat l’objecte del dibuix, tant l’autor com la redacció van 
considerar que era apropiat d’usar un vel original i exclusiu per l’ocasió. 

Com a curiositat direm que des del 13 d’abril de 1910,  Papitu publicava quasi 
sempre un anunci de la sastreria Old England, anunci que es va modificar a 
partir del 9 de novembre amb la incorporació d’un dibuix d’Humbert. És l’única 
ocasió en què, pel que sabem, va actuar de publicista comercial. Finalment, cal 
recordar que el dibuix seu amb el que s’encapçalava sempre la secció De la 
vida alegra, es va seguir publicant durant uns mesos del 1912, o sigui fins 
desprès d’haver cessat la seva col·laboració directe amb la revista89. 

Olivar va fer un relat i una anàlisi imprescindibles del pas d’Humbert per Papitu, 
on destacava la seva relació de gran amistat amb Nonell. 

“Con Aragay (también discípulo de la Acadèmia Galí) y con Nonell, Humbert, 
desde su ingreso en Papitu, intimó muchísimo. Al anochecer, iban muy a 
menudo a dibujar del natural en el Círculo Artístico, entones situado en un 
entresuelo del Paseo de Gràcia. Pero además, su intimidad con Nonell le llevó 
a Humbert constantemente al taller de aquel gran pintor (materialmente 
atestado de apuntes y pinturas) o vagaban juntos por la ciudad después de su 
trabajo, o se sentaban a charlar en un café. Así, a través de Nonell, Humbert 
trabó amistad con Ricardo Canals y el escultor Casanovas, recién regresado de 
París, con Iturrino (tan vinculado por aquellas fechas a Barcelona), y con el 
escultor Julio González y Pablo Ruiz Picaso, que por aquellos años realizaban 
todavía escapadas estivales a nuestra ciudad condal”. 

Finalment, analitzava l’evolució d’Humbert com a dibuixant segons es plasmava 
en la revista. 

“Hojeando los números de Papitu correspondientes a los años que antes he 
indicado, uno puede seguir muy de cerca la evolución que por entonces se 
operó en Humbert, como artista diseñador. 

“... apunta ya en el transcurso del año 1909 un cambio muy notable, que se 
confirma de un modo rotundo desde la segunda mitad de 1910. Durante 
aquellos meses Humbert empezó a producir, de golpe, aquellos diseños de 
trazo seguro que tanto llamaron entonces la atención. Son dibujos de línea fina 
y vibrante, originales (aunque no del todo ajenos, algunas veces, a ciertas 
influencias picasianas). ...”. 
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Olivar no oblidava de relacionar amb el viatge a París aquell canvi que qualificà 
de “transcendental” i que descrivia més àmpliament, relacionant-lo amb altres 
produccions de l’artista en aquella època, com tindrem ocasió de veure en el 
lloc oportú. 

“Es obvio, pues, que Humbert había experimentado un cambio que parecía 
trascendental. Por aquellas fechas había realizado su primer viaje a París...”90. 

Francesc Miralles i Josep Maria Cadena van tenir cura del llibre dedicat a 
Humbert de la sèrie Grandes Dibujantes que l’Editorial Taber/Epos va publicar 
el 1970. L’obra se centrava exclusivament en els dibuixos que Humbert va 
publicar a Papitu. S’hi reproduïen 72 d’aquells dibuixos amb els respectius 
“peus” acompanyats de notes de Cadena que els situaven històricament i els 
feien comprensibles. En el pròleg, Miralles, coincidint amb Valeriano Bozal, 
afirmava que “en estas fechas ningún poeta ni escritor llega a igualar las 
calidades y el sentido de los dibujantes. De ahí que el valor fundamental del 
famoso semanario debamos buscarlo en la elevación a categoría del dibujo 
satírico burlesco. ... Manuel Humbert se encuentra entre los artistas que 
ayudaron a este logro”91. 

Entrant de ple en l’anàlisi de l’aportació d’Humbert, Miralles afegia: “Humbert - 
... - confiere a su colaboración del “Papitu” unas características propias muy 
acusadas. No ofrecerá la amargura de Nonell, ni la agresividad de Nogués, ni 
el anticlericalismo de un Apa. Sus dibujos no podrán zaherir al público burgués 
porque son ellos mismos, casi sin excepción burguesía. Son figuras alejadas 
de la deformidad y la caricatura, habituales en este tipo de publicaciones. 
Figuras inmóviles, de inigualada distinción, que se mueven en un terreno 
silencioso, reposadamente. Ningún movimiento rompe la quietud de la escena, 
ningún rictus altera el rostro y la compostura de los personajes. Como reflejos 
de la misma delicadeza y reserva del autor”92. 

Sobre l’evolució experimentada i les influències rebudes pel jove artista en 
aquells tres anys de col·laboració93 amb la revista, creu poder-hi observar “una 
clara evolución hacia la conquista de una personalidad cada vez más acusada. 
La definición de su estilo adviene en los dibujos que realiza a finales del año 
1910. Más que influencia picassiana, como han señalado algunos críticos, debe 
resaltar-se un profundo conocimiento y amplia asimilación de las fórmulas 
parisienses, descubiertas en el viaje llevado a cabo a la capital francesa en 
1909. La clara firma de Picasso y de Nonell que aparece en algunos bosquejos 
de cuadros que decoran los interiores de las sosegadas estancias de sus 
dibujos son más un tributo a la amistad que un reconocimiento, siquiera 
inconsciente, a unos modelos o maestros”94. 
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Discrepem lleugerament d’aquesta darrera opinió de Miralles. Humbert ja tenia 
un nombre considerable d’amics artistes i el recurs de decorar amb “quadres” o 
requadres les parets del fons dels seus dibuixos l’utilitzava amb certa 
freqüència, a vegades per deixar-hi la seva signatura. Això no obstant, només 
va dibuixar dos “quadres” a la manera i amb signatura d’artistes coneguts. El 
primer, publicat en el número de 20 d’abril de 1910 tenia per motiu unes gitanes 
i duia el nom de Nonell. El segon, “signat” Picasso era una natura morta que 
incloïa un segon homenatge ja que hi havia dibuixada una fruitera evocadora 
d’un Cézanne i va ser publicat el 7 de juny de 1911. Sabent de la gran amistat i 
de les moltes hores compartides amb Nonell de les que se’n havia de 
desprendre un mestratge i recordant la visita amb Picasso a la botiga de 
Vollard per contemplar les obres del provençal, creiem que es tractava de 
reconeixements excepcionals i plenament conscients de tres artistes que 
admirava. 

Volem recordar un darrer comentari de Miralles referent als peus dels dibuixos. 
Deia així: “Si Junoy era el dibujante que con mayor acierto adecuaba el texto al 
dibujo, Humbert era quien más adolecía de dicha adecuación. Sus “pies” 
abundan en ambigüedades i malentendidos de tipo erótico, en comentarios a 
sucesos políticos del momento Pero si exceptuamos algunos de este último 
tipo, todos los textos son aplicados a composiciones de idéntica o parecida 
figuración. Nos comentaba el propio autor que estos “pies” sólo 
excepcionalmente procedían de su pluma. Francesc Pujols, Ramón Raventos y 
Màrius Aguilar “explicaban las escenas que presentaba aquel muchacho 
retraído que dibujaba con entusiasmo y gran seguridad de línea. Por ello, la 
labor de Humbert como dibujante de humor, debe ser enjuiciada bajo el 
aspecto artístico, deshechando del ánimo del artista toda profunda intención de 
crítica social. Sólo así nos explicamos la reiterada presencia de figuras cuya 
acción y actitud de diálogo justifica cualquier tipo de leyenda”95.  

Si bé es cert que hi havia moltes figures d’aquesta mena, molts dels dibuixos 
d’Humbert tenien un caire ben diferent, més dinàmic i molt menys neutres 
respecte al subjecte. A més de referir-se als costums de la burgesia en matèria 
eròtica, abundaven els temes clericals, estètics, socials, militars i polítics, 
inclosos personatges com el Papa, Cambó, Prat de la Riba i el mateix Rei. No 
sabem qui n’era l’autor ni de què tractaven, però l’any 1911 dues portades van 
sortir censurades. Ara bé, tenim quasi la certesa que, més sovint del que va dir 
un ja vell Humbert a Miralles, ell mateix va escriure peus o almenys va fer els 
dibuixos amb una alta complicitat amb els autors que els escrivien. 

Així, doncs, durant aquell període, la revista va mantenir una línia iniciada per 
Apa que va fer-ne, en paraules de Fontbona, “l’encarnació plàstica d’un 
noucentisme crític”, raó per la qual “estilísticament no pogué marcar la tònica” 
per manca de suport del catalanisme oficial. “Tanmateix, concloïa l’historiador, 
el noucentisme més genuí i menys artificiós va ser el representat per la 
generació d’il·lustradors de la revista satírica Papitu”96. 
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D’altra banda,  l’evident evolució dels dibuixos d’Humbert fins poder parlar, com 
van fer Olivar o Miralles, de “canvis transcendentals” o de “definició” de l’estil, la 
va duu a terme afirmant sempre una forta personalitat que es traduïa en la 
presència d’un fil estètic ininterromput  i  feia identificables els seus dibuixos 
malgrat una altra característica d’aquella producció incipient com era la seva 
diversitat. 

 

Josep Maria Junoy va publicar a  La Publicidad el dia 27 d’octubre de 1911 una 
crítica que, sota el títol “Arte y artistas. M.J. Humbert”, incloïa el primer d’una 
sèrie magnífica de retrats, tant literaris com pictòrics, dels que va ser objecte al 
llarg de la vida el llavors jove dibuixant: 

“Musical y suave sutilidad de línea... Ingénito donaire en manchar con negro 
puro las siluetas... Cierto preciosismo de actitudes... 

“Humbert es casi un adolescente. Las pestañas, dos finas y curvadas cintas de 
veludillo negro, ciernen sus ojos, – lagos de perezosa sensualidad, – grandes, 
plateados, como si fuesen de continuo acariciados por la luz de una ingenua 
luna interior. 

“Muchos son los que dicen, que es Humbert el caricaturista “más europeo” que 
en España ha habido. 

“No seré yo quien les contradiga. 

“Porque Humbert es un esbelto aeroplano en el volar. Se remonta más arriba y 
con una mayor ligereza y seductora gracia que muchos de sus cofrades, que 
evolucionan pesados, cual globos enormes por encima del campo de la 
universal reputación. 

“No quiere esto decir que Humbert, - muy joven aún, - haya llevado al arte 
humorístico afirmación original alguna. 

“El adolescente Pierrot caricaturista adelanta, entretanto, sonrientes de carmín 
los labios, harinosa la cara, con mucha noche en los ojos, haciendo piruetas 
que la seda irisa y esparciendo descocado, á su alrededor, recortadas gráciles 
siluetas de perfumadas cortesanas y de viejos verdes”97. 

El 31 d’octubre de 1911, quatre dies després d’haver publicat aquell article-
retrat, Junoy va adreçar a Humbert una carta breu escrita en una targeta que 
ha arribat fins les nostres mans. En ella li deia que li retornava uns dibuixos que 
li havia ofert Humbert per il·lustrar un “follet” sobre art que estava preparant. Li 
ho agraïa molt, però havia canviat de criteri i enlloc de dibuixos el text aniria 
acompanyat de reproduccions d’obres d’art a les que hi afegiria nous texts. El 
canvi de criteri feia que retornés també els dibuixos que, per a la mateixa 
finalitat, li havien deixat Aragay, Colom i Nogués. Els adjuntava a l’enviament i 
demanava a Humbert el “petit trevall” de fer-los arribar als companys. 

La carta no tindria més importància si no fos que a l’altra cara de la targeta que 
acompanyava els dibuixos Junoy va escriure, sota el nom d’Humbert, “Director 
artístico de “Papitu”, calle Pelayo-38”. La sorpresa va ser considerable perquè 
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no teníem cap constància de què Humbert hagués pogut ésser a finals de 1911 
director artístic de Papitu. Pel que sabem, cap dels estudiosos de la revista ni 
dels amics biògrafs del pintor s’hi ha referit mai. Ara, tractant-se de Junoy, que 
cal suposar molt ben informat98, és indubtable que aquesta carta aporta una 
dada inèdita o almenys obre un interrogant interessantíssim. 

 

De Josep Maria Junoy  31.10.11   a  Sr.Humbert  Director artístico de “Papitu” 
calle Pelayo 38 

“Distingit amich: Em permetho tornarli els dibuixos que vosté tan amablement 
em va oferir per ilustrar el meu follet sobre art99, y que com li vaig dir 
darrerament, no penso ilustrar ab vinyetas sino ab nous-textes (subratllat) de 
reproduccions de cuadros y escultures. 

De tots modos encara que no hagi aprofitat els seus delicats dibuixos, cregui li 
agraeixo de tot cor la seva gentillesse. 

Em permetho, tambe, encomanarli á voste el petit trevall de tornar els dibuixos 
dels Srs. Aragay, Colom y Nogués als que dono les mateixes mercés y les 
mateixes escusas que á voste. Mani a seu invariable [...] 

Josep Junoy” 100  

 

A la llum d’aquesta dada, considerada com a hipòtesi de treball, hem revisat els 
números de la revista i els dibuixos d’Humbert, molt especialment els de 1911. 
Volem advertir que, en la nostra opinió, la col·laboració d’Humbert a Papitu 
mereixeria per ella sola ser l’objecte d’una tesi doctoral o, almenys, d’una 
monografia. I, per tant, en el context d’una monografia global de l’autor, com 
pretén ser la nostra, les observacions que hem pogut fer són necessàriament 
limitades i de validesa provisional. 

Dit això, hem observat que després del número de l’1 de febrer de 1911, en el 
qual encara hi figura un dibuix d’Apa a la contraportada, la presència del 
fundador, sense desaparèixer del tot, es dilueix enormement. El fet quedava un 
xic dissimulat perquè en el número extraordinari de 13 de març es reproduïa el 
seu cartell anunciador del Ball del Papitu i perquè el calendari-almanach de la 
revista, amb varis dibuixos d’Apa, en lloc de sortir al gener va fer-ho amb molt 
de retard, ja que es va anunciar la seva aparició en el número 130 de 24 de 
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maig. Tanmateix, l‘efectiu afebliment de la presència d’Apa era indicatiu d’allò 
que n’era la causa: el traspàs del Papitu d’Elias a l’impressor Horta101. 

Després d’uns números d’una certa indefinició, es feia patent que Humbert, 
Nogués  i Aragay carregaven a les seves esquenes la responsabilitat de tirar 
endavant la revista, tot i que comptava amb una presència important  de 
Labarta i Colom, com deia Pla, però també de Pidelaserra, a més dels Capuz, 
Roqueta  i, més tard, Martorell, a qui Horta hauria traspassat la propietat fins 
que Illescas el va substituir i canvià decisivament el to de la revista. El més de 
novembre Humbert va signar els seus dibuixos amb el pseudònim de N. Isaac, 
datant-los 911 a sota d’aquell nom. Immediatament després, Humbert, Nogués 
i Aragay van deixar de publicar a la revista. 

Ens interessa fixar-nos en la presència d’Humbert a Papitu aquell 1911 i, més 
concretament, en el període comprés entre març i novembre, per tractar de 
respondre a l’interrogant de la seva possible direcció artística de la revista. 
Doncs bé, constatem, en primer lloc, que hi va publicar més dibuixos que en els 
dos anys anteriors. El nombre es fa difícil de precisar, perquè molts no van 
signats, altres son petits retrats que il·lustren algunes seccions com La Vida 
Alegre. També sospitem que podien ser seus alguns dels dibuixets d’animals o 
d’altres temes que subdividien les col·laboracions escrites o, fins i tot, podia 
haver fet les lletres decorades que obrien els texts. Resoldre aquestes sospites 
requeriria un estudi exclusiu i en profunditat, que no podem fer aquí. Però la 
nostra impressió és que Humbert aquells mesos, ben recolzat per Nogués i 
Aragay, feia de tot i el que fos perquè la revista sortís amb tanta qualitat i 
dignitat com  quan Elias la dirigia. Aquest devia apreciar-ho així perquè va 
tornar-hi a publicar uns quants dibuixos. Per tant, i encara que Papitu no incloïa 
mai el nom del director, ens inclinem fermament a pensar que Manuel Humbert 
va ser efectivament director artístic de Papitu durant els mesos de 1911 que 
van representar ser la darrera fase d’aquella revista “superlativament europea”. 
És possible que ell, Nogués i Aragay exercissin les responsabilitats directives 
en una mena de triumvirat que no excloïa una certa diferenciació de 
responsabilitats. La hipòtesi és més que plausible perquè aquella experiència 
ajudaria a explicar que els tres artistes i amics fossin capaços de realitzar l’any 
següent el prodigi de Picarol. 
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6. DE L’ALMANACH DELS NOUCENTISTES A PICAROL. 

 

Entre la tardor de 1909 i la primavera de 1911, Humbert va distribuir el seu 
temps i els seus interessos entre dues capitals, París i Madrid, amb alguna 
situació de trànsit, més o menys llarg, per Barcelona. 

Durant aquell temps, l’eix de les seves activitats va ser l’estudi. Això es va 
reflectir en una reducció dràstica dels dibuixos que publicà a Papitu. Mentre 
que el 1909 n’havia publicat 47, el 1910 només en va publicar setze i fins el 12 
d’abril de 1911, tres o quatre més. En aquella data va reprendre una presència 
en la revista humorística que esdevindria cada cop més intensa i que es 
traduiria en una setantena aproximadament de dibuixos publicats, fins cessar 
del tot vers la fi de l’any. A la vista d’aquelles oscil·lacions en la seva producció, 
es pot conjecturar amb solidesa que els seus primers viatges d’estudi es van 
perllongar fins ben entrada la primavera de 1911. 

De ser així, no va poder assistir a l’enterrament del seu íntim amic Nonell,  la 
mort del qual es va produir el dia 11 de febrer d’aquell any. Humbert, anys més 
tard, li  va contar a Benet que Nonell havia estat un incomprès fins a darrera 
hora i per molta gent, començant pel seu pare, i que la comprensió tardana 
resultà ser-li fatal. “Humbert, mucho más joven que éste [Nonell], trabó amistad 
con el artista en los tiempos postreros, y confima lo que ya han dicho sus 
biógrafos, es decir que Nonell tardó mucho tiempo a ser compredido por los 
suyos, con la sola excepción de su madre, la cual, como generalmente sucede 
con las madres, sintióse muy inclinada hacia el hijo. El padre – alentado al 
parecer por el hermanastro del pintor – fué menos comprensivo, pues, aún 
después de haber consentido para que Isidro frecuentara las escuelas de 
dibujo, lo obligó a que ocupara un lugar en el modesto comercio familiar... El 
padre del artista debió pues, de considerar - ... - que el camino iniciado por su 
hijo no le conduciría a ninguna parte, o lo que es lo mismo, que según él, no le 
serviría para ganarse la vida”102. Evidentment no li faltava la raó en aquell 
home. “Lo que es de extrañar - según me declara Humbert - es que la 
oposición familiar, dado el ambiente menestral de la casa, no fuera mucho más 
difícil de reducir”103. 

El fet es que Humbert va explicar moltes coses de Nonell a Benet quan aquest 
preparava el seu Isidro Nonell y su época (1951). “Manuel Humbert ha fijado el 
taller de Nonell en Gràcia, en la calle San Marcos, 1, esquina a la calle Mayor, 
número 111”. També  li va dir que no bevia alcohol i li va explicar el perquè. 
“Manuel Humbert me aclaró que la sobriedad del pintor, a quien el alcohol 
decía al parecer muy poca cosa, le era tal vez impuesta por la escasa bolsa de 
què disponía. Cuando concurría a alguna peña después de comer, tomaba café 
o una cerveza y no pedía otra consumición en toda la tarde”104.  
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Humbert també va dir que aquell amic pobríssim, quan finalment es va veure 
amb mil duros a la butxaca arran de l’èxit de l’exposició de 1910 a les galeries 
del Fayans Català, va fer una francesilla i es va morir. Pla que ho va escoltar, 
ho va escriure així: “Fa pocs dies em deia Manuel Humbert, mig en broma mig 
seriosament, que, a Nonell, el mataren (1910) les cinc o sis mil pessetes que 
guanyà enmig de la sorpresa general. Nonell volgué fer una francesilla: es 
comprà un vestit groc, un barret d’ales petitíssimes, una corbata llampant... i, 
naturalment, l’enterraren. Aquest món –concloïa Pla – és un misteri: hi ha gent 
per tot. Hi ha qui en guanyà [de diners] i qui no en guanyà”105. 

 

Fa dos capítols, havíem deixat Humbert a Madrid rebent les postals del seu 
amic Tintoré el mes de març de 1910. El tornem a retrobar ara a París el més 
de gener de 1911, tot i que certament hi era des de ben abans. S’allotjava al 
54, rue Vavin. Així ho indica una carta que va adreçar-li el seu amic Josep 
Aragay. 

La carta, datada a Barcelona el 17 de gener de 1911, estava escrita en paper 
de carta de l’impressor Joaquim Horta. Tractava d’un dibuix que havia enviat 
Humbert per suplir-ne un altre, original de Josep Pijoan i Ismael Smith sobre el 
projecte de Monument a Milà i Fontanals que havia de figurar en l’Almanach 
dels Noucentistes i que s’havia perdut. Aragay, a qui Ors havia encomanat la 
direcció de la publicació, li comunicava que aquest dibuix s’havia acabat trobant 
entre els papers del difunt Raimon Caselles. Per tant, li deia, el seu dibuix, molt 
elogiat per tothom, el reservarien pel previst almanac de l’any següent i li 
avançava una prova de gravat. S’acomiadava demanant-li sentides disculpes i 
li donava records per en Pahissa. 

Així, Humbert, que no ha estat mai vinculat ni pels seus biògrafs ni pels 
historiadors amb l’Almanach dels Noucentistes, perquè la seva firma no va 
figurar al costat de les de Nogués, Aragay, Pijoan, Smith, Mir, Picasso, Clarà, 
Canals, Gargallo, Nonell, Torné-Esquius i Torres Garcia, autors de les obres 
publicades, en realitat sí havia estat sol·licitat a sumar-s’hi, per dir-ho així, en 
primera suplència, amb un dibuix que finalment no es va publicar. 

El dibuix que sí que es va publicar, autoria de Smith i Pijoan, del projecte de 
Monument a Milà i Fontanals, certament responia a un interès d’Ors, pare de la 
iniciativa de fer l’Almanach, més pel seu significat que no pas per la qualitat del 
dibuix mateix. De manera que podríem concloure, fins i tot sense conèixer el 
dibuix d’Humbert, que, atesos els elogis que va suscitar i la seva precoç 
excel·lència com a dibuixant, la publicació, bandera del noucentisme orsià, 
digna, però eclèctica i desigual, hauria millorat estèticament  de no haver 
aparegut el dibuix extraviat i en el seu lloc hi hagués figurat el del jove suplent. 

Probablement, Humbert s’ho va prendre amb filosofia. Almenys l’amistat amb 
Aragay, que va haver d’enviar-li aquella carta tan poc simpàtica, no es va 
trencar ni es va veure afectada. Van  seguir sent bons amics i en els mesos 
següents, com acabem de veure, van haver d’intensificar les col·laboracions. 
D’altra banda, Humbert era jove i intel·ligent i, malgrat l’inevitable disgust, va 
entendre que no publicar aquell primer any en l’Almanach no suposava ser 
subestimat ni per Aragay ni per Ors. 
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Tampoc Joaquim Sunyer figurava en l’Almanach dels Noucentistes i això no 
significava pas que d’Ors el subestimés, ja que el mateix any “reconeixerà la 
seva pintura com a model, en La Ben Plantada, al costat de l’escultura de Clarà 
i la de Casanovas”106. Aquest darrer escultor, per cert, tampoc publicava cap 
dibuix en l’Almanach, tot i fer-los excel·lents. Els tres artistes van exposar 
aquell any a Barcelona i van contribuir decisivament a fer del 1911 l’any en què 
el noucentisme assolí, al nostre entendre, l’hegemonia estètica a Catalunya. 
Entenem aquesta hegemonia no com un fet quantitatiu ni com un fet polític, 
sinó com l’afirmació del seu entroncament amb la modernitat més esplendorosa 
a nivell internacional: la que havia arrancat amb Maillol en escultura i amb 
Cézanne en pintura. 

Sunyer va exposar el mes d’abril a les Galeries Laietanes. Havia tornat de 
París el 1908, on els darrers anys la seva pintura havia anat canviant 
sensiblement. En opinió de Ràfols Casamada, aquest canvi s’havia iniciat a 
partir de l’impacte causat per la visió directe del Retrat de George Geffroy de 
Cézanne. Sunyer havia il·lustrat el llibre 7 Heures-Belville de Geffroy l’any 1903 
i havia freqüentat el despatx de l’escriptor, presidit pel quadre. Els anys 
següents, sensible a Gauguin i, sobretot,  impressionat per l’exposició 
retrospectiva de Cézanne de 1907, hauria confirmat el canvi d’estil: 
“desaparició de les formes esfumades, interès per la pinzellada rítmica, 
progressiu canvi de temàtica. Naturalment, aquestes innovacions no es 
produeixen com una ruptura, sinó com una evolució, com és propi d’un artista 
conscient i mesurat com Sunyer... ja s’apunta, ja es preconitza, la necessitat de 
la concreció, de l’ordre, de l’estructura”107. 

Instal·lat a la platja de Sant Sebastià de Sitges, Sunyer va  pintar Maternitat 
(1908), Mediterrània (1910) i Pastoral (1901-1911), entre altres obres que va 
exposar a les Galeries Laietanes. El seu “mediterranisme” va causar un gran 
impacte. Joan Merli  tenia deu anys i va ser la primera pintura que va veure: 
“Recordo que aquell meravellós descobriment va ser per a mi com tornar a 
obrir els ulls a la llum”108. Però, tot i que l’any anterior Sunyer havia celebrat a  
París una important exposició a la Galeria Barbezanges amb gran èxit109, la 
nova exposició més aviat va ser rebuda a Barcelona amb un escàndol 
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considerable. Maternitat va ser estripat per un desconegut, Cu-cut li va fer 
brometes, es van enviar anònims plens d’insults... només un parell o tres diaris 
van fer-ne crítiques dignes. Fins i tot, entre els artistes, van escassejar les 
reaccions positives. Humbert va ser dels pocs en defensar-lo i elogiar-lo en 
aquella ocasió. 

Togores va explicar molts anys més tard com, “de sobte, Sunyer quedava com 
a sol representant del moviment antiimpressionista barceloní. En efecte, era 
l’únic pintor que tenia aquest significat, i això mateix li posava a les mans el títol 
de capdavanter d’un moviment, que només era seguit pels dibuixants Nogués i 
Humbert i pels escultors Manolo i Casanovas”110. 

Ràfols Casamada va coincidir amb Togores quan va exposar el seu punt de 
vista sobre les raons de l’escàndol que suscità la producció de Sunyer en 
presentar-la a Barcelona el 1911: “La seva disposició ja és radicalment anti-
impressionista. ... sembla cercar un cert sentit escultòric. La seva pintura 
d’aquest període és una pintura de formes que pesen, relacionades entre elles 
per amplis ritmes que els hi donen com una respiració. En moltes d’aquests 
obres aconsegueix també la condició de pintura plana que els teòrics 
noucentistes desitjaven, dins d’un concepte muralista, pel seu art“. Ho assoleix 
“no amb la supressió del modelat, car el necessita per l’expressió volumètrica 
de la forma , sinó amb aquesta supressió de l’atmosfera que acosta, posa en el 
mateix pla, el primer terme i la llunyania. Això és especialment evident en unes 
composicions sense horitzó; uns paisatges on no arriba a aparèixer el cel. 
L’escàndol que va provocar la seva exposició de 1911 fou per aquesta 
radicalitat de caràcter avantguardista. La seva pintura, en aquests anys, 
coincideix, sense proposar-ho amb el noucentisme. El travessa i, al mateix 
temps, li dóna la dimensió més forta i avançada que arribarà a tenir aquest 
moviment”111. 

Poca gent ho va entendre o almenys no ho van acceptar. Miquel Utrillo que 
s’havia implicat molt en els preparatius de l’exposició va haver de fer una carta 
a Joan Maragall el 13 d’abril demanant-li un gest. Maragall va respondre 
publicant “Impressión de l’exposición Sunyer” a la revista Museum. Se sap el 
ressò que va tenir i ha estat un article molt comentat. A més, el nostre treball no 
és sobre Sunyer, sinó sobre Humbert, i precisament per això ens interessa 
fixar-nos en una part, la final, de l’article que ha estat infinitament menys 
reproduïda i comentada que d’altres. En efecte, després d’entretenir-se en la 
esplèndida analogia entre paisatge i dona, “la carn del paisatge”, i evocar els 
ritmes de la creació que també emanaven dels pinzells de l’artista que havia 
pintat Pastoral, Maragall va afegir: 

“Y ahora encuentro que con haberme dado cuenta de la impresión artística 
abstracta, por decirlo así, de esta obra, no he dado cuenta también de la 
sensación más concreta que experimenté desde que empecé a mirarla, y que 
no supe explicarme bien hasta ahora: una sensación de catalanidad. Yo no 
sabía porque sentìa aquel arte tan próximo á mi, tan catalán Y ahora veo que 
era porque todo lo que reconocía en él como cualidad ó defecto, era esa 
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cualidad ó defecto del alma catalana. Porque, ¿no es esta alma nuestra 
también enjuta como nuestra tierra? ¿No es asimismo violentamente expresiva, 
mostrando crudos los contornos de las cosas sin atmósfera que los suavize? 
No es esta la famosa claridad del clá i catalá?¿y no es esta necesidad de 
claridad en los términos de las cosas, y aquel impulso de violencia, lo que nos 
lleva a recargar sus líneas hasta romper el lápiz, y nos nos hace tan propensos 
á la caricatura, á la parodia... y a la blasfemia? ¿Y no es como conjunto de todo 
esto, nuestro vicio capital la falta de sentido de la armonía, desde la intimidad 
religiosa hasta la superficialidad social y política? ¡Y no se revela en todo ello, 
el sentido catalán como un sentido fuerte, pero incompleto de la vida? 

“Pues yo diría que Sunyer viene a ser un artista genuinamente catalán. Un gran 
artista, pero catalán. O, si quereis: un catalán, pero gran artista”112. 

La definició de l’artista com “genuinamente catalán” no era un elogi. A la 
primera part del seu article, tot i ser dedicat “a un amigo” que no era altre que 
Utrillo i ser, per tant, en certa manera, un favor, Maragall havia escrit que 
trobava viva la pintura de Sunyer, però a la vegada hi trobava “algo extraño, 
algo como un esfuerzo en parte frustado, parecía que el artista quería decir 
algo que no podía acabar de decir”.  De seguida identificava de què es 
tractava: “la fuerza de aquel arte estaba principalmente, desequilbradamente 
en la expresión de las líneas, en la cortante agudeza de los contornos, 
exasperados de expresión”. I en aquest sentit etimològic, el de “recargar la 
expresión”, tendien a la caricatura. En definitiva, allò que li mancava a la pintura 
de Sunyer, tan “genuinamente catalán”, era harmonia, és a dir, “ordenación del 
ritmo”, i aquesta “falta”, “Santa falta!”, exclamava, tenia conseqüències serioses 
perquè “le impedía darse o entender del todo”113. 

Per tractar-se d’un poeta que es declarava “incompetente en pintura”, el criteri 
de Maragall, encara avui, ens hauria de fer reflexionar, perquè, més enllà de la 
pintura de Sunyer, anava al cor d’un dels problemes de l’esperit català que 
determina tantes de les seves obres i contra el que n’han xocat i segueixen 
xocant tantes altres, entre elles, precisament, les de Manuel Humbert. 

Perquè Maragall, que no era determinista, reconeixia i saludava les excepcions. 
Aviat va tenir ocasió de mostrar-ho. Va ser en ocasió de produir-se un altre dels 
fets capitals d’aquell 1911: l’exposició de Josep Clarà en una sala especial de 
la VI Exposición Internacional de Arte de Barcelona. Va causar un impacte tan 
fort, que fins i tot va empetitir el ressò que mereixia La Filosofia presentada per 
Pal.las al Parnàs de Joaquim Torres Garcia. Clarà, entre altres obres com La 
Voluntat i el cap de Xènius, hi mostrà La Deessa, El Crepuscle i El Ritme. 
Doncs bé, quan es va celebrar el sopar d’homenatge a Clarà, Maragall li dedicà 
una poema, Brindis a Josep Clarà, del qual va repartir un exemplar manuscrit a 
tots el comensals i en el qual expressava un sentiment ben diferent al mostrat 
en l’article dedicat a Sunyer, particularment sobre les dones d’un i altre. 

Les dones de Clarà ja no eren simplement “carn del paisatge”, tot i que “quan 
ell partí ab el raig de sol al front / encara dormien en la fosca entranya/ del dur 
macís, les formes que ara son,/ llur sòn de pedre al flanch de la muntanya”. 
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Però l’escultor les havia anat desvetllant una a una i les hi havia tret “el llim de 
pedre tot al llur voltant” i aleshores es va fer palès el que eren, gregues, 
materialització, actualització i expressió de l’esperit clàssic: “Son germanes 
d’aquelles immortals/ filles del nostra mar a l’altra banda/.../s’han alçat a la llum, 
y se les troba/ ab aquella mateixa serenor/ del geni antich/ però ab una tendror 
nova”. Ara bé, qui havia gosat i reeixit aquella operació mereixia el 
reconeixement del poeta: “Ell les ha dut com exemple aquí/.../Ab elles sembla 
haverns vingut a dir: / “Catalunya, assembartelshi ó morir!”/ -Germà, has sigut 
profeta del teu poble”114. 

Aquell mateix “esperit grec” caracteritzat per l’harmonia del qual Maragall 
n’havia fet una qüestió de vida o mort per a Catalunya va tenir a la tardor una 
altra manifestació esclatant, però més arcaïtzant que la de Clarà. Va ser la 
“Exposició de les obres d’Enric Casanovas” celebrada a les Galeries del 
Fayans Català del 26 d’octubre al 8 de novembre. Casanovas va presentar una 
sèrie d’obres relacionades amb un projecte arquitectònic, entre elles un relleu, 
El bany, a més de La dansa i els caps de Venus, Júpiter i Juno, i altres obres 
anteriors com l’Estudi de dona, Gósol. L’escultor era ja i seria sempre un bon 
amic d’Humbert, el qual en faria un bonic retrat i n’havia fet una caricatura que 
havia estat publicada poc abans al calendari-almanac del Papitu.  

Aquell any de 1911, que havia vist, quasi als començaments, com Isidre Nonell 
moria, es tancava amb el traspàs de Joan Maragall, ocorregut el dia 20 de 
desembre, havent-nos deixat el Càntic espiritual.  Aquesta herència i les dues 
morts adquireixen als nostres ulls un valor simbòlic de la mena dels ritus de 
passatge vers una nova hegemonia, la hegemonia d’un noucentisme arrelat 
alhora al món clàssic i a una modernitat inaugurada i recolzada en el geni d’un 
rossellonès i un provençal, Maillol i Cézanne. 

 

En aquell context, s’estava preparant l’aparició d’una revista humorística que 
havia de portar al nivell més alt aquell gènere i alhora, en bona mesura, va 
transcendir-lo. En realitat es tractava d’una revista d’art, això sí, en clau 
d’humorisme suavitzat. Es va editar un prospecte, amb el mateix format que 
tindria la revista, per anunciar-ne la seva immediata aparició. Duia sis dibuixos, 
dos de cada un dels membres de la terna Aragay, Humbert, Nogués115, i el text, 
de Pujols, deixava clara, des del primer paràgraf, la seva vocació: “Vistos el lluc 
i la florida que han tret les nobles arts plàstiques a la nostra estimada 
Catalunya, s’ha constituït una Empresa, l’objecte de la qual es i serà donar a 
conèixer els fruits d’aquesta esclatant manifestació de la terra catalana”. 

El capital de l’empresa pertanyia a Santiago Segura, que iniciava així una 
activitat, complementària a altres seves, com a mecenes de revistes d’art. 
Aragay tindria cura de la direcció artística, creiem que a la manera com havia 
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 El poema manuscrit es troba en l’Arxiu Joan Maragall, però Brindis a Josep Clarà també 
figura en la Poesia Completa. 
 
115

 Com va explicar Togores a Fàbregas: “Llavors, com és sabut existien petits grups de tres o 
quatre artistes, units per afinitats estètiques, herència, potser, del tercet Casas, Rusinyol, 
Clarassó. Teníem Canals i Nonell; Andreu – Néstor – Smith – Laura Albéniz; Aragay – Humbert - 
Nogués; Sunyer – Casanovas – Manolo; i algun altre”. FÀBREGAS, E.: Togores, l’obra, l’home, 
l’epoca. Barcelona: Aedos, 1970, pàg. 71. 
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tingut cura Humbert de Papitu, és a dir, ben recolzat pels dos altres companys 
de terna, i Pujols s’encarregaria d’una certa direcció literària, ben diferent de la 
que simultàniament exercia a Papitu.  

Finalment, el dia 10 de febrer de 1912 va sortir el núm. 1 de Picarol amb dibuix 
d’Aragay a la portada, L’arribada triomfal de “Picarol”; contraportada d’Ismael 
Smith; un dibuix interior a tota plana de Nogués, que també il·lustrà el text de 
Ramon Raventós, “El mico poeta”; un dibuix de Pidelaserra i un altre de Marià 
Andreu. Humbert hi publicà un dibuix fet amb ploma i pinzell i tinta xina, encara 
datat el “911” amb un burgès dandy i una elegant cocotte, i un altre dibuix a 
l’aiguada amb diferents gradacions de grisos i uns pocs trets de ploma que 
feien aparèixer tres figures pertanyents a un dels móns de la seva creació 
artística d’aquella època, el snob. El dibuix, impressionant, sens dubte fet per 
l’ocasió, ni tan sols duia peu. Ningú es va sentir temptat de distreure la seva 
força plàstica. A més, Humbert va il·lustrat en aquell primer número l’article 
d’Alexandre Plana, “La Tórtola Valencia, ballerina noucentista”, amb un dibuix 
allargat, entre columnes del text, de la figura de la ballarina de perfil i dos petits 
dibuixos d’ella en moviment. 

El dibuix de la portada del núm. 2 de 17 de febrer, dedicat al Carnaval, va 
correspondre fer-lo a Nogués. La contraportada era d’Humbert amb la novetat 
d’introduir, a més del blanc i el negre, un gran “taca” de color, que en aquella 
ocasió era de tons sèpies marronosos. Un altre dibuix d’Humbert d’un pallasso 
tocant el violí tan lànguid com les dues flors que s’inclinaven defallint dins els 
dos gerros amb què l’artista el flanquejava a banda i banda. Aquell dibuix, fet 
amb la mateixa tècnica que el publicat en el número anterior, encapçalava el 
text “Historia del Carnestoltes” de Francesc Pujols. Andreu, Pidelaserra i 
Nogués van produir uns dibuixos magnífics i Smith i Aragay van completar la 
il·lustració d’aquell esplèndid monogràfic, que tanmateix en la Secció 
d’informació artística dedicava un article als futuristes. 

La portada del núm. 3 de 24 de febrer era d’Humbert. Un dibuix a la ploma i 
aiguada blavenca ben diluïda feia aparèixer davant un divan una figura 
femenina de galtes atrevidament pintades amb una flor marcida a la mà 
esquerra. Estava dreta prop d’un gerro, les flors del qual començaven a 
declinar. El títol del peu era “Les flors artificials” i només consistia en una única 
línea que deia així: - “Aquesta flor es marceix; senyal que arriba la Primavera”. 
Evocava un altre món humbertià, íntimament relacionat, temàticament i 
estèticament amb el snob, el món dels paradisos artificials, aleshores tan en 
voga. A més de la extraordinària mestria del traç i del domini dels volums amb 
el potent contrast del blanc i del negre o, com a molt, d’un altre color més, 
Humbert geometritzava la composició amb una saviesa sorprenent. Totes 
aquelles virtuts, a les que cal afegir la vida i el moviment, fixat en un instant, 
dels seus personatges, es feien paleses en l’altre dibuix a tota plana que 
publicava en una pàgina interior, també sense peu, però amb títol, Les joies. 
Dibuixos d’Aragay, Smith, Nogués, Apa, Andreu, Pidelaserra i també de Colom 
i Remigi Dargallo seguien mantenint molt alt el nivell artístic de la revista que 
tancava un dibuix d’Aragay en la contraportada. En aquell número també es va 
donar notícia de la subscripció gràcies a la qual havia estat adquirida La 
Voluntat de Clarà per oferir-la en homenatge a Joan Maragall. 
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Un dibuix magnífic d’Aragay obria en portada el núm. 4 de 2 de març. Els 
mateixos dibuixants del número anterior, tret de Pidelaserra, tornaven a 
col·laborar, però en diferents pesos i mesures. Capuz s’hi va afegir, així com 
Casanovas amb un dibuix de dues noies, una nua i l’altra vestida, prop del mar, 
que duia per títol Mediterrània. Un article de Pujols, “El gran Ors”, feia un 
panegíric irònic de l’autor de La Ben Plantada en ocasió de la publicació de 
l’obra. Humbert va publicar-hi un dibuix a la tinta a tota plana amb tres 
personatges, molt ben construïts basant-se en els contrastos de negre-gris i 
blanc. Mentre una figura de dona al mig els donava l’esquena, un senyor 
s’adreçava a una noia, segons el peu  una actriu, per dir-li: – “Trobo que ha 
estat molt rebé vosté en el paper de viuda.” I ella responia: - “Oh, és que ho 
estat tres vegades”. Una contraportada de Nogués tancava el número. 

Nogués també obria el següent número, el cinquè, de 9 de març. Al nostre 
modest entendre, la influència d’Humbert s’hi feia visible, com ja s’hi havia fet 
en la portada d’Aragay del número anterior, tant en la volumetria com en la 
tècnica i, un xic menys, en la tipologia dels personatges femenins. Smith, 
Andreu i Aragay deixaven constància de la seva excel·lència artística. En un to 
menor també hi publicaven Apa i Dargallo. Es va incloure un dibuix de Picasso, 
corresponent a la seva època blava o rosa, cedit pel seu propietari, Oleguer 
Junyent, en ocasió d’una petita exposició d’obres de Picasso que estava fent 
Dalmau en la seva galeria. Per a la contraportada, Humbert va fer una ambigua 
i estilitzada figura femenina, amb casquet, corbata, americana, pantalons i 
sabates de tacó de color groc sobre fons negre, i un rectangle lateral blanc que 
li va permetre de resoldre una harmonia dificilíssima. Per rematar la gosadia 
cromàtica del dibuix, el peu deia: - “Tothom me critica; està vist que m’hauré de 
decidir a comprar-me una americana verda”. 

El sisè i darrer número de Picarol va sortir el dia 16 de març. Ni la portada 
d’Aragay, ni la contraportada de Smith, ni els dibuixos de l’interior, obra de 
Colom, Dargallo, Nogués, Elias, Pidelaserra, Apa, Aragay i els d’Humbert, un a 
tota plana i un altre de més petit, indicaven el més mínim símptoma de crisi 
artística de la revista. No obstant això, s’ha anunciava “La retirada triomfal de 
“Picarol””, encapçalant un article, segurament de Pujols, on es reconeixia aquell 
fet: “El carro del Picarol està guarnit com ho estava abans, i tot el seu aspecte 
és esplendor, i el seu pas, acompassat i lent, omple els carrers de joia i 
majestat”. Tanmateix, després d’afirmar que havia triomfat, de constatar que 
entre els seus subscriptors figuraven”els noms més prestigiosos de Barcelona”, 
de referir-se als elogis del Paris –Journal  i d’insistir en una futura reaparició, la 
noticia es tancava així: “El Picarol, que havia lograt assegurar la seva vida per 
mediació d’una colossal companyia anglesa, després de pagar 9000 pessetes 
del primer mes, i com que’ls beneficis no han donat per tant, se mor, impotent 
pera sostenir llur assegurança”. Tot i que s’afegia que es rebrien 80.000 
pessetes de l’asseguradora i que així es garantia “la seva pròxima segona 
sortida”, aquesta no es va produir mai. 

La crua realitat  era exposada pel mateix Pujols en una nota editorial del Papitu, 
del qual també era director, amb lúcida i tremenda ironia i, alhora,  amb 
implacable autocrítica: “Els periòdics de gust elevat, de moral agresolada, de 
luxe autèntic i veritable, no tenen vida; en canvi, un periòdic veí, escrit a corre-
cuita i sense mirar-s’hi, s’emporta al públic, surt als escenaris, on és aclamat i 
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aplaudit, és l’ídol de tot Barcelona i es farà la barba d’or. Així va el món. El 
Picarol avall i el Papitu amunt”116. 

Pla recordava que “la idea era fer una publicació humorística, però que es va 
fer amb un tal bon gust que gairebé no ho sembla. Picarol és una de les més 
reeixides publicacions que s’han editat en aquest país. Suposar que la seva 
duració fou llarga seria potser excessiu. És un fet, però, que es mantingué fins 
al final esplèndidament, gràcies, sobretot, als dibuixos a dos colors i en blanc i 
negre que Nogués i Manuel Humbert hi publicaren ininterrompudament”117. 

En efecte, el conjunt de la producció d’Humbert per al Picarol va ser 
senzillament extraordinari. Cal sumar-hi el cartell, que va fer en ocasió de la 
sortida de la revista, molt divertit i ple d’encant. Olivar va parlar de “la elegante 
nota distintiva de sus composiciones juveniles realizadas al aguatinta, o 
coloridas a la gouache o a la acuarela, en las cuales la combinación de las 
manchas y el arabesco linear produce en quien las contempla, una impresión 
tan penetrante. Es un estilo a la vez ágil y expresivo, que incluso cuando el 
asunto se presta a morbideces, en nada recuerda  a Toulouse-Lautrec, ni para 
nada contiene delicuescencias decadentistas a lo Beardsley. Realmente, la 
mayoría de estas composiciones... denotan un temperamento que no se 
aventura a especular con lo afectivo sin antes haber calculado sabiamente la 
sensación plàstica”118. 

Humbert havia confirmat la seva qualitat artística en el marc d’una de les 
primeres temptatives de fer front, amb humor, però seriosament, al repte a vida 
o mort que Maragall havia plantejat a Catalunya: superar la “caricatura”, 
superar la falta de sentit de l’harmonia. Però la brillant temptativa s’havia saldat 
amb la mort de Picarol 119. Humbert en va prendre bona nota. 
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crític. Va ser editada a Barcelona per Parsifal Edicions l’any 1996. 
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7. RETORN A LA UNIVERSITAT, VIATGES A PARÍS I 
REVISTA NOVA. 

 

En què es va traduir aquella experiència d’èxit artístic personal, però de fracàs 
empresarial de les revistes on havia excel·lit? Segons Olivar, Humbert se 
n’hauria anat a París per una bona temporada. L’aprenentatge que 
comportaven aquelles estades i les relacions que ja hi tenia i les que hauria fet 
llavors, portaven el biògraf a preguntar-se, per què no s’hi va quedar. “Puede 
parecer extraño que no se decidiera a quedarse para siempre en París, 
especialment a raíz de su segunda estancia allí, que iniciada en 1912 se 
prolongó hasta mediados de 1915”. I Olivar tractava de respondre fent una 
bona anàlisi de les possibles causes120. 

Ara bé, aquella segona estada sembla impossible que es produís, almenys en 
els termes de durada i continuïtat que formulava Olivar.  En efecte, el 19 de 
juny de 1912, tres mesos després d’haver-se clausurat Picarol, Humbert va 
tornar a guanyar per concurs la plaça d’escrivent de la Secretaria general de la 
Universitat de Barcelona. Faltaven pocs mesos perquè es complissin tres anys 
des de la seva dimissió del mateix càrrec. El sou tornava a ser de 1000 
pessetes anuals. Per tant, havia de ser a Barcelona i no pas a París, on en 
aquella ocasió no podia haver estat mes d’un parell de mesos. 

En el seu expedient hi consta una demanda de llicència de quinze dies per 
refer la seva salut, datada a 1 d’agost de 1913. Li fou concedida. No sabem si 
la va aprofitar per anar a París. Probablement, sí, perquè, tot i que no es pugui 
parlar d’estada, sembla que entre 1912 i 1915 Humbert va seguir desplaçant-se 
a aquella capital, però sense renunciar a la seva feina d’escrivent. Els viatges 
devien produir-se en els períodes de vacances acadèmiques o de llicència car 
havia de complir rigorosament amb els seus compromisos de treball, altrament 
no s’entendria que el dia 10 de maig de 1915 fos confirmat per Reial Decret  
“Auxiliar Escrivent Primer de la Secretaria General de la UB”, amb sou de 1500 
pessetes anuals, que va cobrar retroactivament des de l’1 de gener. 

Pel que fa als possibles viatges d’aquells anys, Benet va escriure: “El artista 
que ha conservado siempre la nostalgia del París d’avant guerre, no podrá 
olvidarlo nunca. Humbert siendo joven había visitado aquella gran ciudad. De 
su segunda estancia allí el año antes de la guerra tendrá un magnífico 
recuerdo,….”121. Així, doncs, Benet ja delimitava aquella “estada” a l’any 
anterior a la guerra, és a dir, al 1913. En els millor dels casos, no va poder ser 
gaire llarga. 

Malgrat no saber exactament com s’ho feia per fer-ho compatible amb la seva 
feina, resulta innegable que Humbert donava als ulls de barcelonins tan 
destacats i propers a ell com Feliu Elias una impressió molt parisenca. Olivar va 
rememorar l’exemple més cèlebre d’allò que diem: “Apa en un artículo a que 
antes he aludido, aparecido el 18 de julio de 1914 en Revista Nova (y al que 
inadvertidamente puso un título cruel: Manuel Humbert, el pintor ofegat), finge 

                                            
120

 OLIVAR, “M.H.” op.cit., s/n. Les conjectures que feia sobre  per què Humbert no es va quedar 
llavors a París les revisem en el capítol 48 “L’assaig de Benet i Olivar”. 
 
121

 BENET, “M.H.” op.cit., s/n. 



54 
 

que nuestro amigo, pasando por el Pont des Arts, se cayó al Sena y vive bajo 
sus aguas, sentado ante el caballete, sin decidirse a pintar, en espera de la 
inspiración”122. 

Segons Ricard Mas, Elias “havia hagut d’exiliar-se a Paris, a finals del 1911, 
fugint d’una condemna per haver violat l’estricta llei de jurisdiccions”123. En tot 
cas, quan Santiago Segura va posar en marxa una nova iniciativa editorial 
publicant Revista Nova el mes de març de 1914, Elias va ser-ne un dels 
principals puntals, juntament amb Nogués i Pujols, que n’era el director. En el 
primer número ja van incloure, en la pàgina 11, El negre Scipion, aleshores a la 
col·lecció de Monet, que va ser dels primers quadres de Cézanne que va veure 
Eugeni d’Ors el 1909 i va resultar-li una mena de revelació, segons va dir ell 
mateix en el seu assaig sobre el pintor124. A més a més, la revista va dedicar 
dues portades al pintor provençal. En el núm. 4 de 2 de maig s’hi podia veure el 
Retrat de M. Choquet, que potser denota certa influència de El Greco, i en el 
núm. 22 de 3 de setembre, un Autoretrat. En aquella ocasió, la revista també 
reproduïa 10 de les natures mortes de Cézanne, acompanyades d’un article 
d’Elias, signat Joan Sacs, “Les natures-mortes den Pau Cézanne”, i d’uns 
fragments en francès del llibret Paul Cézanne d’Elie Faure i uns paràgrafs de la 
biografia Cézanne de Léon Werth. 

En tan bona companyia, Humbert va merèixer l’honor de ser el protagonista de 
la Revista Nova en el seu núm. 15 de 18 de juliol. En portada es reproduïa un 
Retrat seu, en la pàgina 3 un dibuix que ja havia estat publicat a la 
contraportada del núm. 148 de Papitu aparegut el 27 de setembre de 1911, i 
cinc dibuixos ben expressius del nou període artístic en què havia entrat 
l’artista. A la vista d’aquells dibuixos es pot dir que el nou període es 
caracteritzava per una poderosa i personalíssima assimilació de l’art africà i la 
seves màscares, però també de l’art japonès, de la imatgeria clàssica 
actualitzada per Maillol i Gauguin (un Nu de noia amb un genoll a terra i mirant-
se uns fruits que li reposen a la mà, dibuixat a la mina de plom i aquarel·lat), 
per una lleugera complicitat amb Picasso i per una complicitat més patent amb 
l’amic Modigliani. Per cert, en la nostra opinió, l’home jove retratat a la portada 
era el mateix Modigliani. En el darrer dels dibuixos publicats, una noia estirada 
amb un objecte a la mà, va incloure un quadre amb un nu a la paret del fons 
signat Humbert125. 
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una riquíssima gamma de grisos que òbviament no es percebien a Revista Nova i menys encara 
a Papitu. 
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Aquella col·lecció de dibuixos feia molt versemblant que, malgrat la seva feina 
d’escrivent a la Universitat de Barcelona, se les hagués arreglat per tenir 
suficient presència a París com per rebre, assimilar i intercanviar influències 
amb altres cultures artístiques i amb els amics i coneguts que contribuïen, a 
vegades decisivament, a conformar la modernitat. 

Havia de ser un temps importantíssim per a Humbert, però també molt difícil. 
En paral·lel a un dibuix d’home dret de perfil amb cap de màscara 
emblanquinada i ombres, tan personal com emparentat a l’art de l’amic 
livornès, la revista editava a la pàgina 5 l’article d’Apa, al que hem vist que es 
referia Olivar, “Manuel Humbert”, subtitulat ”El pintor ofegat”. 

Tot i que la seva personalitat artística es mostrava de manera molt acusada en 
aquells dibuixos de força impactant, allò que romandria més temps en la 
memòria d’historiadors i crítics d’art seria l’article d’Apa, fins esdevenir una 
referència recurrent en parlar d’Humbert. Escrit en un estil molt personal i molt 
d’època, anticipadament surrealista, que avui ens pot resultar un xic estrany i 
forçat, de formes discutibles i amb algunes fonamentacions que ens poden 
semblar errònies, res no privava a Elias de fer prova d’una gran capacitat de 
penetració en la personalitat del jove artista i de visió de les seves qualitats 
singularíssimes. De fet, hi confiava molt. 

L’article s’iniciava amb un retrat literari memorable, el segon que presentem 
dins la brillant sèrie de retrats inaugurada per Junoy que aniran apareixen en  
aquestes pàgines. Encara faltaven un parell o tres d’anys perquè Modigliani el 
retratés, però el retrat literari d’Apa no contradeia pas la visió que plasmaria 
l’extraordinari pintor. 

Després de fer-ne el retrat, Apa es permetia una al·legoria molt fantasiosa en 
situar el pintor al fons del Sena. A través les aigües del riu mític, Humbert 
conformava la seva visió del món, de manera que “aquelles aigües” esdevenien 
la clau de la seva, aleshores no gaire copiosa, pintura. Venien després les 
comparacions i els parentius, i sorgia el nom de Picasso de l’època 
“decadentista” car a Elias el temperament d’Humbert li semblava inclinat vers 
aquelles tendències fins el punt de creure que “la preponderància de lo patètic 
sobre lo plàstic treu un xic de valor a la seva pintura”. Les influències de 
Toulouse-Lautrec i Beardsley en Humbert que Olivar, com hem vist, va negar, 
en una clara, però no explícita referència a aquest famós article, en realitat 
Elias no les relacionava amb Humbert, sinó amb Picasso. 

Tanmateix, Humbert ja donava la seva mesura veritable com a “l’il·lustrador del 
llibre més difícilment comentable”, perquè com a dibuixant ja emocionava, 
l’emocionava, com els més grans. Apa concloïa dient que si un dia “surt de 
l’aigua” i pintava “una truita amb esbargínies”, aleshores aquell il·lustrador del 
“poeta més sensitiu” esdevindria “un gran poeta i un gran pintor”. 

“Llaaaarc... Marededeu i qu’és llarc! Priiiim...seeeèc! amb uns ulls ametllats 
com els d’un radjput, negres, grossos i envellutats com els d’una gazela i 
cenyits per llargues pestanyes, sempre escrupulosament afeitat i vestit de 
negre, en Manuel Humbert aparenta més un pierrot desvagat que un barceloní. 
L’Humbert és un pierrot desventurat; si riu ha de ser provocant-li forçosament la 
rialla i encara aixís la fa curta i sostinguda, no parla, no fa soroll, no’s belluga 
gaire, no s’ocupa de res; sembla un pierrot amorós de totes les colombines 
mortes. 
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“Un dia l’Humbert s’en anà a París i en siguent al Pont des Arts va caure al 
Sena. D’allí estant pinta i dibuixa totes aquestes coses que reproduïm; les unes 
són records, les altres són del natural, retrats dels transeunts, etz. Del fons del 
Sena no s’en mou mai; no se sap si per la força de la seva natural apatia, o bé 
si per inèrcia del seu organisme peresós, o bé si és per complacència; ni 
n’havem mai pogut treure l’aigua clara. De tant en tant anèm a París a fer-li una 
visita; en-t-arrivant a la passera de les Arts ens aturem en l’indret en que 
l’accident tingué lloc i ben decantant-nos cap a l’aigua, en aquella hora 
nocturna en que no és gaire remoguda, si la lluna fa’l ple, posant-hi tota 
l’atenció arribem a percibir-lo al fons de l’aigua verdosa, fumant cigarrets 
devant del seu caballet. Ell ens somriu un xic melancòlicament i a la nostra 
violenta gesticulació, a les nostres apremiants solicituts no’ns respón ni sí ni no; 
s’acontenta d’arronsar les espatlles i tornar a somriure, si li demanem per veure 
lo que pinta ens gira la tela de cara a nosaltres, que sempre sol estar verge de 
pintura. La única vegada qu’ens ha dit quelcom de concret fou el mes darrer 
per a demanar-nos uns patins Quan es despedim ens fa un gest amical amb la 
mà i es capfica de nou devant del caballet, una cama damunt l’altra, amb el 
cigarret als dits. 

“El seu art s’aparenta amb el d’aquella època d’en Picasso en que, com 
influenciat d’en Toulouse Lautrec, del decadentisme d’en Aubrey Beardsley i 
els literats deliqüescents, produí les aigua forts i puntes seques desvariantes i 
malatices fetes per a pertorbar. El temperament d’Humbert sembla molt 
accessible per aqueixes tendencies decadentistes; el seu allunyament del món 
sembla tan el d’un místic com el d’un calavera desencantat; i aqueix estat 
d’ànim tan particular, aqueix enervament psicològic tan poc comú ens és traduit 
d’una manera eloqüenta, casi esfereidota; és el náufrec voluntari que veu el 
món a través d’una aigua casi transparenta i un xic emmetzinada, però al fi i al 
cap, un món ben vivent ja que ell, que no és pas mort, ni molt menys, el 
percibeix. 

“Es cert que la preponderància de lo patètic sobre lo plàstic treu un xic de valor 
a la seva pintura, pro els seus dibuixos considerats com a il·lustracions del 
llibre més difícilment comentable, emocionen com els dibuixos dels més grans 
dels dibuixants; el literaturisme qu’els infantà ha crescut fins a esdevenir 
literatura intensa, fins a fer d’el Humbert un possible col·laborador del poeta 
més sensitiu, cosa que no’s pot esperar de gaires dibuixants. 

“Si un dia l’Humbert surt de l’aigua qu’el reclou i puja al nostre món a pintar una 
truita amb esbarginia o un calvari, potser devingui més qu’un il·lustrador magne 
de grans poetes, potser esdevingui, ademés, un gran poeta i un gran pintor. 
Perquè en mitj de les seves melangies llibresques l’Humbert sab veure el valor 
de la realitat pictòrica, per banal que sembli, de totes les coses que no’s 
decideix a pintar. 

“Peró, fassi lo que fassi, en Manuel Humbert és un artista innat que, tal com és 
avui, ens corprèn i entussiasma”126. 

No solament Elias va dedicar un article a Humbert en aquella revista, també ho 
va fer Francesc Pujols en el núm. 18 de 6 d’agost de 1914. “En Manuel 
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 Revista Nova, any 1, núm. 15, 15 de juliol de 1914, pàg. 5. Joan Sacs. “Manuel Humbert. El 
pintor ofegat”. 
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Humbert” és un text important per a la caracterització de l’artista, però també ho 
és, i potser encara més, per conèixer certs elements fonamentals del 
pensament estètic de l’autor. 

En efecte, Pujols començava per definir les persones de gust. Serien “les 
posseïdores de l’amor a les qualitats estètiques que caracteritzen les èpoques 
de major civilització”. Ara bé, les qualitats estètiques no serien, “com s’ha volgut 
suposar, productes de la civilització, sinó contemporànies de la mateixa”. Un 
matís que indicava la modernitat del seu pensament, ja que s’allunyava del 
concepte de tradició, mal entès. 

Després d’aquella introducció, feia la distinció entre el gust i allò que 
anomenava “el summum de la sensibilitat estètica”, “que és aquella... que va 
dret al cor de la Bellesa”, mentre que el gust es fonamentava “en l’aliança  de 
l’harmonia i l’elegància”, que, per Pujols, n’eren “les qualitats primàries”, en el 
ben entès, afegia, que dites qualitats “se solen presentar voltades d’altres 
qualitats secundàries...”. Ara bé, Pujols no deia ni quines eren les qualitats 
secundàries a què es referia o què eren i despatxava la qüestió amb l’afegitó, 
“... que no volem anomenar perquè la majoria dels llegidors ja suposaràn 
quines volèm dir”, o sigui, una característica sortida de les seves, d’aquelles 
que han deixat la seva obra escrita en un pla inferior al de la seva intel·ligència. 

Pujols prosseguia afirmant que “la qualificació o títol de persona de gust o 
d’home de gust implica necessàriament  un defecte de sensibilitat deduïble de 
l’impossibilitat de sentir l’essència de la Bellesa en si mateixa, de lo qual s’en 
segueix que si el gust esmotxa la sensibilitat, la sensibilitat no esmotxa el bon 
gust”. Cal entendre aquí “esmotxa” en el seu significat de “retalla” o bé 
“escapça”. 

En conclusió, Humbert no seria simplement “un home de gust”, sinó un artista 
de gran sensibilitat, “perquè devant de l’objecte favorable en aquest [el bon 
gust], aquella [la sensibilitat] funciona amb la mateixa regularitat que devant 
dels objectes contraris al bon gust, com en el cas de Manuel Humbert, que 
construint les seves obres de dibuix i pintura a base d’harmonia i elegància 
pastades amb gràcia, les sacrifica sempre a l’essència de la Bellesa”. 

El pensament de Pujols, expressat en el seu particular estil, sovint molt 
enrevessat, particularment en aquest article que hem volgut estalviar al lector, a 
mesura que avançava, s’anava introduint cada cop més en una caracterització 
d’Humbert com un artista culte i sensible, però també radical. 

“Cada un dels nostres pintors, com és molt natural, té les seves preferències 
per certes qualitats secundàries i tots les serveixen tan com poden posant-els-
hi als peus la quantitat portentosa de qualitat primària que Deu o la Naturalesa 
els hi ha donat”. Però, afegia, “l’Humbert... constitueix una excepció a la regla, 
[car]...cercant...l’essència pura de la Bellesa, hi aplica els elements 
condicionants del gust o bon gust, però amb el ben entès, de què no té cap 
respecte ni mirament per aquests elements ni demostra qu’els estimi sinó en 
quant li serveixen per aconseguir els seus fins gloriosos”. 

Aleshores Pujols entrava de ple en l’elogi al pintor, que fonamentava no 
solament en l’harmonia i l’elegància, sinó en la gràcia i, encara més, en el seu 
respecte gairebé sagrat per l’essència estètica. 
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”Hi pot haver artistes qu’hagin usat tant com l’Humbert l’harmonia i l’elegància, 
però més no, i en canvi no hi ha cap artista ni qu’els hagi pastat amb tanta 
gràcia ni qu’els hagi sacrificat en tanta manera a l’essència estètica. No hi ha 
cap detall de l’obra d’en Manuel Humbert en qu’els elements del bon gust vagin 
a sobre i l’essència primordial a sota, ans al contrari, se´ls veu aniquilats i ni 
remotament entronitzats....” 

Seguidament, el filòsof de la Torre de les Hores revelava ben precoçment allò 
que només ell va saber veure o va saber dir: l’arrel primitiva d’aquell art, això sí, 
resultat d’haver “furgat” el seu creador en totes les manifestacions de la 
contemporaneïtat. 

“Contemporani d’una civilització mai vista, l’Humbert enfonsa l’arrel de la seva 
naturalesa artística al cor de les èpoques més primitives,... i per a nodrir 
aquesta arrel furga en tots els procediments artístics d’última hora que 
tendeixen, com és sabut, a extreure la quintaessencia de la Bellesa,...”. 

Pujols acabava el seu article amb un paràgraf exemplar del seu estil apoteòsic 
on, tot recolzant-se en la autoritat d’un professor i artista com Labarta, deixava 
anar una profecia i un acte de fe. 

“Diu en Francesc Labarta, amb el seu criteri meravellós, qu’en Manuel Humbert 
és el pintor català qu’ha nascut amb més condicions per a produir l’alcaloidi de 
lo Bell i li prediu un triomf universal considerant-lo com lo millor de lo millor aquí 
i a tot arreu”127. 

Passats dotze anys d’aquells articles i de la primera desaparició de Revista 
Nova128, Elias, en un full de presentació de la primera exposició d’Humbert a la 
Sala Parés, va recordar com era de jove l’artista. Va fer-ne una anàlisi de caire 
gairebé psicoanalític, tot recordant la irrupció i la posterior crisi vers la 
maduresa del jove pintor. Hom diria, llegint-lo, que si hagués estat “fill de casa 
rica”, Humbert  hauria esdevingut un “futurista”, com el seu veí de París Santa 
Rita. Enlloc d’això, s’hauria “ubriagat en el seu esperit” fins produir un món que 
Elias trobava encisat, al·lucinant, pertorbador, meravellosament obsessionat o 
obsessionant. 

“Humbert ens aparegué com un home dotat de singulars percepció i apercepció 
de les coses... del món socialitzat. Era com un esperit badat de la civilització 
moderna. D’ella en copsava el sensualisme, la voluntat, els anhels, el geni i tot 
altre atribut... Mentre el noi estigué a cura de la família allò fou un delit, un 
assadollament golafre de tot l’esperit modern. Si Humbert hagués estat fill de 
casa rica,  hauria mort aleshores en el gaudir material de la nostra civilització 
en lloc d’ubriagar-se en el seu esperit. Els dibuixos lavats, que en aquells anys 
produïa, reflexen un encís pasmat de les coses del nostre món modern, món 
tan artificiós com sincer; i totes les coses que dibuixava eren també coses, 
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 Revista Nova, any 1, núm. 18,  26 d’agost de 1914, pàg, 7,8 i 9. Francesc Pujols. “En Manuel 
Humbert”. També  es va ser reproduït en PUJOLS: Recull d’articles de crítica artística.... 
Barcelona: Publicacions de La Revista. Barcelona, 1921 
 
128

 Revista Nova va desaparèixer el segon semestre de 1914 després d’haver-se’n publicat 31 
números i malgrat haver intentat capejar la crisis reduïnt el nombre de pàgines a la meitat. Va 
reaparèixer el mes de maig de 1916 en un edició més reduïda i periodicitat quinzenal, sense 
fotografies però amb boixos i linóleums tirats amb molta qualitat als tallers Oliva de Vilanova, 
entre els quals, com veurem, alguns d’Humbert.   
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figures, àdhuc paisatges encisats; hi ha... un meravellament obsessionat o bé 
obsessionant; però... interrogador... Art al·lucinant i pertorbador”. 

Elias havia observat en Humbert des de l’inici allò que seria una constant, més 
que no pas de la seva vida, del seu art, de la seva actitud artística: el 
meravellament davant la realitat. Aquella realitat adoptava aleshores la forma 
de “civilització moderna”. L’esperit del jove artista badava davant ella, 
s’obsessionava, interrogava, al·lucinava i d’allò en resultaven els seus 
impactants, personalíssims, dibuixos lavats. L’artista no va poder o no va voler 
evitar una crisi personal i va esdevenir “el pintor ofegat” o un “nàufreg voluntari” 
en “les aigües del Sena”. Elias-Sacs situava l’origen de la crisi en el procés 
d’emancipació familiar. Creiem que errava, ja que Humbert treballava des dels 
divuit anys, però en canvi podia tenir raó en què l’”ofegament” podia haver estat 
causat, en bona mesura, per la tensió entre una vocació tan definida i una 
situació laboral per guanyar-se la vida tan allunyada d’aquella vocació. 

“Quan li calgué deseixir-se de la provident societat familial – aleshores degué 
produir-se-li una gran crisi-tragèdia molt corrent... en la major part de la gent.... 
la tragèdia del desencís i del struggle for life. Haver-se de guanyar aquella vida 
que abans hom et guanyava tan planament i pròdiga... La tragèdia de trobar 
aquell univers, que semblava paradisíac, inhumanament mecanitzat; haver de 
prendre forçosament part activa i constant en aquest mecanisme... haver 
d’acomiadar tantes i tan estimulants il·lusions.  La vida apareix aleshores buida 
de sentit...Humbert es desesperava de tot el que succeïa en la vida moderna... 
Fou una època dolenta pel nostre artista. Descoratjament, apatia, tedi, 
indolència, fatalisme,... atuïren Humbert i gairebé l’inutilitzaren: semblava home 
a l’aigua”. 

Després de l’explícita referència a “El pintor ofegat”, del qual article el text de 
1927 pot considerar-se, en bona mesura, com a una segona versió, Sacs 
prosseguia: 

“Si no hagués posseït una ingènita i forta quantitat d’humor i de flema, el seu 
temperament no hauria pas resistit aquella crisi. Intentà pintar per primera 
vegada i no produí altre cosa que uns dibuixos a l’oli inferiors a les seves a 
sanguines i als seus dibuixos lavats – la desesperança era tan greu com 
l’amargor. 

“Un jorn vingué, per fi que Humbert semblava obrir els ulls a la vida... a la Vida, 
així, amb majúscula”129.  

El full de Sacs continuava breument explicant l’evolució posterior del pintor. 
Però, de moment, l’hem de deixar al 1914, i els temps no eren bons, menys 
encara per un esperit sensible i tan proper a França com el seu: la guerra 
mundial havia esclatat. 

La Revista Nova del mes d’agost del 1914, la mateixa que publicava l’article de 
Pujols sobre Humbert, va incloure una proclama “a tots els catalans” per donar, 
malgrat la neutralitat, un suport a França i puix que “Catalunya és petita i poca 
cosa pot fer”, l’ajut consistiria inicialment en obrir una subscripció ”per a socorre 
les víctimes de la guerra que es trobin més abandonades”. Obria la subscripció 
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 JOAN SACS: “ L’art de Manuel Humbert”, Sala Parés, Fulla 1,  novembre 1927. 
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la pròpia Revista Nova, és a dir, Santiago Segura, amb 500 pessetes, seguida 
per Feliu Elias, Francesc Quer i Ignasi Vilagrasa amb 5 pessetes cadascú. 

La proclama era d’una francofília extremada: “ De fà molts cents anys la França 
es nostra mare espiritual i tota la nostra cultura la havèm rebut per manera 
natural i voluntaria d’ella. Tot el desenrotllo i renovament futur d’ella esperém. 
Ella, ademés, s’ens apareix clarament com l’únic poble amb poder creador, 
com el cervell del món”. 

En aquelles circumstàncies bèl·liques, entre aquella mena de sentiments 
desmesurats, l’estat d’ànim d’Humbert, afectat per una crisi personal, per una 
contradicció professional, pels dubtes sobre el camí artístic a seguir i, fins i tot, 
sobre la ciutat on viure, no podia permetre-li encara d’“obrir els ulls a la Vida, 
així en majúscula”, com faria uns anys més tard. En conseqüència, el seu art 
encara incipient, però magnífic, ho havia de reflectir, com es veuria aviat en la 
primera exposició que va fer a les Galeries Laietanes. 
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8. PRIMERA EXPOSICIÓ A LES GALERIES LAIETANES. 

 

Rafael Benet, en referir-se al període de la vida d’Humbert que va des de 
Picarol fins que “Joan Sacs le dedica un memorable artículo en la Revista Nova 
en el cual se afirma, simbólicamente, que el artista vive sumergido en las aguas 
del Sena como en un raro ensueño”, deia que l’artista “expone sus obras aquí y 
allá, sin prodigarse demasiado”130. 

Potser havia participat en alguna altra exposició col·lectiva, però la primera de 
la que tenim constància va ser “Art Nou Català” celebrada a Sabadell l’estiu de 
1915. Hi van participar vint-i-nou artistes131, els que millor expressaven la 
intenció dels organitzadors, la qual s’exposava en el “Manifest” que publicaren 
en l’ocasió: “D’un quant temps ençà, gràcies per una banda a la influència de 
l’element francès en la nostra pintura i per l’altre a un desvetllament de la 
consciència de la raça i al reviscolament de la tradició hel·lènica, els nostres 
artistes caminen per unes vies noves. Al seu embat va morint aquella pintura 
que es nodria de la literatura sentimental per commoure els bons burgesos...”.  

Un dels set signants del “Manifest”132 era Joaquim Folguera, qui, a  més, va 
publicar unes “Acotacions” a l’exposició en el Diari de Sabadell entre els dies 
11 de juliol i el 22 de setembre. Com a complement de l’exposició es van fer sis 
conferències a càrrec de Eugeni d’Ors, Martí Casanovas, Feliu Elias, Joaquim 
Torres-Garcia, Josep Aragay i Joaquim Folch i Torres133. El conjunt va ser un 
episodi important d’afirmació del noucentisme artístic més vinculat a la 
modernitat, fins el punt que l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell va 
“contraprogramar” una altra exposició més “acadèmica” en la qual, entre altres, 
hi figuraven Vila Cinca, Vila Arrufat i Durancamps. 

Mentrestant, a Barcelona, un altre sabadellenc, Santiago Segura, havia posat 
en marxa una nova iniciativa editorial, la revista Vell i Nou, i es disposava a 
obrir una nova galeria d’art en un local tenia al costat del Fayans Català. 

Segons Alexandre Galí, el local s’havia inaugurat el mes de setembre d’aquell 
any i el mes següent duia el nom de Quer i Cia., per Francesc Quer, el 
ceramista, que, segons es deia, estava finançat per Segura. Tanmateix, aquell 
nom hauria durat poc, tan poc com algun altre que sembla va tenir 
immediatament després. De fet, el nom de la galeria, si ens ajustem a les 
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 BENET, “M.H.”, op. cit., s/n. 
 
131

 Els vint-i-nou artistes van ser: Aragay, Badrinas, Canyelles, Benet, Togores, Sunyer, Piña, 
Obiols, Marquès Puig, Vayreda, Borela, Canals, Carles, Clarà, Labarta, Humbert, Fontanals, 
Ynglada, Mongrell, Casanovas, Colom, F.Elias, J.Obiols, Pasqual, Nonell, Pidelaserra, Solanich, 
Mir i Torres Garcia. 
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 Els signants del manifest “L’art català contemporani, la seva herència i el seu llegat” per l’Art 
Nou van ser: Silvestre Romeu, Joaquim Muntané, Miquel Poal Aregall, Miquel Duran i Tortajada, 
Miquel Moratonas, Joaquim Folguera i J. Vilar Colomer. 
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 Les conferències van ser: Ors:” L’Art nou”; Martí Casanovas: “L’escultura catalana”; Elias: “El 
valor de l’impressionisme”; Torres Garcia: “L’evolució de la pintura catalana en el darrer quart de 
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noticies de premsa que foren publicades per anunciar la primera exposició 
individual d’Humbert, va passar en poc temps per moltes vicissituds. 

El número 12 de Vell i Nou, per exemple, anunciava que el 15 de novembre es 
faria una exposició de les obres d’Humbert a les “Galeries d’Art Modern i 
Antiguitats”. En canvi, La Veu de Catalunya de  l’1 de novembre anunciava que, 
acabada l’exposició Plandiura “on té les Galeries Vell i Nou, s’inaugurarà una 
exposició de les obres d’En Manuel Humbert”. Val a dir que entre les obres de 
l’exposició Plandiura n’hi havia alguna d’Humbert. El mateix diari, el dia 15, 
tornava a noticiar l’exposició de l’artista, afegint que prometia ésser molt 
interessant. Ara bé, en el núm. 1 de Bellas Artes d’aquell novembre es podia 
llegir: “Del 15 al 28 del presente mes se hallan expuestas... en las Galerías 
Laietanas... obras de Don Manuel Humbert”. 

Les galeries, doncs, en poc temps haurien tingut tres noms diferents. La raó 
d’aquests canvis potser era que Folch i Torres s’havia fet amb el control de la 
revista Vell i Nou, com explicava Pujols134, i probablement volia controlar també 
les activitats de la galeria donant-li d’entrada el mateix nom. 

Però, aleshores, no se sap ben bé per què, enlloc d’escollir entre dues 
denominacions que, tot i sobreposar-se estranyament en el temps i en el 
concepte, definien bé l’esperit del local, és a dir, la combinació de l’art modern i 
les antiguitats, del vell i el nou,  es va optar pel nom de Galeries Laietanes. 

En tot cas, aquest desenllaç va coincidir amb la primera exposició de Manuel 
Humbert, de manera que l’exposició i el catàleg corresponent van ser els 
primers que van poder lluir el nom de Galeries Laietanes.  Així, tot i que les 
galeries ja s’havien inaugurat el mes de setembre, el seu nom, que esdevindria 
cèlebre dins l’art català, es va estrenar amb l’exposició que evoquem ara135. 

A més dels dibuixos publicats per Revista Nova, la millor expressió de l’obra 
d’Humbert d’aquells anys, que Elias havia considerat crítics, va ser aquella 
primera exposició celebrada entre els dies 15 i 28 de novembre de 1915. 

Es van editar una targeta d’invitació i un catàleg, en el qual hi figuraven el 
títol, “Exposició Manuel Humbert”, una il·lustració a la portada i les obres 
exposades: 10 olis, 2 carbons, 2 aiguaforts colorits, 2 dibuixos a la mina de 
plom, 14 lavats i, a partir del nombre 31 de catàleg, un nombre indeterminat de 
guaixes en blanc i negre, lavats i guaixes colorits. Alguns dels títols eren ben 
indicatius del seu estat d’esperit: La temptació, Opi, La morta, L’encantat136. 

Reflectint la confusió sobre el nom de la galeria, Miquel Capdevila  va titular la 
seva crítica en la Pàgina artística de La Veu de Catalunya   “Manuel Humbert a 
les Galeries Vell i Nou”. Però, des del primer paràgraf, era ben reveladora de la 
impressió que causà en el àmbit artístic barceloní la personalitat d’aquell jove. 
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“Es presenta al públic amb aquesta exposició un artista d’una rara i fonda 
delicadesa. Els seus aiguatintes, que són notes lleugeres de l’expressió d’un 
sentiment tan personal de les coses, ens mostren aquest nou temperament 
quasi inèdit, com els seus dibuixos al carbó i alguna de les seves pintures, 
revelen que hi ha un fort coneixement i una penetració tècnica envejable”. 

Havent apreciat que aquell temperament anava acompanyat de coneixements i 
de tècnica, tractava de defensar un artista de “valor” davant un públic l’educació 
del qual podria fer que el trobés “incorrecte” i no es sabés apreciar prou. 

“És possible que un públic educat en una fórmula de correcció com el nostre, 
opini que la majoria dels dibuixos i pintures de l’Humbert són incorrectes. 
Caldria plantejar per defensar davant del públic l’obra d’Humbert, el gran 
problema de la correcció o de la perfecció, que muda a través les edats. Ningú 
però observarà deficiència o trobarà desinterès, i això és la senyal del seu 
valor, la senyal millor que pocs reconeixeran, però que contindran les obres, i 
això és prou”137. 

El número 13 de Vell i Nou, que es publicà el dia 15 de novembre, dedicava 
una amplia crítica titulada “Manuel Humbert” i signada únicament amb l’inicial 
J., segurament, de Romà Jori. La revista reproduïa en la portada Cap d’estudi o 
L’home de la pipa i, verticalment, tot acompanyant el text, es presentava un 
dibuix d’un home dret. Al final, hi figurava una natura morta molt enigmàtica. 

El crític qualificava l’artista de “dibuixant”, amb els afegitons d’occidental i 
d’occitànic, abans de fer un estrany i paradoxal gir, molt del gust de l’època, per 
dir que l’art d’Humbert era “tot lo contrari d’Orient” i alhora “lo mateix”, i aclaria,  
que els punts d’unió que establia entre ambdós móns eren el sensualisme i la 
penetració en les coses, en canvi, en contrast amb l’art oriental, l’art d’Humbert 
es caracteritzava per “el menyspreu de les formes plenes” i pel “to de misteri”, 
relacionat no pas amb el moviment, sinó amb la llum, la seva llum, 
“impalpable”, “que’s veu i no es veu”. 

“Per primera vegada exposa les seves obres al públic aquest dibuixant 
occidental. Així el classifiquem. L’Humbert és un occitànic complet. Tot lo 
contrari de l’art d’Orient, la seva obra. I, essent lo contrari, tal vegada ve a ser 
lo mateix. Aquell sensualíssim fervor de la forma dels orientals enamorats, en 
un sentit religiós, de totes les manifestacions de la natura, es diria que té un 
extrem oposat a les obres i les coses que captiven la imaginació de l’Humbert 
amb un sentit – sensualíssim també i místicament religiós – de menyspreu de 
les formes plenes. Mes un i altre art s’encaminen a penetrar les coses. L’artista 
oriental es tornava foll de tant rebuscar dintre el dibuix, per tal de sorpendre’l, el 
moviment de la fulla en un arbre; un artista occidental com l’Humbert voldria 
copsar una llum que fuig. I com que és una llum impalpable, invisible, que’s veu 
i no es veu, d’aquí ve aquest to de misteri – com si un sentiment fluctués entre 
la vida i la mort – que tenen molts dels seus dibuixos, els quals semblen 
inacabats de forma, però que creen tot un moment de l’esperit”. 

La clau del seu art seria la capacitat d’observar, de contemplar, d’impressionar-
se i de manifestar-se “amb una puresa completa”, és a dir, fent “brollar la 
bellesa per l’art en si mateix. Malgrat veure’l encara com a un il·lustrador, el 
crític creia, tanmateix, que allò que impressionava Humbert era la “vida” per bé 
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que “pausada, quieta”, tot i que de vegades fes una “ganyota”. Així, J. 
apreciava en aquella primera exposició allò que es confirmaria al llarg de tota 
l’obra com una constant, la vida pausada i quieta, tot i que, per assolir-la, 
Humbert anirà controlant o dominant, cadascú jutjarà  a quin preu, el “gargot”, 
el traç ampli, solt, primitiu, instintiu que llavors no escatimava. 

“I és que l’Humbert, més que imitar, observa. Es un esperit contemplador, com 
un místic que agafa un pretext qualsevulla per tal de manifestar-ne les 
impressions amb una puresa completa volent fer brollar la bellesa per l’art en si 
mateix, i no la bellesa mitjançant la reproducció. Es un sensitiu. Ens agradaria 
veure l’Humbert posant com un comentari il·lustrat a les Al·lucinacions d’En 
Joan Artur Rimbaud, o a les Nits d’Octubre d’En Gerard de Nerval. O bé al 
Gaspar de la Nuit de l’Alloysius Bertrand; que posés la imatge de la mort alegre 
sorgint de les tenebrors, o d’una obra que l’impressionés. Mes creiem que ço 
que impressiona l’Humbert és la vida pausada, quieta, que passa pel séu 
esperit; una vida que devegades fa una ganyota, una vida que és com un 
gargot”. 

La perspicàcia del crític es confirmava, amb matisos, en els paràgrafs 
següents. No tant per la referència que feia a Picasso, tot i que no havia estat 
ni seria l’únic en fer-ho, sinó per l’observació de què encara no era un 
“constructor”, sinó un creador poc preocupat per “l’equilibri de les coses”. Amb 
això indicava, conscientment o no, que no havia  arribat l’hora en què es faria 
palesa en l’art d’Humbert la lliçó de Cézanne, mentre que ja hi percebia un 
“balbuceig dels fauves”. Per explicar-ho, remetia a dos exemples literaris, la 
qual cosa era ben reveladora del major pes de la seva formació literària que de 
l’artística. En referir-se als dibuixos d’Humbert com a “literatura figurada” i en 
expressar el dilema amb el que cloïa la seva crítica,  J., més que no pas a 
Humbert, que tenia molt clara la seva vocació plàstica, s’estava referint a un 
problema personal, extensible a altres crítics del seu temps, els quals, 
provinents com ell de la literatura, exercien la crítica d’art. Seria interessant 
d’analitzar algun dia les conseqüències que aquella “crítica de literats” va 
acabar tenint en l’evolució d’una generació d’artistes que semblava ser 
especialment ben dotada per la pintura. 

“Diuen que alguna vegada s’és enamorat de certs trets d’En Picasso, quan 
aquest artista, abans de copiar plans per fer volums, estava en plena època 
blana, amb les decadències malaltices d’un Toulouse- Lautrec138. Potser si; 
però l’Humbert  no ha estat fins ara un constructor, sinó realment un creador 
qui s’ha preocupat molt poc de l’equilibri de les coses. 

“Els dibuixos de Manuel Humbert semblaran una mica estranys a tots aquells 
qui no han pogut admetre ni comprendre els pocs intens catalans del balbuceig 
dels fauves. Per estimar-lo, per acariciar-lo, cal haver llegit un xic; car es un art, 
gairebé diríem, una mica més literari que plàstic, però de literatura d’aquella 
que té més de plàstica que de literària. Per exemple, En Verlaine és un literari 
escrivint, i En Mallarmé no, perquè l’autor de Herodiades dóna més valor a la 
paraula pel seu ritme eurítmic – i en aquest sentit la busca encara que vingui 
incoherent – que no pel símbol de la seva representació. I de vegades amb la 
incoherència queda més ben expressada una idea. I és així com l’Humbert, 
dibuixant amb una incoherència de forma, l’expressa molt millor, i fent-la blana 
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devé forta. I per això de la seva literatura figurada se’n pot fer una bella mostra 
de l’art. 

“No sabem què fóra millor: si l’artista posés el comentari de les seves 
il·lustracions al marge de les planes d’un llibre de flors malaltices, de paraules 
deliqüescents, o bé que un poeta posés al marge de les fulles de dibuix d’En 
Manuel Humbert el comentari de la paraula amb un somriure o amb un 
sarcasme”139. 

Ha arribat fins a nosaltres còpia d’una carta d’Humbert a Santiago Segura, que 
Jaume Vidal també va reproduir en el catàleg de l’exposició sobre Santiago 
Segura140. Va ser escrita a París, però a la data només hi constava “22 de 
desembre”, sense l’any. Vidal suposava que corresponia a l’any 1914. Creiem 
que es tracta d’una hipòtesi ben plausible tant pel contingut de la carta com, 
més encara, per l’adreça que figura en el remitent, 14, Avenue du Maine. 

En efecte, l’artista es referia en ella a una exposició que li agradaria fer a les 
galeries de Segura. A la vista de la qual cosa tant podria tractar-se de 
l’exposició que es va celebrar a les mateixes Galeries Laietanes l’any 1918, i 
aleshores la carta seria del 1917, com de l’exposició que s’acabà celebrant el 
novembre de 1915. Ara bé, la carta tenia un to primerenc que ens inclina a 
pensar que es referia en aquesta exposició i, per tant, que va ser escrita 
efectivament el mes de desembre de 1914. 

El jove pintor estava interessat en fer una exposició de les seves obres, 
dibuixos i alguna pintura, i volia saber de la disposició de Segura per fer-la a les 
seves galeries. Humbert es mostrava disposat a rebaixar els plantejaments 
temàtics a fi d’ésser acceptat per la clientela de Segura, però no acceptava pas 
haver de rebaixar la qualitat de les obres. Ara bé, precisament per la qualitat a 
la qual no podia renunciar, dubtava que poguessin ser venudes. De tota 
manera, si finalment les enviava, seria per vendre-les, perquè, si només fossin 
per exhibir, enviaria altres coses més representatives de la seva creació. En 
realitat, expressava l’opinió que aquestes obres, les més representatives i 
millors, serien les que tindrien més possibilitats de vendre’s, criteri que no devia 
compartir Segura, el qual semblaria que li demanava coses frívoles com, per 
exemple, dones a la moda. 

També resultava interessant, per situar l’època i els personatges, la referència 
a les condicions que li havia fet Segura per exposar. Concretament, que fos 
l’artista qui posés els marcs. Però Humbert, que no podia fer despeses, li 
responia que les seves obres no perdrien res si fossin exposades sense marcs. 
Finalment, demanava a Segura que decidís sobre el criteri d’exposició que 
volia, els dibuixos lleugers, però no dolents, o els dibuixos que a Humbert més 
li agradaven. Així, doncs, Humbert es trobava des de l’inici amb el drama del 
creador confrontat al mercat. En aquella ocasió, no hi hauria dubte, a la vista de 
les obres que va acabar exposant, que es va imposar el criteri de l’artista. 
 

Carta d’Humbert a Santiago Segura. 

París 22 Desembre                                             14 Avenue du Maine 
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Amich Segura: 

Suposo que haureu rebut la postal en que vos anunciaba aquesta carta que no 
he pogut escriure tan aviat com vos deya. 

Vareig estar a cà la Martine que te cosas molt bonicas, ben francesas y que yo 
m’estimo mes que las dels alemans, cap dels dos arts es original pero es mes 
plena de gracia la versió francesa. Encare esteu disposat afer las alfombras? 
Vos enviaré els dibuixos, no ho faig are aixós com tampoch vos envio la factura 
que’m vareu deixar per que no els tinch aqui en aquest moment. 

Digueume si esteu disposat a fer la exposició de uns quants dibuixos meus, en 
quin cas vos en començaria a enviar desseguida. Vos ya sabeu lo que faig y yo 
no estich gaire segur de tenir acceptació per part del publich a pesar de estar 
disposat a fer un esforç per fer uns dibuixos lleugers, d’un aspecte decoratiu y 
d’elegir ab preferencia com a assumpto donas vestidas a la moda. Puch fer uns 
dibuixos frívols pero no uns dibuixos dolents, temo que per aquesta última 
qualitat no siguin del gust del publich, y com que l’objecte meu al enviarvosels 
no fora ferne una exposició per mostrarlos, doncs com a mostra de lo que faig y 
del meu talent podria enviarvos altras cosas que lograrian millor l’objecte, sino 
qu’es vendre’ls, me fareu un gran favor dientme francament si creyeu que’m pot 
donar un resultat positiu la exhibició. 

No cal que vos digui que yo m’estimaria mes mostrar lo que m’agrada mes de 
lo que faig y fins arribo a creure que tindria mes probabiliats de vendre alguna 
cosa doncs yo comprench perfectament que’ls meus dibuixos lleugers no ho 
son prou pel publich y que el senyor que compra dibuixos o pintura séria no 
s’atreviria a comprar un dibuix ab una dona a la moda per afegirlo a la seva 
coleccio de Galweys. 

La exposició yo la faria de dibuixos y alguna pintura pro sols en el cas de que 
vos me fessiu les mateixas condicions qu’em vareu oferir tan gentilment per la 
de dibuixos lleugers, això es, que yo m’hagues d’ocupar dels marchs; en tot cas 
aixó no seria may un inconvenient doncs la podriau fer sense marchs, que les 
mevas cosas no perdrian res del seu valor. Jo sols vos parlo de l’oferiment 
vostre per dirvos que yo no puch fer cap gasto, si vos en a de raportar algun a 
vos, que sapigueu que la venta no pot saldar; no la feu, pero si nomes son 
molestias lo que vos ocasioni aquestas pot saldarlas la vostra bona voluntat y 
yo vos ho agrahiré infinitament. 

Penseu quina d’aquestes exposicions es la millor per vos y per mi; yo espero el 
vostre consell per decidir. 

Paseu un bon Nadal. Saludeu a la vostra senyora y al amic Farreras si el 
veyeu. Una afectuosa estreta de má del vostra amich, 

Manuel Humbert ”141 
 

L’inici de la carta feia palès que ja hi havia una relació d’interès i d’una certa 
confiança de Segura envers Humbert. D’una banda, semblava que havia 
pensat fer uns catifes amb dibuixos de l’artista i, d’altra banda, li havia fet 
l’encàrrec de visitar una tal Martine, aparentment per fer alguna gestió per la 
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galeria, ja que Humbert parlava de coses vistes i d’una factura que li havia 
deixat Segura, probablement per comparar uns preus, ignorem de què. 

Això concordava amb el que va dir Marçal Olivar sobre el suport que li donava 
a, i des de, Barcelona Santiago Segura. A més, Olivar va confirmar les 
circumstàncies de l’exposició i en va fer una descripció esplèndida. 

“Cuando su segunda ida a París, contaba ya con un apoyo bastante firme en 
Barcelona, en la persona de Santiago Segura, el sabadellense que se 
estableció en nuestra ciudad en asuntos relacionados con el arte, animador de 
las revistas Picarol y Revista Nova y creador del importante establecimiento de 
arte Faianç Català, como después lo fue del salón de exposiciones Galerías 
Laietanas, donde durante la segunda mitad de noviembre de aquel año (y de 
regreso a Barcelona, después de pasar unos meses en Madrid)142 Humbert 
celebró su primera exposición. 

“Buena parte de lo expuesto en aquella ocasión era lavis y gouaches en blanco 
y negro, y dentro de esta serie había ya dos “tabernas”, tema que ha sido uno 
de los de más constante predilección en nuestro artista. Figuraban también en 
esta exposición diez lienzos pintados al óleo: naturalezas muertas y estudios 
de cabezas humanas. Directamente o por fotografía he podido ver algunas de 
estas pinturas; las naturalezas muertas (género en que tan magistralmente se 
ha definido Humbert después) no me han parecido cosa extraordinaria. Entre 
los estudios de figura, había un retrato de hombre joven que tiene la calidad 
poética de ciertas gouaches anteriores, no sin resabios, todavía, de lo que 
pudo habérsele pegado a Humbert en la Academia Galí. Lo verdaderamente 
digno de nota es una cabeza de estudio titulada: Joven fumando en pipa, lienzo 
que he de considerar como representativo de la pintura al óleo practicada en 
aquellos momentos por el artista. Está finamente concebido, y hoy lo 
clasificaríamos dentro de la tendencia expresionista”143. 

Olivar seguia fent unes consideracions sobre l’estat d’esperit del pintor en 
aquells anys, que qualificà justament de “crucials” i “d’adquisició de la mestria 
tècnica”, que retrobarem en la segona part d’aquest treball, en el capítol dedicat 
a la monografia de l’artista feta a dues mans per Olivar i Benet144. 

En tot cas, l’opció de presentar les obres que creia millors va rebre un 
reconeixement distingit. Els dibuixos d’Humbert van ser apreciats per una 
colònia d’artistes estrangers importants que s’havien refugiat a Barcelona en 
esclatar la gran guerra. Togores ho va explicar molt vivament i oportunament a 
Fàbregas i Barri, que ho va transcriure així. “Fou al Cercle Artístic on va 
conèixer [Togores] un matrimoni rus – Serge Charcoune, oriund dels Urals, i 
Helene Grünhoff, de Moscou-, una parella extranya i interessantíssima 
d’artistes, totalment abstractes, d’ultravanguarda. Aquests artistes es reunien 
alguna vegada a la casa d’Olga Sacharoff i d’Otto Llyod, a Sant Gervasi, amb 
Maria Laurencin, famosa a París, i amb Picabia, tots a Barcelona, fugint de la 
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guerra145.I afegia, referint-se als gustos d’aquell grup d’estrangers: “Del que 
llavors es pintava a Barcelona, als estrangers no els va agradar quasi res, tret 
dels dibuixos d’Humbert, les pintures de Torres Garcia al palau de la Diputació, 
l’escultura de Manolo, la pintura de Sunyer i els dibuixos i pintures que Togores 
començava a fer, empès pels seus entusiasmes avantguardistes”146. 

No els hi discutirem pas el gust en aquells avantguardistes que consideraven 
llavors, com ho feia també Togores, que “l’art d’avantguarda..., a Barcelona, [el] 
representaven..., amb més o menys moderació, els dibuixos de Manuel 
Humbert i de Xavier Nogués, l’escultura de Manolo i la pintura de Sunyer” 147. 
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9. VIATGE A MADRID, CORRESPONDÈNCIA AMB 
ARAGAY, MURALS DE LA BASÍLICA. 

 

Hem vist que Humbert havia sojornat un temps a Madrid el 1910, però hi va fer 
una segona estada. Olivar la situava el 1915, abans de fer l’exposició a les 
Galeries Laietanes i, donat que fixava el seu retorn de París a mitjans d’aquell 
any i que l’estada a Madrid hauria durat, segons ell, uns mesos, semblaria que 
hauria d’haver estat pels mesos de setembre i octubre. 

Rafael Benet, no precisava el moment, però s’hi va referir amb aquestes 
paraules: “En esta segunda estancia del pintor en la capital de España, 
encuentra allí algunos artistas de la Escuela de París, com Lipzic, Blanchard, 
etc. Asiste con Bagaria, otro amigo suyo, a las tertulias literarias y artísticas del 
Nuevo Levante y Gato Negro. Conoce en la primera peña a los Baroja y 
Zubiaurre”148. 

Doncs bé, gràcies a una carta que li envià Xavier Nogués a Madrid podem 
saber que l’estada havia de produir-se uns mesos més tard del que suposava 
Olivar i un cop passada l’exposició de novembre. En efecte, tot i que Nogués 
no va datar la carta, feia una referència a l’immediat viatge d’Aragay a Itàlia i en 
el sobre hi figurava un segell de correus de 30 de gener de 1916. La breu carta 
deia així:  

 

Carta                    Bailen, 13 2º 1ª     30.1.1916         a   Madrid  Carmen, 28 2º 

“Amich Humbert:  

Vos desitjo una feliç estada a Madrit esperant que ‘m direu com us marxa la 
cosa 

He escrit a n’en Bagaria a la redacció de España envianthi un dibuix y vos 
estimaria que en cas de no ser publicat m’el recollissiu. 

L’Aragay ja ha tancat la seva exposició y ab tot y haver agradat a bastanta gent 
no ha venut ni un sol dibuix. Me penso que d’aquí pocs dies marxará cap á 
Italia 

Jo cada dia veig Madrit mes aprop y mentrestant vos saluda vostre affm amic  

XNogués”149. 

 

A la fi de gener de 1916 Humbert, per tant, era a Madrid. La carta ens permet 
de conèixer la seva adreça allí, Carmen, 28. No sabem a què es referia Nogués 
quan s’interessava per saber “com us marxa la cosa”: visitar museus, estudis 
d’art, preparar una exposició, fer oposicions per la seva feina d’escrivent, en 
general....? Hi havia relació dels amics amb Bagaria, que semblava tenir prou 
influència a la revista España perquè Nogués li hagués enviat un dibuix amb 
esperances de publicar-lo. Nogués, que semblava prompte a anar a Madrid, li 
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donava notícies d’Aragay que, havent guanyat una beca de l’Ajuntament de 
Barcelona, estava a punt d’iniciar un llarg viatge per Itàlia però, en canvi, no 
havia venut res en la seva exposició a les Galeries Laietanes150. 

Probablement va ser en aquella segona estada a Madrid, perquè a la primera 
no hi havia tants artistes d’avantguarda, quan es va produir una anècdota de 
cafè que Humbert va explicar a Josep Pla i a aquest li va fer tanta gràcia que la 
va transcriure dues vegades. El curiós fou que Pla va variar-ne la versió de 
l’una a l’altra malgrat haver-les escrit el mateix any de 1921. 

“El pintor Manuel Humbert em contà que un dia vingué a Madrid per veure el 
museu i caigué a la penya dels artistes d’avantguarda. Es trobà que a la reunió 
hi havia començada una discussió terrible, plena de foc i de passió, sobre si 
Velázquez era millor pintor que el Tizià o el Tizià millor pintor que Velázquez. A 
l’Humbert li semblà que el traslladaven de cop i volta quatre segles enrere. Li 
féu un efecte singularíssim”151. 

En l’altre versió, escrita a Madrid el 13 d’abril de 1921, l’”antagonista” de 
Velázquez havia canviat i, a més, es precisava la penya on s’havia produït la 
discussió, discussió que s’estenia a les teories sobre els països preferibles, la 
qual cosa donava peu a Pla per fer una reflexió de permanent actualitat, 
almenys pels lectors catalans. 

“El pintor Manuel Humbert em contà, a París, que una vegada va venir a 
Madrid i va caure a la mateixa penya de Ricardo Baroja i va trobar la gent 
discutint amb entusiasme esbojarrat si Velázquez era millor que Tintoretto o 
Tintoretto millor que Vélazquez i defensant la teoria que és preferible un conjunt 
ruïnós i amb una gran dosi de llibertat individual que un conjunt colossal (com 
els Estats Units o Alemanya) sense llibertat ni radio d’acció per a l’home. 

“A mi em sembla que els creadors del catalanisme haurien d’haver especulat 
sobre aquestes coses, que són les bases reals de la psicologia castellana, en 
lloc de forçar les coses com s’ha fet i suposar que el castellà té una contextura 
que reacciona de la mateixa manera que la d’un francès o un alemany davant 
els mateixos excitants”152. 

Aquestes cartes i anècdotes madrilenyes no ens ha de fer oblidar que Humbert 
seguia sent escrivent per concurs a la Universitat de Barcelona. Segons consta 
en el seu expedient, el mes de febrer de 1916 va demanar i li fou concedida 
una altra llicència de quinze dies “per seguir tractament” i absentar-se de la 
ciutat. Aquell any, de ser certa la datació de Ceroni, Modigliani hauria pintat els 
dos retrats d’Humbert153. Però a la vista de l’expedient, només hagués pogut 
fer-ho en ocasió d’un hipotètic viatge aprofitant aquella llicència o bé durant les 
vacances d’estiu. Com veurem, no sembla la hipòtesi més plausible. 
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 Es tractava de l’exposició “Josep Aragay” celebrada entre els dies 15 i 30 de gener a les 
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 CERONI (documentació), Cachin (introducció): Tout l’oeuvre peint de Modigliani. París. 
Flammarion, 1972. Núm. de catàleg 135 i 136, pàg. 94 i 95. 
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En canvi, és més probable que la demanda de llicència coincidís amb l’estada a 
Madrid, l’inici de la qual podia haver anticipat lleugerament en la certesa que 
obtindria la llicència. La carta de Nogués semblava indicar que feia poc que 
havia arribat a Madrid, però no en tenim la certesa. Ara bé, tant si s’hagués 
tractat d’una excusa per anar a París com per anar a Madrid, els viatges 
semblaven limitats al temps de la llicència, és a dir, a quinze dies. 

En tot cas, aquell any i una part del següent, Humbert fonamentalment havia de 
ser a Barcelona. En primer lloc, per la seva feina a la universitat. Segonament, 
perquè, ell i Nogués, havien rebut l’encàrrec de Santiago Segura i Miquel 
Utrillo, propietari i restaurador, respectivament, de La Basílica per fer-hi unes 
pintures murals. La Basílica era una nova botiga d’antiguitats que s’anava a 
obrir a La Casa dels Canonges del carrer de la Caritat, en el cor del barri gòtic. 

A més a més, el seu amic Aragay li va enviar una copiosa correspondència des 
d’Itàlia a partir del mes de maig adreçant-li sempre a les Galeries Laietanes. 
Composta de cartes i postals es va estendre fins ben entrat el mes de gener de 
1917, quan Aragay va anunciar la seva tornada. Tot i no tenir garanties de què 
les cartes que han arribat fins a nosaltres siguin totes les que va escriure-li, 
presenten una considerable freqüència, tret dels mesos de juny i agost, la qual 
cosa podria significar que Humbert havia fet algun viatge, per exemple a París, 
on Aragay podia haver enviat unes altres cartes o postals  que, en tot cas, no 
hem  trobat. Tanmateix, la correspondència que coneixem es prou àmplia i 
interessant perquè ens aturem a examinar-la. Degut a l’extensió de les cartes, 
les resumirem o n’extraurem aquells fragments que ens semblin més 
significatius, tot afagint-hi algun comentari. 

 

 “Estimat amic: Desde Florència trasbalsat per la seva magestat tremenda 
durant la tervola turbació del meu esperit i quan encara les seves aigues son 
terboles, guardant clara la imatge de la teva bona amistat t’envia una 
abrassada el teu amic”154. 

 

Xavier Castanyer en el seu esplèndid treball sobre Aragay i, concretament 
sobre el viatge a Itàlia, ha indicat les ciutats que va visitar i els dies d’arribada i 
de sortida de cada una d’elles. Així sabem que va començar el periple per 
Gènova el 15 d’abril, seguint-lo per Pisa on va arribar quatre dies més tard i on 
va romandre catorze dies. De manera que Florència va ser la tercera ciutat en 
visitar i va arribar-hi el 3 de maig per fer-hi una estada que s’allargaria setanta 
tres dies. Lògicament una part important de les postals i cartes que envià als 
amics, també a Humbert, les va escriure des d’allà. Ara bé, Castanyer 
reprodueix en el seu llibre la primera postal a Humbert que acabem de llegir, 
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 Postal escrita a Florència el 8 de maig de 1916  enviada a Galeries Laietanes Corts 613. 
Totes les postals que es reprodueixen en aquest capítol, sinó s’especifica un altre origen, 
provenen de l”Arxiu Aragay del Museu de Breda, per gentilesa del senyor Marcel·lí Trumas, de 
qui conservem una carta i un emocionat record, que dirigí el museu fins la seva mort i que hauria 
rebut les còpies corresponents del senyor Luis Muñoz, que probablement en conserva els 
originals. 
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però la considera datada a 8 de març155 la qual cosa era impossible, segons la 
seva pròpia cronologia del viatge, i ha de respondre a un error de lectura de la 
data manuscrita d’Aragay. També a nosaltres ens ha estat difícil de llegir 
alguns mots de la postal, que en tot cas permet d’entendre bé la impressió que 
li causà la ciutat i l’estat d’esperit en què el va deixar els primers dies. 

Sis dies més tard, el 16 de maig, més assentat, instal·lat a la Pensione Ballestri 
de la Piazza Mentana, 5, la mateixa on seguint els seus passos s’hostatjarien 
passat el temps Riba i Obiols156, li va escriure la primera carta157. En ella li 
comunicava que es proposava d’escriure un diari. Vivia una espècie d’èxtasi, li 
deia, tot fent una comparança d’Humbert amb a la ciutat dels Medicis: “No 
trobaràs mai enlloc del món una cosa que s’assembli tant a tu mateix”. Li 
desitjava un viatge així, perquè “la cosa més preuada teva sembla florentina”.  

Se n’adonava, insistint en la idea anterior, que allò que els unia a ell, Nogués i 
Humbert  ho havia trobat a Florència. En canvi, li preguntava a Humbert si no 
era veritat que allò que aquest havia trobat a França era  “lo que ens feia 
diferents i quasi enemics”. Això no l’impedia de parlar de l’ànima de l’amistat 
entre ells: afecte, consideració i solidaritat en la realització “d’una obra 
completament nostra”. Florència li confirmava “tot lo nostre”: gustos, afectes, 
passions, amistats, millorament i engrandiment dels ideals. 

Aquelles reflexions deien molt de la força que unia a ells dos i també a Nogués, 
és a dir, a la terna que hem trobat activa els darrers temps del bon Papitu  i a 
Picarol i que llavors acarava la pintura mural, tot i que en situacions diferents, 
Nogués i Humbert a La Basílica, Nogués, a  més, al Celler de les Galeries 
Laietanes, i Aragay a Itàlia amb una beca l’objecte de la qual “es concretava, 
sobretot, en l’estudi dels procediments de la pintura mural del grans mestres 
italians”158. És a dir, es trobaven en una conjuntura, com a terna o com a petit 
grup significant, ben noucentista, en el sentit que l’exercici de la “pintura 
pública”, la pintura mural, responia a una de les dèries d’Ors, a la que, per cert, 
no renunciaria mai, i corresponia a més a més a la necessitat de construir les 
institucions del país i els edificis que les acollissin i, en darrer terme, la ciutat 
abellint-los amb les arts integrades, però jeràrquicament ordenades per 
l’arquitectura. Aragay acabaria fent una de les millors teoritzacions d’aquell 
designi en El Nacionalisme de l’Art pocs anys després del seu viatge a Itàlia i, 
en gran mesura, gràcies a ell, com es ja es podia percebre en aquella carta a 
Humbert. 

En efecte, pel que feia als estudis, Aragay continuava dient que, influït per un 
fragment del llibre del Vassari, estava fent assaigs de projecció arquitectònica, 
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però no havia agafat el pinzell. Elogiava el porxo de la Piazza della Signoria del 
Orgagna. Finalment, li repetia allò que ja havia dit a Nogués: que creia que les 
arts plàstiques “eren totes juntes una i una totes tres alhora”, la qual cosa veia 
en Vassari, en els carrers de Florència i “en lo més pregond de mi mateix”. 
Aragay formulava així el que seria un element fonamental del seu llibre El 
Nacionalisme de l’Art: la unitat de les arts plàstiques159. Abans d’acomiadar-se, 
criticava l’Escola d’Arquitectura de Barcelona que exigia vuit anys d’estudis 
(constructius). 

La següent postal de Florència duia un tampó postal  del 19 de maig i  anava 
adreçada, com totes, a les  Galeries Laietanes. Aragay havia tardat a portar-la 
a correus, ja que l’havia escrit i datat el dia 11. Deia així: 

 

“Estimat amic. No pots pensar lo molt encantat que estic del viatge, ni pots 
creure en els beneficis que jo n’espero, que són tants que’t semblaria que 
renuncio a esser jo mateix. No se si es que verament aquelles coses són 
incompatibles; si ho son creu que em dono per vençut. Si són compatibles a la 
meva tornada seré feliç d’abrassar-te un xic millorat i mes mereixedor de la 
teva bona amistat. Teu” . 

 

Llegida retrospectivament, aquella postal adquireix una dimensió tremenda, 
perquè, en tornar d’Itàlia, Aragay va canviar radicalment el seu estil. Va 
abandonar aquella força un tant tenebrosa que es manifestava amb un estil 
abarrocat, però àgil, expressiu, rítmic i punyent. El que va fer després, en 
ceràmica, es va salvar, en pintura, es va afeblir. L’admiració per allò que va 
veure en aquell viatge va esdevenir un model que va poder intel·lectualitzar, 
teoritzar, però no va poder digerir plàsticament ni expressar. Per què? En la 
nostra opinió, la postal que acabem de llegir en donava anticipadament, 
intuïtivament, la clau: com a home en va treure molts beneficis, però com a 
pintor va renunciar a ser ell mateix. Castigat durament, quasi diríem cruelment, 
per alguns crítics, sobretot per Rafael Benet160, gairebé va renunciar a ser 
pintor i se’n va anar a Breda. 
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 Amb motiu de l’exposició monogràfica de pintura que Aragay va fer el mes de maig de 1924 a 
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d’ara o gairebé tots, s’acontenten no ensenyant-les”. No calia tanta franquesa, li va causar una 
ferida profunda en l’orgull, que ell mateix reconeixia tenir perillosament fort, i va resultar ser fatal 
per l’artista pintor i massa dolorosa per aquell home bo. 
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Potser en la intuïció, o en la comprensió intel·ligent, d’aquell perill, de la 
seducció irresistible, com el cant de les sirenes que haguessin arrastrat a 
Ulisses al fons de l’oceà, que podia exercir en el seu esperit la meravella 
creada pels pintors del Quattrocento i del Cinquecento, tan propera a ell, com li 
acabava de dir Aragay, es pugui trobar una altra clau: la clau de la negativa 
d’Humbert a viatjar a Itàlia, que a tants va semblar incomprensible. No ho va fer 
mai. Ho hagués pogut fer, n’hagués sortit, almenys, incòlume i, segurament, 
molt afavorit, perquè creiem que Aragay s’apropà molt a la veritat quan va 
veure i li va dir que  “la cosa més preuada teva sembla florentina”. Potser, 
simplement Humbert sabia que allò “ja ho tenia” en la sensibilitat, que ho 
tindrien sempre les coses que construís, però ell volia construir una altra cosa, 
la seva, i per fer-ho triava el camí de França, que li havien obert de petit les 
dones de casa. 

Aragay també va percebre de seguida el veritable perill, “venim a ser o no ser”, 
va escriure, però ell va interpretar el perill en forma d’un error possible i, per 
tant, el va resoldre intel·lectualment. Això ja es feia palès en la carta següent, 
de 27 de maig: “estudiar pintura es cercar en nosaltres una cosa equivalent a lo 
que veiem”, ja que l’error, deia, seria cercar el propi esperit en el Ticià enlloc de 
cercar el Ticià en nosaltres. En reproduïm els principals fragments: 

 

“La meva memoria és més fidel al meu esperit que als meus ulls”. “No he vingut  
a cercar res sino a dur el meu concurs a lo que ja és fet”. “No es tracta de venir 
aquí a apagar la set, es tracta de tenir aigua per apagar la set dels altres”. “La 
meva ubriaguesa no és un benefici, és un goig.  La bona gent ha confós 
sempre aquestes dues coses. Estudiar matemàtiques és aprendra-las, estudiar 
pintura és cercar en nosaltres una cosa equivalent a lo que veiem. En el càlcul 
2 i 2 són 4, en les arts la repetició d’un dos és igual a 0. No venim a multiplicar 
ni a sumar, venim a ser o no ser”. “En els museus la gent copia els quadros per 
apendrase´ls de memoria com feia de petit amb les taules de sumar. Cerquen 
el seu esperit en el Ticià en compte de cercar el Ticià en ells i no pensen que 
cedeixen lo poc que tenen i volen apropiar-se de lo que mai serà seu. Perque 
no es tracta de la memoria, ni de la hábilitat sino de ser, de compendre”. 

“Especulo amb totes les meves forces a fi de reconeixer en les obres mestres 
totes aquelles coses que les fan materialment perfectes i durables. Des 
d’aquest punt de vista és enorme lo que havem perdut i es pot dir que la durada 
de les obres del nostre temps serà tant efímera com la seva mateixa banalitat. 
Sembla com si les obres immortals se preparessin ja aleshores per viure 
llargament, de la mateixa manera que en nostre temps sembla com si les obres 
cerquessin la propia destrucció prematura per amagar el seu rostre de 
vergonyant”. 

“Es tracta de la salut de les nostres obres. De que serviria la salut a les coses 
mortes?” 

“De bona gana compartiria amb tu els altres beneficis d‘ordre espiritual i de 
bona gana et duria d’Italia els grans beneficis que ella té per tu pro tu ja sabs  
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que això és imposible a pesar de la meva bona voluntat. Haurás de fer el viatge 
pel teu compte i creu que t’ho aconsello amb tota l’ànima”161. 

 

A més de conjecturar sobre el pintar, Aragay volia reconèixer allò que feia que 
una obra fos materialment perfecte i perdurable. Les obres del seu temps les 
trobava banals i, per tant, efímeres, com cercant la seva destrucció prematura 
per amagar les vergonyes. En canvi, les dels mestres florentins eren 
concebudes per a l’immortalitat. Li aconsellava fer aquell viatge a Itàlia que 
Humbert no faria mai. Intel·lectualment reeixia a formular amb precisió el perill 
que corrien els pintors massa admiratius, en el què ell mateix, sense adonar-
se’n, potser estava caient: “no pensen que cedeixen lo poc que tenen i volen 
apropiar-se de lo que mai serà seu”. 

En la postal següent, estava molt satisfet de com li anaven les coses i només 
es queixava de què Humbert no li escrivís. 

 

“Apreciat amic: Els meus negocis marxen molt be i jo n’estic completament 
satisfet. Pro no se perque no m’escriviu. Espero amb impaciencia el dia encara 
llunyà del meu retorn per provat d’explicarte lo que no se escriure i per donarte 
amb els meus brassos l’abrassada que t’envio amb els de la Bella del 
Ticia…“162. 

 

Del mes de juny no tenim cap carta ni postal. O no va escriure, cosa que 
sembla poc probable, o s’han perdut, o va adreçar-les al lloc on potser es 
trobava Humbert i no han arribat fins a nosaltres. La postal de 8 de juliol era 
una simple salutació amb l’anunci de què anava a Siena, on va arribar el dia 15 
i va romandre-hi 17 dies163. 

Però, abans de deixar Florència, havia rebut carta d’Humbert, la qual cosa en 
va motivar una darrera seva en la qual es veia que n’havia escrit almenys una 
altra durant el mes de juny. En ella s’havia de referir als seus somnis 
d’intervenció en la ciutat, però no sabem on va enviar-la. 

Humbert hauria començat la carta dient que Aragay tenia facilitat per escriure. 
Malgrat l’elogi amb un punt d’ironia, la carta d’Humbert havia omplert Aragay 
d’amargura “al fer-me pensar en les tristeses de la vida artística de la nostra 
ciutat”. “A Barcelona es fan impossibles les coses més certes,… hi han coses 
que no depenen dels homes sino dels pobles i en l’art nostre aquestes són les 
coses més grans”. “Les teves queixes han vingut a trobar-me en el moment en 
que jo podia saborejar-les millor i fer-me càrrec de la seva tremenda 
amargantor”. Aragay estava pensant en els grans monuments florentins 
construïts quan el preu de les coses no era obstacle entre les concepcions i les 
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 Carta escrita a Florència el 27 de maig de 1916  enviada a Galeries Laietanes. Arxiu G. Gay. 
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 Postal escrita a Florència el 30 de maig de 1916 enviada a Galeries Laietanes. 
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 Postal escrita a Florència el 8 de juliol de 1916  enviada a  Galeries Laietanes: 
“Amic Humbert. Des de Florència t’envio una afectuosa estreta de ma i t desitja bona sort el teu 
amic. Quan rebràs aquesta postal ja sere a Siena…” 
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realitzacions. Humbert li hauria dit que se li feia impossible treballar i ell li 
donava les gràcies perquè haver-li fet veure que allò que ell concebia (“palaus, 
monuments, temples, decorats, esmaltats, coberts d’or i d’imatges”) per aplicar, 
a exemple dels florentins, un dia a Barcelona, ”podia més aviat servir per 
passar una bella nit de somni que per enriquir una ciutat miserable”. Tanmateix, 
no renunciava del tot a l’esperança perquè, d’altra banda, la seva pensió de 
l’Ajuntament li havia estat atorgada per quatre ciutadans de bona voluntat: 
”Barcelona m’ha regalat els seus diners després de despreciar la meva obra” i 
esmentava les dues exposicions que hi havia fet sense vendre res. ”Hem de 
tenir fe en una d’aquestes dues Barcelones. Pensant en elles torno a pensar en 
els meus somnis i no pararé fins que els veuré realitzats”164. 

Esperava que el seu optimisme impressionés Humbert com el pessimisme 
d’Humbert l’havia impressionat a ell mateix. Li anunciava el pla de viatge: el dia 
15 sortiria cap a Siena, el 30 aniria a Orvieto i hi romandria fins el 8 d’agost 
quan seguiria cap a Gaeta (Caserta). Li demanava que posés sobre avís 
d’aquests moviments a Nogués i Pujols. Després de l’immediat periple, encara 
aniria a Nàpols i a Pompeia i, finalment, a Roma. En el camí de retorn visitaria 
Peruggia, Assis, Arezzo, Prato, Pistoia. 

El pessimisme d’Humbert havia impactat Aragay. No sabem si hi havia hagut 
alguna circumstància especial que l’hagués provocat o era resultat dels efectes 
de la cadència normal de la ciutat sobre l’esperit d’aquell jove. En tot cas, les 
raons pel pessimisme eren compartides, però Aragay diferenciava dues 
Barcelones i salvava els seus somnis. La carta confirmava l’especial amistat 
que tots dos tenien amb Nogués i també amb Pujols. 

Des de Siena i Orvieto només ens consta que li va enviar dues postals165. La 
correspondència reflexiva la va reprendre una setmana després d’arribar a 
Roma. 

Tot i sentir-s’hi “com a peix a l’aigua”, Aragay criticava els excessos barrocs fins 
dir que els papes havien desfigurat la Roma dels cèsars. Tanmateix, 
considerava que la Capella Sixtina era la meravella més gran que havia vist: 
”Allà la pintura mural va fer el ple”, “l’efecte de llum i color d’aquell interior és el 
més solemne que jo he vist. El color i la calitat són d’un to grave i sumptuós. De 
la composició de la decoració del sostre ja no cal parlar-ne i de la seva gràcia 
que són en aquest sostre en quantitat extraordinària, peró de lo que no pots 
tenir idea és de la seva delicadesa fent-ne un veritable prodigi”. Aleshores 
expressava un sentiment molt interessant: “A mi m’ha fet l’efecte que la Capella 
Sixtina devia ser a Florència”.                                                                                    

El seu  diari anava per la pàgina 650 o 660. Havia llegit a Vell Nou que el seu 
llibret La pintura catalana contemporània, la seva herència i el seu llegat havia 
estat un èxit. Li retreia amb bon humor que escrivís poc: “Veig que tu continues 
amb la mateixa mandre d’escriure de sempre perque a mes de no escriurem, 
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 Carta escrita a Florència el 11 de juliol de 1916 enviada a Galeries Laietanes. Arxiu G.Gay. 
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 Postal escrita a Siena, 20 de juliol de 1916 enviada a  Galeries Laietanes:  
“De Siena estant t’envia una afectuosa abrassada el teu amic” 
     Postal  escrita a Orvieto, 1 d’agost de 1916 enviada a Galeries Laietanes: “Amic Humbert : 
Des de ahir que soc arrivat aquí; abans de fer-me carrec de res t’envio el meu més afectuós 
salut i una estreta de ma.” 
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quant ho fas, hi dones un aire de pasivitat que encanta”. S’havia convençut de 
què un hom no té dret a entusiasmar-se amb els seus propòsits i les seves 
idees i havia tret una conclusió personal: “Aquesta és la base de totes les 
meves antipaties. Buenu”. Però sabia que Humbert no confondria els seus 
defectes amb els dels altres, la qual cosa els feia suportables i, fins i tot, li 
donaven un cert interès. Esmentava en Romà Jori per recordar que no ho havia 
volgut reconèixer així166 ”que hi farem santíssima mare de Deu!”167 

 

El dia 6 d’octubre li va enviar una nova postal afectuosa168 i el dia 24 una altra 
en què sintetitzava l’estat d’esperit que li produïa la ciutat: 

“Amic Humbert: Continuo a Roma sacsejant el meu esperit que si no es 
desvetlla ara no es desvetllara mai. Jo crec que començo a obrir els ulls a un 
món nou. Reb una estreta de ma del teu bon amic”169 

 

Humbert no semblava seguir-lo en les seus entusiasmes o almenys no es 
manifestava des de feia temps. Aragay li ho recordava el primer dia de 
novembre170. I tornava a fer-ho, més inquiet, en la carta que li va escriure 
quatre dies després. Es queixava, en efecte,  de què Humbert encara no 
l’hagués contestat. “No et demano la iniciativa solament una resposta”. Ell, 
entretant, s’havia anat acostumant a tanta bellesa: “ara la meva vida a Roma és 
tant normal com la teva i no tinc més raons que tu mateix per escriure”. Roma 
“es cosa que ha d’entrar pels ulls i que no pot sortir-ne mai més ni per enlloc ni 
de cap manera”. Vivia tranquil·lament en l’admiració de les obres dels altres. 
”Dies enrrera escrivia a n’en Nogués una carta oposada en aquesta”. “M’havia 
equivocat, encara sóc capaç d’estar-me amb els braços creuats tot un any 
reflexionant tot un any sense por de perdre la tanda entre els vianants del 
nostre camí... en aquest temps aprenc a ser despreciat sense que el despreci 

                                            
166

 Pensem que Aragay es referia a un article de Jori, “Josep Aragay, pintor”, publicat a Vell i 
Nou de 15 de desembre de 1915, comentant la concessió de la beca de l’Ajuntament de 
Barcelona. En realitat, Jori es mostrava exigent pel privilegi que suposava poder viatjar a Itàlia 
en aquelles codicions. Valorava la visió i concepció artístiques d’Aragay, però pensava que havia 
d’estendre-les “amb el viatge d’aprenentatge”. “Ha de rebre un bany d’esperit sota el cel d’Itàlia”, 
deia. Castanyer ha interpretat que Jori li recomanava una cura d’humilitat i que ho feia amb un 
punt de provocació. Segurament té raó i sembla que Aragay també ho havia entès així. 
Nosaltres pensem que les recomanacions de Jori i, per tant, els punts febles que el pintor havia 
de millorar fixant-se en els mestres eren la lluminositat (Tintoretto), l’estructura dels cossos 
(Signorelli), l’espiritualitat (Boticelli) i el sentit de la decoració dels grans mestres de la pintura 
mural. 
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 Carta escrita a Roma el 26 de setembre de 1916  enviada a  Galeries Laietanes. Arxiu G.Gay. 
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 Postal escrita a Roma el 6 d’octubre de 1916 enviada a Galeries Laietanes: 
 “Estimat amic. A la meva postal del 22 i a la carta del 26 que t’he enviat desde Roma i afageixo 
avui aquesta per renovar constanment les meves demostracions d’afecte sincer.” 
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 Postal escrita a Roma el 24 d’octubre de 1916 enviada a  Galeries Laietanes. 
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 Postal escrita a Roma el 1 de novembre de 1916 enviada a Galeries Laietanes:“Amic 
Humbert: Fa molt temps que no se res de tu. Suposo que hauràs rebut una carta del 26 sep. i 
postals del 6 i 24 del passat. Jo continuo perfectament i molt animat i t’envio des de Roma una 
afectuosa estreta de ma. Teu” 
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me faci moure. El meu amor pròpi no sent res més que les sensures del meu 
propi orgull que són gràcies a Deu les més punyentes”. 

“El meu germà i en Nogués s’han enterat de lo de la nostra exposició a Madrid 
de que ja haviem parlat amb tu abans d’anar-me’n i de quant tu i eres. Per mi 
l’art modern és un cataclisme, és un somni d’infant febrós. La tardor romana és 
un somni de majestat i d’aplom admirable. És una cosa imponent”171. 

 

Humbert no li havia escrit, ni tan sols contestat. Aragay ja estava definitivament 
enamorat de Roma. Havia après a admirar les obres dels altres. També 
s’immunitzava, creia, davant el menyspreu d’uns altres, que l’esperaven a 
Barcelona. En canvi, l’orgull, el seu, reconeixia que li podia afectar l’amor propi. 
Així acabaria sent i el va duu a recloure’s a Breda. Parlava d’una exposició de 
tots dos a Madrid. Sabem que Humbert hi va exposar, ell mateix ho va escriure 
en el qüestionari de Xènius de 1923, però no sabem on. La carta semblava 
poder-nos acostar al quan: 1916 o 1917. Aragay veia l’art modern com un 
somni d’infant febrós, com un cataclisme172. 

Finalment, Humbert havia donat breus senyals de vida. Aragay li enviava una 
postal que era alhora una peça d’un trencaclosques triangular per a tres 
jugadors: Pujols, Nogués i Humbert. Quan es trobessin podrien reconstruir el 
trono de la deessa de la bellesa, damunt la base de llur amistat. 

“Amic Humbert : Per fi avui he sabut alguna cosa de tu. Si més no que ets viu 
per una postal del 26. ¡Mandra!. 

T’envio aquesta postal amb una de les baranes del trono de Venus. L’espatller 
el rebrà en Nogués i l’altra barana en Pujols. Quant vos troveu plegats podreu 
reconstruir el trono de Venus. Molts records”173. 

 

El viatge d’Aragay s’acostava a la fi. Havia decidit com seria el darrer tram i li 
comunicava a l’amic174. Humbert mantenia un estat passiu. Tanmateix, pocs 
dies després havia escrit, tot i que no gaire pel gust d’Aragay, però aquest li ho 
agraïa, i li comunicava el dia que deixaria Roma. 

“Amic Humbert: He rebut ultimament una carta teva plena d’escuses de mal 
pagador. ¡Deu com ets mandra! Cualsevulga diria que només han d’escriure 
cartes els literats i jo. Pro ja em faig càrrec del teu estat passiu. Com que 
comprenc tot el sacrifici que representa la teva carta t’en dono les gracies pro 
escriu mes espes una altra vegada. El 20 surto de Roma. Recorts”175 
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 Carta escrita a Roma el 5 de novembre de 1916 enviada a Galeries Laietanes. Arxiu G.Gay. 
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 D’aquella exposició, si es va fer, no hem pogut saber res més. 
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 Postal escrita a Roma el 6 de novembre de 1916  enviada a Galeries Laietanes. 
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 Postal escrita a  Roma el 29 de novembre de 1916 enviada a  Galeries Laietanes: 
“Amic Humbert :Acabo de decidir la ultima etapa del meu viatge. El dia 20 de desembre surto de 
Roma cap a Assise. Del 1 de janer al 8 sere a Perugia. Del 8 al 15 a Arezzo. Del 15 al 20 a 
Florencia i cap a Barcelona. Sempre la meva adressa - ferma in posta. Molts records i una 
afectuosa estreta de ma del teu afm. “ 
175

 Postal escrita a  Roma el 14 de desembre de 1916  enviada a Galeries Laietanes. 



79 
 

 

Des d’Assís feia broma sobre els abusos que causava en els amics per les 
seves “condicions literàries” i anunciava, en el mateix to, que s’acostava l’hora 
de tornar a Barcelona176. En dues darreres postals de Peruggia i Arezzo 
deixava veure que, de fet, ja havia emprès el camí de tornada a Barcelona on 
esperava abraçar-lo177. 

 

Sense voler negar una certa mandra d’Humbert a escriure cartes i més encara 
trobant-se confrontat al ritme i extensió en què les produïa i enviava Aragay, el 
cert és que el període del viatge a Itàlia de l’amic va coincidir amb l’encàrrec de 
pintar La Basílica, la qual cosa havia de suposar-li una preocupació i una feina 
considerables. Al cap i a la fi, i pel que sabem, era la primera pintura mural que 
anava a fer Humbert i, per tant, li suposava un repte, sens dubte desitjat, però 
nou. Nogués almenys havia col·laborat amb Aleix Clapés en les pintures murals 
de La Pedrera. 

Vell i Nou, en la secció Notícies del 15 d’octubre, ja avançava que Nogués i 
Humbert  “treballaven col·lectivament en una pintura al fresc. Es proposen - 
havent començat ja els treballs – pintar els principals episodis de la vida de 
Santa Eulàlia... L’Humbert dibuixa els cartrons per a les pintures murals, i En 
Nogués els pintarà. Els primers assaigs que ja hem vist - indiquen el que pot 
ésser aqueixa obra. La col·laboració dels dos artistes no pot ésser més 
encertada”. I afegia unes dades interessants sobre el lloc on havien de fer la 
seva intervenció: “Les cases del carrer de la Pietat quedaran dignificades si se 
les salva – per ara - del perill de que es fessin malbé o de que se les profani, 
com s’ha vingut fent”178. 

Miquel Utrillo, director de l’obra, era propens a les combinacions eclèctiques 
d’estils i d’èpoques - la seva obra magna acabaria sent El Poble Espanyol de 
Montjuïc i ja havia transformat unes casetes de pescadors en un palau, Maricel, 
a Sitges. Potser això explicaria que hagués fet l’encàrrec dels frescos per 
decorar una botiga d’antiguitats a dos representants significats de la “pintura 
vivent”. Per tancar els cercles d’antiguitat i modernitat i de profà i sagrat, Utrillo 
va proposar-los un tema de la vida dels sants. 

Hom diria que decidida la idea, calia triar els artistes, però potser el procés no 
va ser unidireccional i la proximitat i el talent de Nogués i Humbert van fer-li 
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 Postal escrita a  Assís el  28 de desembre de 1916  enviada a  Galeries Laietanes. 
“Amic Humbert: No escric més sovint abusant de les meves condicions literàries perque veig que 
s’acosta per moments el temps i l’ocasió d’abusar de les meves condicions d’orador que no se 
quina cosa és pitjor. Reb una abrassada del teu (...) amic” 
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 Postal escrita a Peruggia el 7 de gener de 1917  enviada a Galeries Laietanes: 
“Amic Humbert: Desde Peruggia disposantme a emprendre aviat el meu camí d’Arezzo i 
finalment el de Barcelona ahont espero abrassarte t’envio una estreta de ma” 
 
Postal escrita a Arezzo el 12 de gener de 1917  enviada a Galeries Laietanes: 
“Amic Humbert: Mentre espero la procsima ocasio d’abrassarte t’envio encare una vegada desde 
Arezzo una estreta de ma a conte de les que et dec et guardo en senyal sempre dela meva bona 
amistat” 
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 Vell i Nou, any 2, núm. 35, 15 d’octubre de 1916.  
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fecundar la idea. Desconeixem el grau d’influència de Santiago Segura en 
l’elecció. Era el propietari de la botiga, però certament tenia veu i vot en 
qüestions d’art, i no devia ser aliè a la decisió d’Utrillo a l’hora de cridar 
precisament Nogués i Humbert per realitzar l’obra. Ben mirat, donada l’amistat i 
admiració que Segura sentia per Nogués, a qui va encarregar, pràcticament al 
mateix temps, que fes les pintures pel Celler de les Galeries Laietanes, hagués 
resultat difícil de pensar en un altre nom. Pel que fa a l’elecció d’Humbert no 
sabem si va ser decisió espontània de Segura i d’Utrillo, que certament 
l’apreciaven, o si va pesar-hi molt Nogués que, en aquell moment i amb Aragay 
a Itàlia, era lògic que volgués sentir-se ben acompanyat per l’altre component 
de la terna, d’altra banda, tan estimat i admirat per ell. 

Precisament, el número següent de Vell i Nou comentava que els treballs de La 
Basílica hagueren d’interrompre’s perquè Nogués va haver d’acabar la 
decoració del Celler de les Galeries Laietanes, que ja estava obert almenys des 
del mes de maig, si hem de fer cas de l’anunci que aquell mes va publicar 
Revista Nova amb una vinyeta de Nogués que concordava perfectament amb 
la decoració que estava fent de la “bodega”. No obstant això, la revista garantia 
que es continuaria la feina i, tot confirmant la temàtica de les pintures, explicava 
com seria la distribució dels treballs entre els dos artistes: “Encara que 
momentàniament s’ha suspès, no s’ha abandonat el projecte de pintar al fresc, 
a les parets de La Basílica… els episodis de la vida de Santa Eulàlia, dibuixats 
els cartons per l’Humbert i pintats per en Xavier Nogués”. Però en el segon 
paràgraf afegia: “I és que en Nogués ha volgut avençar primer una altra obra 
que serà tan grossa com la decoració de les caves de les Galeries Laietanes. 
Pintará, a La Basílica, En Nogués, les escenes, ben típiques i ben 
barcelonines, de la processó de Corpus”179. No va ser ben bé així. 

S’havia plantejat, en efecte, a més de la vida de la santa barcelonina, un altre 
tema religiós ben arrelat a la ciutat, la processó de Corpus. Sembla que 
l’enfocament proposat era més aviat irònic, la qual cosa tractant-se de temes 
religiosos, hauria incomodat especialment a Nogués180. De ser així, la dimensió 
social de la processó per la ciutat era més adient a la ironia que no pas la vida 
de la jove màrtir i patrona dels barcelonins. Potser la reserva de Nogués 
explicaria  que  en el número següent de Vell i Nou s’informés: “Avancen les 
obres a La Basílica. En Nogués va desistir, per últim, de pintar les escenes 
culminants de la processó del Corpus. En canvi, junt amb l’Humbert, ha pintat 
al fresc, i de molt bella manera, les amples sales del Casal amb escenes de la 
vida dels sants”181. 
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 Vell i Nou, any 2, núm. 36, 1 de novembre de 1916. Notícies. 
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 Cecília Vidal, bona coneixedora de l’obra de Nogués i de moltes circumstàncies de la seva 
vida, en part gràcies a la seva relació personal amb la vídua del pintor, Isabel Escalada, ens va 
donar la seva opinió personal sobre les intervencions de cada artista en els murals de La 
Basílica. Sobre l’enfocament que es volia donar als temes religiosos, en Nogués mateix li hauria 
dit que era irònic, raó per la qual Cecília Vidal creia que s’hauria sentit incòmode a l’hora de la 
concepció de l’obra i que molt possiblement havia estat Humbert qui, potser amb menys 
miraments d’aquesta naturalesa, havia assumit el gros de la feina. No es pot excloure, però ens 
inclinem a pensar que, corregida l’orientació, la distribució dels treballs va ser més equitativa. 
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 Vell i Nou, any 2 núm. 37, 15 de novembre de 1916., Notícies. 
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Per tant, aquesta seqüència de notícies semblaria donar la raó a Jaume Vidal, 
segons el qual els dos artistes haurien fet conjuntament tant la ideació com 
l’execució de les pintures, les quals van acabar fent al·lusió a Santa Eulàlia, 
però també a la vida d’altres sants, entre ells, Sant Jordi182. 

Ara bé, en la darrera recerca realitzada en els arxius familiars a París vam 
trobar uns esbossos molt elaborats, que només podien ser del martiri de Santa 
Eulàlia, juntament amb uns altres d’escenes d’oficis que podrien representar la 
vida de la ciutat a l’època romana en què visqué la santa. No ens consta que 
Humbert hagués tractat mai més aquella temàtica, per la qual cosa es podria 
pensar que van ser fets per aquella mateixa obra. La sèrie de dibuixos així 
trobats eren inconfusiblement d’Humbert i sembla impossible que una altra mà 
els hagués pogut traslladar a un mur. La seva de mà, sí, però malauradament 
no van ser aquells els dibuixos que van acabar traslladant-se a les parets de La 
Basílica. És cert que l’únic testimoni que hem pogut trobar d’aquelles pintures 
és el que publicà Vell i Nou i no ens permet veure’n el conjunt, però els 
fragments que es poden veure són suficients per concloure que eren 
incompatibles amb els dibuixos d’Humbert, incomparablement més reeixits i 
interessants. En les pintures que finalment van decorar el vestíbul de la Basílica 
es feia difícil retrobar-hi les personalitats artístiques, tan definides, dels autors. 
En alguns fragments semblava apuntar-se’n una, en alguns altres, l’altra, però 
en realitat no sabem quina mena d’”assaig de procediment” van aplicar per 
realitzar l’obra, que no els reeixí gaire, per no dir gens. 

Superades, millor o pitjor, totes les vicissituds, finalment, el dia 27 de novembre 
de 1916, La Veu de Catalunya podia anunciar: “S’ha obert... un nou establiment 
de venda d’antiguitats, que ocupa dues de les cases dels Canonges de darrera 
de la Catedral. En la instal·lació d’aquest establiment, ha presidit el més 
exquisit gust, conservant el caràcter de la vella construcció i enriquint les 
esbalandrades sales amb belles tonalitats. En el vestíbul en Xavier Nogués i 
l’Humbert han pintat al fresc els murs, amb belles figuracions, amb les quals els 
dos artistes han fet un assaig de procediment”. 

Jaume Vidal ha aportat moltes precisions de localització, com per exemple que 
el local es trobava en els números 4-6 del carrer Pietat, en un edifici del segle 
XV, antiga dependència dels canonges, que es trobava en un estat d’absolut 
abandó. En realitat, estava amenaçat d’enderroc per les obres de remodelació 
del barri antic, de manera que Segura va salvar dos edificis que encara avui 
contribueixen a donar caràcter al Barri gòtic barceloní. Semblaria, en canvi, que 
J. Vidal no ha estat encertat en afirmar que La Basílica es va inaugurar el 23 de 
desembre, remetent-se per recolzar-ho a una nota apareguda a El Poble Català  
d’aquell dia, a menys que la inauguració tingués lloc gairebé un mes després 
de l’obertura del local, possibilitat que no pot excloure’s183. 

En tot cas, l’1 de desembre Vell i Nou va dedicar el número pràcticament 
sencer a La Basílica. A la portada, hi figuraven unes fotografies dels arcs i, a 
l’interior, l’escala i dues decoracions murals. A més, un text sense signar, 
semblava prendre alguna distància respecte al treball de Nogués i Humbert. 
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“En mig dels endimiaris vells s’hi ha meçclat lo nou. En Manuel Humbert i En 
Xavier Nogués, que són dos dels artistes de la nostra juventut que tenen un 
temperament més delicat, han decorat un dels departaments amb pintures 
murals. Han fet, més que una obra definitiva, un assaig de procediment. Potser 
que aqueixes pintures que avui decoren les parets de “La Basílica”, demà 
quedaran borrades per altres. Però avui per avui constitueixen un motiu de 
decoració i sobre tot dónen un exemple digne de seguir-se. Han agafat episodis 
de vides de sants com a pretext per a les decoracions. No anem ara a 
descobrir l’art d’aquests dos artistes ni és aquesta obra la més a propòsit per 
això; que no es pot jutjar l’obra de “La Basílica” en els séus petits detalls, sinó 
tots en conjunt”184. 

El que es podia entreveure en les imatges no donava peu a pensar en 
qualsevol mena de tractament irònic. Per tant,  hem de concloure que, si aquest 
enfocament s’havia plantejat en algun moment, s’havia restringit al tema del 
Corpus i es va descartar. 

Això no obstant, la idea de crear un “distanciament”, més que irònic, burlesc, 
respecte als continguts religiosos del local d’antiguitats, va ser present en 
l’esperit dels emprenedors i en el del seu entorn humà més proper. Al marge 
dels dubtes relacionats amb la naturalesa i el tractament dels elements 
decoratius murals, aquell esperit burlesc i irreverent es va fer palès en les 
inauguracions. Més concretament, en la primera inauguració, perquè n’hi va 
haver dues. En efecte, a porta tancada i reservada als amics de la casa, es va 
fer “una exposició en marxa d’art religiós”, com explicaria Francesc Pujols i en 
va donar els detalls185. Tots els participants es van vestir amb elements del 
cerimonial religiós: dalmàtiques, casulles, estoles i solideus, i carregaven 
canelobres, tiraven encens o portaven calzes. Pujols es vestí integralment de 
bisbe. Fins que no acabà aquella “solemne” processó, una autèntica “bestiesa”, 
no va començar la segona festa inaugural, aquesta sí, oberta a molts convidats 
i culminada amb un àpat. 

La intervenció de Nogués i Humbert en la nova casa d’antiguitats de Santiago 
Segura va obrir un camí “anacreòntic i rabelaisià” de considerable 
transcendència per a alguns dels més notables pintors catalans, si hem de fer 
cas del comentari d’Alexandre Cirici: “Els paisatges, un xic nabis de Rafael 
Benet, els, un xic cubistejants, del primer Jaume Mercader, els dibuixos 
estructurats de J.F. Ràfols, els saborosos gravats d’E.-C. Ricart, van expressar 
amb una plenitud sana, racial, la maduresa intel·ligent i sensual alhora, d’aquell 
moviment entre anacreòntic i rabelaisià que, el 1916, s’iniciava amb els murals 
de La Basílica o del Restaurant Bleu, pintats irònicament per Xavier Nogués, 
per Manuel Humbert i per l’Apa”186. No tenim constància que Nogués i Humbert 
haguessin decorat el Restaurant Bleu, raó per la qual l’autoria devia recaure 
exclusivament en Feliu Elias, Apa, que tampoc va intervenir per res a La 
Basílica. 
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A la introducció de Xavier Nogués. Caricaturista y pintor, Benet agraïa “a todos 
cuantos me han ayudado a reconstruir el recuerdo de tan admirado amigo” i 
esmentava “al pintor don Manuel Humbert”187. Això no obstant, a diferència 
d’allò que va fer al seu Nonell, en aquella ocasió  Benet no explicitava les 
contribucions concretes d’Humbert al seu llibre. Malgrat l’estreta i llarga amistat 
que Humbert va mantenir amb Nogués, que podia fer pensar que hi hauria 
d’haver moltes contribucions d’Humbert al llibre, no pot excloure’s que l’interès 
de Benet per esbrinat a fons l’amistat que uní Nogués i Humbert fos limitat. Per 
sostenir aquesta hipòtesi ens recolzem en el fet, sorprenent en un historiador 
rigorós i tan proper als dos artistes, que, en referir-se a La Basílica, Benet 
atribuís la seva decoració exclusivament a Nogués. 

Malgrat el greu error que suposava l’estrany i incomprensible oblit, hi ha dues 
dades importants per la història de l’art català en les paraules que Benet va 
dedicar a les pintures murals de La Basílica. En primer lloc, certificava que eren 
pintures al fresc: “Esta fue la única obra de Xavier Nogués realizada al fresco”. 
En segon lloc, explicava les circumstàncies en què es va produir la desaparició 
d’aquelles pintures: ”Al instalarse en este local el Fomento de Artes 
Decorativas, desapareció la obra de Nogués alusiva a la vida de Santa Eulalia 
en aras de la nueva decoración, lo que no deja de ser uno de tantos hechos 
alarmantes que han tenido lugar en nuestra tierra y en nuestra época”188. Això 
succeí vers 1920 i, com veurem, Nogués i Humbert es van sentir molt alleujats 
de saber que les seves pintures reposaven sota unes capes de calç. 
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10. XILOGRAFIES. HOMENATGE AL GENERAL 
JOFFRE. EXPOSICIÓ D’ART FRANCÈS. UN FAVOR A 
PICASSO. 

 

L’any 1916, malgrat el pessimisme mostrat per Humbert en la seva 
correspondència amb Aragay i el no gaire reeixit exercici de pintura mural, 
compartit amb Nogués, a La Basílica, havia de donar-li algunes satisfaccions 
de la mà d’una tècnica, la xilografia, que començava a revifar a Catalunya, com 
ho havia fet, també recentment, a França189. 

Ors explicava que, per iniciativa seva, es va reunir un grup d’artistes a l’antiga 
impremta de Joaquim Horta del carrer Méndez Núñez per aprendre la tècnica 
del gravat al boix del mestre Enric Gómez (1841-1911). Sembla que el més 
constant en l’aprenentatge era Torres Garcia “con cuyas preocupaciones 
morales y estéticas del momento convenia singularmente la actitud de 
exaltación del artesano, que podía resultar de este momento de exaltación 
pedagógica y de recogimiento piadoso de una tradición que, sin ello, iba 
probablemente a extinguirse”190.  El comentari d’Ors donava una idea precisa 
de la importància d’aquella iniciativa, sobretot si es pensa en què va acabar 
significant la xilografia dins la plàstica catalana noucentista. En efecte, gràcies 
a Torres Garcia i a les auques i romanços que es van anar il·lustrant després 
amb aquella tècnica, “volvia a la boca el sabor de una belleza popular, 
desdeñada ayer, y que ya regresaba a las entronizaciones más imperiosas del 
buen gusto”191. 

Ors preferia molt més el gravat a la fusta més que no pas l’aiguafort192. 
Tanmateix, no ens atrevim a establir una relació entre les preferències del 
Pentarca i l’escàs cultiu del gravat a la tinta a la Catalunya noucentista, i això 
malgrat la força dels criteris estètics d’Eugeni d’Ors en aquell temps. En tot cas, 
l’escassetat de gravats en la producció dels artistes catalans es mantindria fins 
ben entrada la postguerra civil, quan Jaume Pla, amb el suport de Víctor 
Imbert, va emprendre la formidable iniciativa de fer gravar a quasi tots els 
nostres bons pintors per a les Edicions de La Rosa Vera. 

L’anàlisi critica que Ors va fer de la producció d’aiguaforts en el fin de siècle, 
molt abundosa i influenciada per estètiques com la de Whistler, era discutible, 
però extremament suggeridora. La seva crítica resultava, vista en la 
perspectiva actual, un advertiment sobre allò que va acabar succeint a l’art 
pictòric més característic del segle XX i sembla no hagi d’aturar-se mai més. En 
efecte, Ors va percebre amb extraordinària clarividència les conseqüències 
d’allò que en deia “les sorpreses de l’aiguafort”, és a dir, ”aquel juego casual e 
infinitamente variado de tintas, medias tintas, cuartos de tintas y esfumaduras, 
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de trazos incisivos, mezclados a indecisos vapores, de huellas líquidas o 
gaseosas, en que el trazo naufraga para reaparecer, un poco más lejos, con 
rara intensidad, que tiene para nosotros una sutil influencia de seducción, como 
ocurre siempre con cuanto balbucea en el mundo. El aguafuerte moderno es un 
arte que balbucea... En el mundo no se debe balbucear, sino hablar. En el arte 
debe hablarse también muy claro y, si es posible, muy corto. No parece digno 
tampoco del artista verdaderamente creador tanta parte y papel a lo que no es 
albedrío. Los resultados pueden ser, cuando se obra así, maravillosos para un 
día; son deleznables ante la eternidad”193. 

Dit això, Ors estenia el camp considerat i completava la reflexió referint-se a la 
seducció que podia produir la ceràmica policroma, en la qual “como principal 
artista ha operado el fuego” i, en canvi, la seva contemplació continuada 
acabava per cansar. “Sólo lo claro no cansa”, sentenciava, per rematar dient: 
“Dar demasiado margen a la casualidad, a la fatalidad, al demonio, quiere decir 
satanismo. Y toda misa negra turba durante media hora: luego hastía”194. Es 
pot està d’acord a no amb Ors, però és innegable que la seva visió albirava 
molt lluny, per exemple, al destí de la pintura. 

En conclusió, Ors estimava el gravat a la fusta perquè en ell res quedava en 
mans de l’atzar. “No en vano, ha sido el grabado en madera, durante siglos, el 
auxiliar más precioso para la documentación científica o pedagógica. Las 
cosas, en él, valen por lo más racional que en ellas existen, es decir, por su 
contorno puro; el claroscuro, las sugestiones e ilusiones ópticas, encuentran en 
él escaso lugar”195. 

La comparança de les característiques tècniques d’aquell gravat amb les 
característiques que suposava pròpies de l’esperit català, el duia a pronosticar 
el triomf del gravat al boix i a sentenciar sobre la immaduresa, poc menys que 
inevitable, dels nostres aiguaforts. Els fets li van donar, en bona mesura i 
durant molts anys, la raó. 

Ens inclinem a pensar que Humbert no figurava entre els artistes que Ors va 
reunir en torn d’Enric Gómez. Ningú n’ha parlat i potser era massa jove. De fet, 
no sabem com va fer-ho per dominar tan aviat i amb tanta solidesa les 
tècniques xilogràfiques, ja que, a més del valor de les seves obres, va quedar 
sempre com un referent d’autoritat en aquest camp fins el punt que, en fer-se 
l’Escola de Paisatge d’Olot poc abans d’esclatar la Guerra Civil espanyola, 
seria l’encarregat dels cursos de gravat al boix. A l’Acadèmia Galí, poc o molt, 
se n’ensenyava, potser en Furnó a més del gravat en metall també ensenyava 
a gravar la fusta o potser va fer-ho amb algun mestre de París. En tot cas, era 
dels pocs que sabia gravar amb qualsevol tècnica, però va fer-ho poc. 

L’activitat d’Humbert en aquest camp del gravat al boix cal associar-la a la 
segona època de la Revista Nova. Recordem que la revista s’havia hagut 
d’acomiadar el 5 de novembre de 1914. Tornava el 5 de maig de 1916, i aquest 
fet, que per ell mateix ja era una bona notícia, en el cas d’Humbert encara era 
millor perquè li van demanar que fes un gravat per a la portada. 
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Va produir un linòleum, un cosí germà del gravat al boj, però amb base de pols 
de suro i oli de lli, que, en principi, no permet molts detalls, però sí, construir 
amb zones amples de color pla. Potser per això, tot i no ser molt utilitzada, se’n 
van servir els constructivistes i algunes figures excepcionals, com Matisse i 
Picasso, aquests dos artistes sovint en color. Humbert va fer un treball en blanc 
i negre, “colors” que li van servir per construir els volums i, alhora, per fer una 
simfonia de clars i ombres, d’una natura morta axialment determinada per un 
porró i una forquilla damunt una taula amb tovalles amb plecs on també 
recolzaven un plat i dos fruits que s’harmonitzaven amb els cos arrodonit del 
porró. Humbert, que tenia llavors vint-i-cinc anys, demostrava amb una 
sobrietat i una força extraordinàries haver assimilat moltes lliçons i de les bones 
tant en el dibuix com en el domini de la tècnica. 

S’iniciava així amb bon peu una sèrie de gravats de diferents autors  que va 
publicar aquella revista. Fontbona els ha valorat amb aquestes paraules: “tenen 
mols punts d’interès de primera magnitud. Primer, s’inscriuen, matinerament, 
en aquests inicis del despertar de la xilografia catalana, després, constitueixen, 
en general, raríssims exemples del conreu d’aquell art per la majoria dels seus 
autors; i, per fi, donen un pes fins aleshores inèdit a la neoxilografia catalana en 
protagonitzar la il·lustració de la revista superant en nombre i en magnitud el 
total d’imatges fotogravades”. Pel que feia a les aportacions d’Humbert, 
comentava: “inaugurà gràficament la sèrie amb una portada al linòleum 
representant una esquemàtica natura morta presidida per un porró” i afegia 
que, més tard, en el núm. 39 de Revista Nova, “reaparegué amb una mena 
d’esclat centrat per una figura, d’una llibertat que apropava l’autor més a 
l’Avantguarda que al Noucentisme consolidat”196. 

Fontbona, que ha defensat la idea segons la qual, en bona mesura, l’art 
noucentista va omplir a Catalunya l’espai que en altres llocs havia omplert 
l’avantguarda, ha volgut considerar Humbert i, concretament, però no solament, 
aquells gravats, com un exemple que il·lustrava bé la seva idea general. 
Recordem que els dibuixos d’Humbert ja havien estat de les poques coses que 
havien agradat als avantguardistes estrangers refugiats al nostre país durant la 
guerra europea, la qual cosa fa fer dir a Togores  que Humbert, juntament amb 
Nogués, Manolo i Sunyer representaven l’avantguarda a Barcelona197. 

La proximitat de concepte es traduïa també en la proximitat en el tracte 
personal entre artistes, no solament entre els quatre que acabem d’esmentar, 
que serien amics tota la vida, sinó fins i tot entre aquells que ara ens poden 
semblar, des de gairebé tots els punt de vista, molt allunyats. Això es faria 
palès en un fet particular succeït l’any 1917. Per cert, aquell any es va iniciar bé 
per Humbert perquè en el número de Cap d’any  La Revista va publicar un boix 
seu a la pàgina 37, “una mostra esporàdica de vinyeta decorativa xilogràfica 
dins el mateix esperit sintètic dels gravats que havia publicat a la Revista 
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Nova”198. Fontbona també ha recordat que Humbert era un dels rars artistes 
catalans que tenia una certa tendència al cultiu del gravat xilogràfic. 

 

Aquell hivern de 1917 va resultar força intens pel que feia a les activitats socials 
associades a les activitats artístiques. Humbert va ser convidat a participar en 
una iniciativa de caràcter excepcional mitjançant un exercici artístic que no ens 
consta que hagués practicat abans. Recordem que, des que havia esclatat la 
guerra a Europa, no havia deixat d’anar a França de temps en temps per 
passar-hi algunes temporades. Doncs bé, entenem que aquella actitud 
responia a quelcom més que al seu interès per formar-se com a artista pintor i 
demostrava unes fortes afinitats i, fins i tot, un compromís amb les seves 
amistats parisenques i amb la civilització que encarnava França. 

Aquell sentiment envers França era compartit per molts catalans. La 
subscripció que havia promogut la Revista Nova en esclatar la guerra i el to del 
seu manifest havien estat ben significatius del grau de francofilia que 
predominava al país, particularment entre els artistes i la gent cultivada, però 
no solament entre ells. Passats els anys, se segueix poden contemplar al Parc 
de la Ciutadella de Barcelona un imponent testimoni del compromís heroic dels 
voluntaris catalans que van intervenir en aquell conflicte al costat de França: el 
monument que esculpí en record seu Josep Clarà. 

Però va ser una altra la iniciativa que va convocar a participar Humbert amb 
una aportació artística. En efecte, la Crònica de la Pàgina artística de La Veu 
de Catalunya del 9 de gener de 1917 es referia a la celebració d’una reunió per 
organitzar un homenatge dels catalans al general Joffre, un altre català nascut 
al Rosselló que exercia un paper preeminent en la direcció de la guerra. També 
s’explicava quina forma s’havia decidit donar a l’homenatge. “Es tracta d’un 
àlbum de firmes que anirà decorat per mà dels més distingits artistes catalans. 
Casals [sic.,suposem que vol dir Canals], Clarà, Llimona, Apa, Carles, Nogués i 
altres, fent en conjunt obra digna de l’alta personalitat a qui va dedicada”. 

Encara no havia passat un mes d’aquella crònica quan, concretament el dia 5 
de febrer, La Veu de Catalunya publicava que s’havia encarregat a Nogués i a 
Humbert d’“executar les guardes del llibre que els catalans dediquem al 
mariscal Joffre amb motiu del seu recent nomenament a tant alta dignitat”199. El 
diari afegia que “la intervenció de tan coneguts artistes assegura que el tal 
obsequi serà una meritíssima obra d’art”. 

El procés de preparació del llibre va seguir el seu curs durant gairebé la resta 
d’any, perquè el dia 17 de desembre el mateix diari dedicava un article de dues 
pagines a “l’àlbum - Homenatge de Catalunya al mariscal Joffre”. En aquella 
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ocasió, tot i contenir una extensa informació de l’àlbum, l’article no feia cap 
referència a les guardes, de fet una intervenció menor si les comparem a l’obra 
que Pau Gargallo va fer en les cobertes. Es destacava, en efecte i 
merescudament, l’enquadernació amb “tapes d’austera severitat… recobertes 
de cuiros de vedell artísticament acolorits, com mai n’havíem vist a casa nostra, 
pel conegut artista senyor Figarola, avalats amb cisellats destrament executats, 
que entonen perfectament amb els ferros repujats que composen el fort de la 
decoració, executats a la faisó moderníssima per Pau Gargallo”. Es recordava 
que l’enquadernació sortia “dels tallers de la casa viuda de J. Miquel i Rius”. 

També es posava de relleu la dimensió de l’homenatge i la figura de 
l’homenatjat abans d’assenyalar alguns noms dels escriptors i artistes que s’hi 
havien sumat, formant una llista en la qual tornava aparèixer el nom d’Humbert, 
però sense hac, entre els autors “d’aquarel·les, pastels o aigua-forts”. “Rublert 
de milers i milers de firmes de gent de la nostra Pàtria (unes vint mil) de tots 
estaments … elles posen ben de manifest el nostre sentir vers els destins 
d’aquella nació que tant heroicament s’està defensant amb aquest general al 
seu cap”. Un català del qual se’n resumien les virtuts: “aciensat, serè, estoic”. 
Entre aquells milers de firmes, s’intercalaven “nombrosos autògrafs originals de 
distingits literats i artistes”. Entre els primers, s’esmentava Josep Carner, Ignasi 
Iglesias i Apel·les Mestres. Els artistes eren més nombrosos, s’hi feien presents 
amb “aquarel·les, pastels i aiguaforts » i es donaven alguns noms que “feien 
honor a totes les escoles”: els Llimona, Rusiñol, Clarà, Simon, Canals, Apa, 
Inglada, Umbert (!), Labarta, Colom, Aragay, Vayreda, Nogués, Carles, Viver, 
Torres Garcia, Jou, etc. 

Finalment, s’anunciava que l’obra quedava exposada per un temps breu al 
públic català abans que Clarà, Romà Jori, Pere Inglada i Jaume Brossa la 
duguessin a París, tot informant que la casa Gaumont havia filmat l’àlbum que 
“es projectarà sens dubte arreu de Catalunya”. No sabem si aquella projecció 
es va realitzar mai. 

 

Dins l’atmosfera de germanor catalano-francesa i gràcies a la posició de 
neutralitat adoptada per l’estat espanyol va poder produir-se a Barcelona un 
esdeveniment de considerable magnitud, l’Exposició d’Art Francès. En els curs 
del preparatius, a finals de gener de 1917, es va celebrar una festa en obsequi 
al senador francès Jules Pams i al delegat dels artistes francesos a l’Exposició 
de Barcelona, André Saglio, al que hi van assistir un reduït nombre d’invitats de 
l’intel·lectualitat barcelonina200. 

Els mesos següents, Saglio que, a més de delegat dels artistes francesos, era 
el comissari especial de l’exposició, va treballar a fons en la selecció de les 
obres, de manera que el dia 2 d’abril ja es tornava a trobar a Barcelona dirigint 
els treballs de muntatge en el Palau de Belles Arts. Totes les obres escollides 
havien arribat i eren moltes, un lot de més de 1450 peces, resultat de la 
confluència del Salon des Artistes Français, el Salon de la Société Nationale de 
Beaux Arts i el Salon d’Automne. En no poder celebrar-se cap d’ells a França 
degut a la situació bèl·lica, s’havia acordat mostrar-les a Barcelona. La llista 
d’artistes era impressionant: Monet, Pissarro, Cézanne, Gauguin, Degas, 
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Renoir, els simbolistes, els puntillistes, els nabís, Toulouse-Lautrec, Matisse, 
Marquet, Manguin, Friesz, Roger de la Fresnay i, fins i tot, Courbet, amb dues 
obres, entre molts altres201. 

Aquella presència va merèixer un entusiasta article de Feliu Elias, el primer, per 
bé que un xic exagerat, apòstol de la francofília barcelonina. Sota l’alter ego de 
Joan Sacs, escrivia a Vell i Nou que, per primera vegada, es  podia veure a 
Barcelona, directament, un conjunt tan formidable d’art francès. Enaltia encara 
més el fet amb una afirmació, l’exactitud de la qual no podem confirmar: “És la 
primera vegada també que el Govern francès es desfà per llarg temps d’una 
quantitat tan fabulosa de tresors artístics per a fer-ne fruir a son risc i perill a un 
poble estranger. Caldrà que aquest gest de despreniment i amistat d’un poble 
tan gran i gloriós, en aquest moment més gran i gloriós que cap altre, envers un 
poble petit i endarrerit com el nostre, sigui ben tingut en compte, ben agraït i 
ben aprofitat”202. 

Malgrat la indissimulada passió francesa de Sacs, una consulta al catàleg 
inclina a pensar que s’acostava més a la realitat d’allò que va significar aquella 
exposició que no pas A. Galí, per a qui Saglio “va fer una tria pedagògicament 
ordenada i variada de l’art francès, però sense la força educativa i alliçonadora 
que va tenir l’aportació a l’Exposició de l’any 1907”203.  En efecte, comparar les 
poques obres que havien omplert la sala XI de l’Exposició Internacional d’Art de 
Barcelona l’any 1907, per excepcionals que fossin, amb la varietat i quantitat 
d’obres i d’artistes amb què comptava l’exposició del 1917, tot admetent una 
considerable indiscriminació i excés, només podia ser el resultat d’una visió 
subjectiva, però comprensible, deguda a l’impacte que havia causat la primera i 
selecta mostra dels mestres impressionistes en els integrants d’una generació 
d’artistes i intel·lectuals catalans que, com A. Galí, s’obrien al món amb el nou 
segle. 

Cal sumar en la manifestació artística excepcional de 1917, les actuacions dels 
Ballets Russos al Liceu, on van presentar Parade amb música de Satie, llibret 
de Cocteau i vestuari i decorats de Picasso, completant la  presència de l’art 
francès a Barcelona aquella primavera, mentre a Europa seguia el seu curs la 
guerra. L’obra s’havia estrenat a París el dia 12 de maig i, posteriorment, 
Diaghilev i la companyia van anar a Roma, acompanyats per Satie, Cocteau i 
Picasso, que es va enamorar apassionadament de la ballarina Olga Koklova 
fins el punt de no poder separar-se’n. Per aquest motiu, principalment, va venir 
també a Barcelona acompanyant la companyia de ballet des d’Itàlia. Segons 
Palau i Fabre, va aprofitar l’ocasió per reunir-se amb els amics a les Galeries 
Laietanes, i en la fotografia que ens ha arribat d’aquella reunió al costat seu 
ocupava un lloc preeminent André Saglio i també resultava molt visible la 
presència d’Humbert. Palau, comentant la fotografia feta a les Galeries 
Laietanes, va escriure: “en ella reconocemos, rodeando a Picasso, algunos de 
los artistas más importantes de Cataluña, como Xavier Nogués, Ricart Canals, 
Manuel Humbert, Aragay, etc.,  así com al coleccionista Plandiura y al 
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prestigioso crítico Miguel Utrillo”204.  En realitat, es va tractar d’un “banquet ofert 
per les Galeries Laietanes als pintors Maeztu, Iturrino i  Picasso a les caves 
d’aquesta casa”, segons es deia en el peu de la fotografia publicada al número 
47 de Vell i Nou de 15 de juliol, on figurava a més el nom de tots els comensals 
retratats “d’esquerra a dreta, els senyors Padilla, Jori, “Apa”, Maeztu. Bonay, 
Utrillo, Picasso, Soto, Nogués, Saglio, Humbert, Iturrino, Plandiura, Riera, 
Segura, Añés, Aragay, Colomer [sic, per Colom] i Canals”. 

A més a més, el dia 12 de juliol es va fer exclusivament a Picasso un banquet 
d’homenatge  al Lyon d’Or en plena exaltació francòfila i catalanista205. 
L’endemà La Publicidad comentava: “Después de los brindis, los comensales 
entonaron unánimamente la Marsellesa i els Segadors”. I Palau i Fabre va 
afegir: “Picasso també els cantà amb entusiasme. Parlava català doncs en els 
anys de residència a Catalunya l’efervescència del catalanisme era tan forta 
que el seduí”206. 

 

Humbert feia temps que temptejava el moment de fer el gran salt, és a dir, el 
moment de deixar definitivament la seva feina d’escrivent per esdevenir pintor 
professional. Creiem que, en bona mesura, les crisis personals que havia 
passat eren degudes a aquella situació d’espera i d’indecisió. Doncs bé, el 
moment estava a punt d’arribar. Potser aquell desembarcament d’art francès el 
va fer acabar de decidir. En tot cas, havia de ser llavors quan va establir una 
forta amistat amb Saglio, tot i que podria ser que l’hagués conegut abans a 
París, i aquella amistat sí que va poder resultar decisiva per decidir-se a donar 
el pas, com veurem aviat. 

Una altra notícia rebuda en aquells moments havia de resultar-li un impuls més 
en la direcció decidida. El mateix número de Vell i Nou que publicava la 
fotografia dels assistents al banquet de les Galeries Laietanes la reproduïa a la 
pàgina 485: 

“El Govern francès ha atorgat la Legió d’Honor als eminents artistes espanyols 
Ignasi Zuloaga, Josep Mª Sert, Josep Clarà, Santiago Rusiñol, Ramon Casas I 
Josep Llimona. 

“Així mateix, ha atorgat les palmes acadèmiques a l’arquitecte Audet i al jove 
pintor i dibuixant En Manuel Humbert. A tots els felicitem per la justa distinció”. 

Fos com fos, Humbert va posar fi a la seva carrera de funcionari a la Universitat 
de Barcelona a la fi el mes d’agost per pròpia sol·licitud, que va justificar per les 
seves “ocupaciones particulares” que ja no li permetien “atender a las 
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obligaciones de su cargo”. Tot i portar uns quants anys preparant-se 
artísticament, entenem que cal situar en aquella data la seva decisió 
d’esdevenir un artista pintor professional, ja que per realitzar-ho sentia que 
havia de ser lliure per anar a viure a París, i això havia de fer-ho d’immediat i 
malgrat els perills que suposava la guerra. 

Aquell viatge li va comportar realitzar una funció d’una altra naturalesa, 
d’importància menor, però humanament ben interessant. En efecte, Picasso, 
aprofitant el desplaçament d’Humbert a París, li va demanar un favor personal i 
molt delicat que, entenem, només podia demanar-lo a algú amb qui tingués una 
bona amistat i molta confiança. Es tractava que l’ajudés a resoldre un problema 
que el neguitejava extraordinàriament i per aquest motiu li va demanar que 
anés a trobar Jean Cocteau i li exposés la situació en què es trobaven ell i 
Olga. En efecte, el joc del tauler bèl·lic, amb l’aliança germànico-russa, 
impedien que Olga Koklova pogués entrar a França. Humbert havia de 
demanar a Cocteau que mirés de trobar, entre les seves múltiples i importants 
relacions, una solució a aquell problema que afectava tan sensiblement a l’amic 
Picasso. Sembla molt probable que, a més de l’avinentesa del viatge i l’amistat 
i confiança personals, l’elecció d’Humbert com a missatger fos deguda a que ja 
conegués Cocteau. 

Jean Cocteau havia jugat i seguia jugant un paper importantíssim en la 
conformació del París brillant d’aquell període històric que ha quedat en el 
nostre imaginari. Va ser ell qui va fer un cert paper de pontífex entre dos móns 
parisencs aleshores molt dividits, gairebé incomunicats: el dels francesos i el 
dels estrangers, i, més particularment, el dels artistes francesos i el dels artistes 
estrangers. El pont que Cocteau tant va contribuir a construir es va anar 
reforçant poc a poc a mesura que els artistes estrangers s’anaven desplaçant 
de Montmartre a Montparnasse en els primers decennis del segle.  

Palau i Fabre va explicar l’episodi de la missió d’Humbert davant Cocteau d’una 
manera que permet de veure com Picasso en tornar a París va acollir el seu 
jove amic barceloní  quan aquest hi encetava aquella nova i decisiva etapa de 
la seva vida: “Humbert coneixia Picasso feia uns quants anys. Segons ell, hi féu 
coneixença en algunes d’aquelles escapades que Picasso feia... per veure la 
seva mare. Precisament en aquell moment, Olga Koklova tenia algunes 
dificultats per obtenir el passaport rus a causa de la revolució que havia 
començat en el seu país o potser a causa de la condició del seu pare, coronel 
de l’exèrcit tsarista. La bona amistat que unia Manuel Humbert amb Picasso 
durant aquell temps207 va fer que aquest li demanés, en saber la partida 
d’Humbert cap a París, que allí anés a veure Cocteau de part seva, per 
resoldre l’afer del passaport d’Olga, que Cocteau resolgué satisfactòriament. 
De retorn a París, i instal·lat a Montrouge, Picasso invità sovint Manuel 
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Humbert a casa seva, i aquest s’hi quedava a dinar o a sopar en companyia 
sovint, d’un altre comensal: Max Jacob”208. 

El dia 12 de juliol de 1918, exactament un any després d’haver-se celebrat el 
banquet d’homenatge al Lyon d’Or, Picasso es va casar amb Olga a l’Església 
Ortodoxa de París. Cocteau, Max Jacob i Apollinaire van ser els padrins 
d’aquella cerimònia. La missió d’Humbert culminava el seu èxit d’aquella 
manera tan feliç. No sabem si va assistir al casament, tot i que pels fets 
descrits semblaria possible. Potser encara no havia començat l’època de 
mancar els rendez-vous, de triar els llocs discrets en les reunions de grup i de 
posar-se de mig perfil per a les fotografies. 
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11. A PARÍS SOTA LES BOMBES. LES ARTS I ELS 
ARTISTES. SEGONA EXPOSICIÓ A LES GALERIES 
LAIETANES. MORT DE SEGURA I UNES ORBES AMB 
NOGUÉS I QUER. 
 

Pel remitent de la carta d’Humbert a Santiago Segura sabem que a finals de 
1914 s’havia allotjat al número 14 de l’Avenue du Maine. Pràcticament en front, 
al número 21 d’aquella avinguda, hi havia el carrefour al fons del qual l’any 
1915 Maria Vassilieff, amb l’ajut del pintor holandès Van Horn, va obrir una 
“cantina artística” en el lloc on hi tenia l’estudi. La va mantenir oberta fins el 
1918, és a dir, en els anys més difícils de la guerra. Els artistes estrangers, 
principalment, les passaven molt magres. El mercat de l’art havia quasi 
desaparegut, a la majoria els havien tallat els ajuts provinents dels seus països 
d’origen i l’estat francès tampoc estava en condicions d’ajudar-los gaire. La 
mateixa Vassilieff havia arribat a París amb una beca del tsar, tot i sentir-se 
anarquista, però aleshores s’havia d’espavilar. Va equipar el local amb mobles 
trets del marché aux puces i el va decorar amb unes obres que li oferiren 
Chagall, Picasso, Léger, Modigliani i Zadkine, que era de Smolensk com ella. 
Darrera una cortina, una cuinera de nom Aurélie, preparava menjar per 
quaranta-cinc comensals. ”Per 65 cèntims es tenia un caldo, carn, llegums, 
amanida o postra, cafè o té, tot de bona qualitat i ben preparat. Pel vi calia 
pagar un extra de 10 cèntims”209. A més dels artistes, freqüentaven la cantina 
altres “morts de gana” com els revolucionaris russos Lenin i Trotski, la qual 
cosa va crear algun seriós problema a Vassilieff, que va arribar a ser detinguda 
per la policia francesa obsessionada amb els espies. Gràcies a un influent 
conegut, Anatole de Monzie, que li comprava obra, va ser alliberada de 
seguida. 

Però els “problemes” a Maria Vassilieff més aviat li venien del costat dels 
artistes. El local passava per ser un club privat, raó per la qual no estava 
sotmès al couvre-feu i seguia obert a la nit fins a les tantes. Mentre s’hi 
menjava i bevia, es tocava música, es cantava i es ballava, cosa que sovint feia 
la pròpia Vassilieff, que era baixeta i portava botes altes, però ballava danses 
cosaques210. De tant en tant, se n’armava alguna de sonada i no era estrany 
que enmig de la bronca s’hi trobés Modigliani, que ja s’havia donat a 
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l’alcohol211. “A Modigliani lo conoció Humbert antes i después de haberse 
abandonado a los estragos del alcohol. Nos recuerda Humbert que cuando 
Modigliani era un hombre normal nadie le hacía caso. Su alcoholismo trágico y 
espectacular fue, por tanto, un m’as tu vu desesperado”212. 

Durant les seves estades a París en aquells anys de guerra, Humbert havia de 
freqüentar assíduament aquella cantina, tant per la proximitat amb els llocs on 
vivia com per ser un punt de trobada habitual dels seus amics d’aleshores i, 
molt particularment, com acabem de veure, de Modigliani. Malgrat no haver 
trobat cap document de la presència d’Humbert en aquell local, les 
circumstàncies de veïnatge i amistats ens permeten donar-la per segura. A més 
a més, disposem d’uns ben interessants documents que proven la familiaritat 
d’Humbert amb aquell carrefour i amb la gent que l’habitava i el freqüentava. Es 
tracta d’una sèrie de fotografies d’obres pintades a París en aquells inicis de la 
seva activitat com a pintor. El fotògraf era, ni més ni menys, Marc Vaux (1895-
1971), que tenia l’estudi en una de les cases de l’entrada al carrefour. El segell 
de Marc Vaux està estampat en el dors d’aquella sèrie de fotografies 
imprescindibles per conèixer la producció artística d’Humbert en aquell període 
d’aprenentatge de l’ofici de pintor. No porten data, però segons Crespelle, Vaux 
s’hi hauria instal·lat el 1917213. Això podria fer suposar que les obres eren 
d’aquell any o dels immediats següents. És probable que fos així, però també 
podria ser que Humbert fes fotografiar aleshores algunes obres que hagués 
pintat abans en altres viatges a París, o bé que acudís a Vaux en més d’una 
ocasió, perquè no creiem que totes fossin exactament del mateix moment. 
Vaux també va fer una foto cèlebre de Modigliani i gràcies a Maria 
Blanchard214, veïna de Vassilieff, va tenir aviat per clients a Lhote, Lipchitz o 
Juan Gris, llista a la que s’anirien afegint gairebé tots els bons artistes que 
vivien i freqüentaven Montparnasse.  Amb els anys arribaria a fer una col·lecció 
de 250 mil clixés que actualment es troba dipositada al Centre Pompidou215. 
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Quan Humbert va prendre la decisió personal definitiva de dedicar-se en cos i 
ànima a la pintura i se’n va anar a París a finals d’estiu de 1917, encara en 
plena guerra, es va allotjar en un barri fronterer amb l’Avenue du Maine, el 
VIIème, menys dens i més elegant que el XVème i, fins i tot, que 
Montparnasse. Allí tenia la residència André Saglio, concretament a la rue 
Oudinot, on va acollir Humbert, segons indiquen les cartes que va enviar i va 
rebre llavors. Eren temps heroics, propensos a la germanor entre els que es 
trobaven en perill sota les bombes desesperades dels darrers atacs alemanys 
damunt París. Humbert resistiria gairebé un any a la capital dels seus somnis 
malgrat les recomanacions dels amics perquè evités mantenir-se exposat als 
bombardeigs. També s’hi va quedar Picasso i hem vist que l’invitava sovint a 
dinar o a sopar a la seva casa de Montrouge. 

Per aquests exemples i alguns altres que veurem de seguida, així com per les 
declaracions personals del mateix artista, que serien recollides per Benet i 
Olivar, cal concloure que Humbert es movia bé per París. Sabem que va seguir 
freqüentant el cercle de Zborowski, lligat d’amistat amb Modigliani sobretot, 
però també amb altres artistes com Soutine i Kisling. La casa-taller que tenia el 
marxant polonès a la rue Joseph Bara i on solia pintar-hi Modigliani, 
probablement va ser el lloc on va fer-li els dos retrats, que han arribat fins a 
nosaltres. Un d’ells sabem que Wiliam Wyler216 el va comprar a París després 
de la segona guerra mundial. La seva filla ens va explicar que el va gaudir molt 
i que el tenia a la biblioteca de casa. Passat el temps el va haver de cedir al 
Museu del County de Los Angeles per raons fiscals i va fer-ho a contracor, però 
a l’hora de triar entre les obres de la col·lecció el gust de la seva muller, a qui 
no agradava tant el quadre, es va acabar imposant217. Va romandre al Museu 
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va donar unes dades personals del seu pare que ens semblen interessants perquè 
complementaven la informació objectiva: “Les millors pel·lícules del meu pare són les que va fer 
en col·laboració amb el productor Samuel Goldwin. Es barallaven molt, no pel diner sinó per 
qüestions de gust. Malgrat tot els dos van fer les seves millors pel·lícules junts”. Wyler va ser 
menyspreat pels crítics de Cahiers du Cinéma però actualment està considerat un clàssic de 
Hollywood. Va guanyar tres Oscar al millor director per La senyora Miniver (1942), Els millors 
anys de les nostres vides (1946) i Ben-Hur (1959). Havia arribat als Estats Units als 18 anys i el 
1922 va començar a treballar en el cine gràcies a un familiar, Carl Laemmle, que era directiu de 
Universal Studios. A partir de 1935 va treballar per la Metro on va començant dirigint Jezzabel 
amb Bette Davis amb qui va tenir una relació sentimental i amb qui va fer també La carta i La 
loba.  A més de les esmentades, va dirigir Vacaciones en Roma (1953), Horizontes de grandeza 
(1958), La calumnia (1962), El colecionista (1965), Fanny Girl (1968).  
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 Vam poder entrevistar Catherine Wyler el dia 11 de març de 2003 quan va venir a Barcelona 
per assistir a l’obertura i presentació del cicle que la Filmoteca de Catalunya va dedicar al seu 
pare i ens va comfiar el següent:  “El meu pare va comprar el retrat que Modigliani va fer 
d’Humbert després de la guerra mundial, crec que va ser a França. Wyler no era un intel·lectual, 
no tenia estudis sinó que era un autodidacta, tanmateix de nen a Mulhouse, on va néixer el 
1902, la seva mare el duia regularment al teatre i a l’òpera”. Catherine el recordava escoltant 
molta música i llegint molt coses relacionades amb el seu treball, tot i que l’anglès no era la seva 
primera llengua. “Era més aviat una persona visual i que tenia molt d’ull per l’elecció de quadres 
que va començar a col·leccionar a la postguerra: impressionistes, postimpressionistes i 
realistes”. Recordava que va comprar, per exemple, un Diego Rivera que, a més de 
proporcionar-li satisfacció estètica va resultar ser una gran inversió econòmica. També 
recordava perfectament el lloc de la casa on Wyler tenia penjat el Modigliani: era a la biblioteca. 
“Tot i que a ell li agradava molt, el va tenir que cedir al County de Los Angeles per consell del 
seu administrador, en pagament dels impostos”. Als Estats Units d’Amèrica la possessió 
d’aquests tipus d’obres d’art tributa enormement, de manera que per aquesta raó Wyler no 
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de Los Angeles molts anys, fins que fou subhastat l’any 2005 a Sotheby’s de 
Nova York per 5,5 milions de dòlars. L’altre retrat es troba a la National Gallery 
de Victòria a Melbourne, Austràlia, llegat per Alfred Felton el 1948. Al respecte, 
Fontbona ha escrit: “Ningú no fa retrats d’aquesta envergadura a una persona 
irrellevant, per la qual cosa cal suposar amb sòlids fonaments que Humbert 
tenia un pes notable en l’orbita de Modigliani”218. 

No sabem si aquests quadres inicialment els havia tingut Humbert. Segons 
alguns testimonis del seu entorn familiar i domèstic, almenys un, sí, que hauria 
venut a començaments dels anys quaranta. Ens resulta impossible de 
confirmar-ho i lògicament tampoc sabem com, en aquell hipotètic cas, haurien 
anat a parar a altres mans. Pel que fa  a la datació de les obres, el criteri de 
Ceroni ha acabat sent acceptat com a cert. Ceroni pensava que els retrats 
foren pintats l’any 1916. Olivar, en canvi i amb molta prudència, pensava que 
podien ser del 1917219. Per la mateixa època Humbert va fer un apunt a la 
sanguina de Modigliani pintant, que Olivar tenia a la seva col·lecció. Nosaltres 
no tenim coneixements de l’obra de Modigliani com per discutir les datacions 
fetes pels experts i tampoc hem trobat documents que les invalidin220. Només 
hem pogut precisar millor que els altres els moviments d’Humbert entre 
Barcelona i París gràcies a haver descobert l’arxiu on figuren nomenaments, 
llicències i dimissions del seu càrrec d’escrivent de la Universitat de Barcelona. 
En base a això, només podem sostenir que ens sembla més factible que els 
retrats haguessin estat pintats durant l’estada iniciada a finals d’estiu de 1917 i 
acabada a finals de maig o començaments de juny de 1918, més probablement 
el 1918, i això perquè al dors de la sanguina Humbert va deixar anotat: “Aquest 
apunt de Modigliani pintant fou fet per mi a París l’any 1918. Manuel 
Humbert”221 . 

 

                                                                                                                                
l’hauria pogut mantenir. A part el seu valor econòmic, Catherine ens va dir que la raó pel qual va 
ser l’obra sacrificada entre les moltes de la col·lecció del seu pare va ser que a la mare no li 
agradava gaire. Quan va tenir lloc l’entrevista encara podia veure’s al County Museum de Los 
Angeles. Wyler va morir a Los Angeles el 1981. 
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 FONTBONA, F.: “Humbert, Togores: pintors catalans del cercle de Modigliani” a Modigliani al 
cor de París, 2003-2004, pàg. 61.  
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 OLIVAR, “M.H.”, op. cit., s/n: “Fue ne 1917 (si no ando equivocado) que Modigliani pintó un 
retrato de Humbert que hoy se conserva en una col.lección francesa”. 
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 Marc RESTELLINI, per exemple, comissari general de l’exposició “Modigliani. L’ange au visage 
grave”, celebrada al Museu de Louxemburg de París entre l’octubre de 2002 i març del 2003, 
responsable també de la catalogació de les obres de l’exposició, va escriure sobre el retrat de 
Melbourne: “L’austeritat ben ibèrica d’aquest rostre en fulla de ganivet, de trets una mica 
melancònics, és reforçada pel vermell fosc del fons sobre el que es destaca, clàssiquement, en 
aquest any 1916. Aquest harmonia de tons negre i vermell, a vegades iluminats de blanc, com 
en aquest quadre, és una constant que hom retroba en una seqüència de varis retrats de la 
mateixa època...”(pàg. 252 del catàleg de l’exposició). També considerava, seguint Ceroni, que 
els dos retrats havien estat pintats en poc temps de diferència. 
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 SANTOS TORROELLA en un text esplèndid, “Modigliani i nosaltres”, escrit per al catàleg de 
l’exposició “ Modigliani” que es va fer al Centre Cultural de la Caixa de Pensions a Barcelona el 
mesos d’abril i maig de 1983 considerava que tant les obres de Modigliani sobre Humbert com 
les d’aquest sobre aquell es remuntaven als anys 1918-1919. 
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El grau de proximitat de Modigliani i Humbert en aquell període sembla poder-
se mesurar per un altre fet. En efecte, per una carteta de Juan Gris a Humbert, 
escrita el mes de gener de 1918, sabem que Gris li havia preparat una visita a 
Berthe Weill a fi de mostrar-li algunes obres per mirar d’exposar a la seva 
galeria. Es tractava de la mateixa galerista que acabava d’organitzar l’exposició 
del seu amic Modigliani, l’única individual que va celebrar, exposició en la qual, 
com es ben sabut, hi figuraven uns nus magnífics que van ocasionar un 
escàndol el dia 3 de desembre de 1917. No sabem què va fer Humbert en 
rebre la carta de Gris. Pot semblar impossible que no acudís al rendez-vous 
amb “Mlle. Weil”222, tot i que no pot excloure’s. Per Maillol sabrem que era 
capaç d’aquesta mena d’actituds. Si va anar-hi, com ens inclinem a creure, 
potser no era el millor moment de fer-ho després d’allò succeït amb Modigliani 
o potser, simplement, a la galerista no li van agradar prou les obres que llavors 
li va mostrar, sobretot perquè amb la guerra no es venia res. Fos com fos, 
Humbert no exposà chez Weill, malgrat tractar-se de la primera galerista en 
especialitzar-se en la promoció de pintors joves. 

En la mateixa carteta, Gris li enviava un missatge de Picasso perquè l’anés a 
veure quan pogués a Montrouge. Com veure’m de seguida per una carta de 
Saglio, Picasso no actuava així per simple agraïment, sinó perquè tenia a 
Humbert en alta estima artística i personal 

 

Carta-bitllet    Samedi  segell de  Paris  19.1.1918       a  París  23, rue Oudinot 

“ Amigo Humbert. 

Vaya V. con algunas cosas chez Mlle. Weil  50 rue Taibout. El otro dia yo la 
previne de su visita. 
Picasso me ha dicho que vaya V. a verle cuando pueda. Por las mañanas hacia 
las 11 o 12. Sus señas son 22 rue Victor Hugo a Montrouge. 
Su amigo 
Juan Gris ”223 

 

El bitllet de Gris era adreçat a la residència de Saglio, confirmant així que 
aquells mesos també era on s’allotjava Humbert. Hem de suposar que a 
Barcelona Saglio li hauria ofert el seu domicili parisenc pel temps que volgués. 
Humbert va acceptar-ho complidament, ja que, fins i tot després de tornar a 
Barcelona a l’estiu de 1918, hi va continuar rebent correspondència, que Saglio 
feia seguir a Barcelona acompanyant-la de cartes seves. Les cartes de Saglio a 
Humbert permeten conèixer la naturalesa de llur amistat, la qual perduraria al 
llarg dels anys. 

La primera carta, Saglio li va escriure quan Humbert va tornar a Barcelona el 
mes de juny del 1918, en resposta a una carta d’Humbert confirmant-li que 
havia arribat bé a Barcelona, on, deia, els germanòfils (les Boches) de la ciutat 
es mostraven optimistes sobre el desenllaç de la guerra. Era un moment de la 
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confrontació complicat i això es veia en la carta de Saglio quan es referia  a 
l’execució d’unes “sorpreses brutals” per part dels alemanys sobre París des de 
feia vuit dies. Saglio, això no obstant, es mostrava serè i confiat, tot afegint que 
aquells mateixos sentiments eren generals a París, “que mai havia estat tant 
concorregut i amable”. Esperava l’arribada decisiva dels soldats americans i 
evocava la victòria de La Marne, la gran batalla conduïda pel general Joffre, en 
la qual confessava haver-hi participat, per apuntalar la certesa del triomf final. 
Enviava records als amics i acabava escrivint un parell de línies reveladores de 
l’alt concepte que tant ell com Picasso tenien d’Humbert. Picasso estava 
preocupat pel que podia succeir a les seves pintures amb la intensificació dels 
bombardeigs, però en una trobada recent amb Saglio havien parlat “hardement” 
d’Humbert, del seu talent i del seu “futur certain”. 

 

Carta             Paris 23, rue Oudinot  5.6.1918                       a   G. Laietanes 

“ Mon Cher Ami, 

J’ai été très heureux d’apprendre que vous étiez bien rentré chez vous et que 
vous y aviez retrouvé vos amis qui sont aussi les miens. 

Nous avons toujours ici quelques coups de canon et quelques gothas, mais 
vous savez combien on s’y habitue vite et Paris par ces beaux jours n’a jamais 
été plus populeux et je peux dire, plus aimable. Tout le monde est plein de 
courage et de confiance. Je ne doute de ce que peuvent dire les Boches de 
Barcelone, mais ils sont, comme d’habitude, en train de prendre leurs desirs 
pour des réalités. Ils ne peuvent plus exécuter de ces surprises brutales qui 
vous ont sans doute inquiété, il y a huit jours. Nous tiendrons, soyez tranquille, 
jusqu’à ce qui soit arrivé- dans le courant  de la présente année- ce million 
d’Américains qui nous procurura à notre tour une telle superiorité numérique 
que nous n’aurons qu’à appuyer l’épaule contre le mur pour que tout s’ecroule 
et se disperse...comme à la Marne. Vous pouvez en croire un témoin qui fut 
aussi un modeste acteur de celle célèbre affaire: notre victoire alors fut  aussi 
de leur part une panique. Ils l’auront encore la panique, l’affreux terreur qui 
saisit les assassins et les voleurs quand ils sentent s’allonger vers eux la main 
de la justice...Je vous renvoie deux lettres arrivées ici depuis votre départ. Je 
remercie Utrillo de se charger des catalogues: j’aimerais bien avoir un mot de 
lui puisqu’íl ne peut se décider à venir dans notre délicieux Paris. N’oubliez 
aucun de mes amis dans mon bon souvenir, Andreu, Riera, Canals, etc....Je 
viens de rencontrer Picasso toujours aimable, mais il craint les bombes pour 
ses peintures. Nous avons hardement parlé de vous, de votre talent et de votre 
avenir certain.(subratllat doblement certain). Mille amitiés, 

Saglio »224  

 
El mes d’agost alguns amics encara no sabien que Humbert havia tornat a 
Barcelona i seguien escrivint-li a París. Saglio li enviava una segona carta 
acompanyant la que Humbert havia rebut, no sabem de qui, a la rue Oudinot. 
La guerra continuava intensa, però Saglio no oblidava els amics catalans de la 
Maison Dorée. Els sobres de les dues cartes eren del Ministère de l’Instruction 
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Publique et des Beaux-Arts. Commissariat des Expositions des Beaux Arts en 
France et à l’étranger. Gran Palais, Avenue d’Antin, on Saglio prestava els seus 
serveis. 
 

Carta                  París  23, rue Oudinot    6. 8 1918               a   G. Laietanes 

“Je vous envoie, mon cher ami, cette lettre arrivée ici pour vous. Elle ne peut 
plus avoir qu’un interet de souvenir. Mais cela me donne l’occasion de vous 
prier de rappeler ma bonne sympathie à tout le groupe d’artistes de la maison 
Dorée, en particulier Utrillo, Alexandre Riera et Canals. J’ai écrit il y a plus d’un 
mois à Riera, a-t-il reçu ma lettre? Paris est toujours comme vous l’avez connu, 
fort insouciant aux obus qui ont un peu recommencé hier. Quand l’enemi rage, 
il y a du bon. Donnez-moi de vos nouvelles et de celles celles de la charmante 
et mouvante Barcelona. 

Saglio”225 

 

Humbert no havia tornar a Barcelona per la intensificació del bombardeig 
alemany sobre París, sinó perquè havia de preparar-hi la seva segona 
exposició individual, que s’inauguraria a finals de juny a les Galeries Laietanes. 

A mesura que passava el temps i es multiplicaven les exposicions era més 
marcat l’eclecticisme d’aquelles galeries, les quals, en opinió de Jaume Vidal, 
mantenien, tanmateix, “un prestigi i un segell” gràcies a la presència de 
l’agrupació de Les Arts i els Artistes que hauria anat guanyant unitat formal. A 
més de les exposicions col·lectives de l’agrupament que s’hi anaven celebrant 
regularment, entre el 1916 i 1918 les exposicions individuals dels seus 
membres o d’artistes afins van contribuir, segons Vidal, “a fixar el cartell de les 
galeries”, especialment les exposicions de Xavier Nogués el 1916, la de Manolo 
Hugué el 1917 i la que es disposava a celebrar Manuel Humbert el 1918226.  

El vincle entre Les Arts i els Artistes i les Galeries Laietanes de Santiago 
Segura era, efectivament, molt estret. Allí hi celebraven els seus salons en 
exclusiva, fins que, en crear-se el 1917 les Exposicions Municipals d’Art, també 
conegudes com Exposicions de Primavera, l’agrupació s’hi va incorporar, sense 
renunciar als seus habituals salons a les Galeries Laietanes. I quan Les Arts i 
els Artistes van convidar el marxant  Vollard a fer dues conferències el dia 21 
de maig de l’any 1917 van tenir lloc en aquelles galeries227. Per cert, el 
dimecres següent La Veu de Catalunya reproduïa ampliament el contingut de 
les conferències. 

La primera participació d’Humbert en els exposicions de Les Arts i els Artistes 
o, almenys, la primera que es reflectí en els catàlegs o en la premsa, no es va 
produir fins aquell any 1918, malgrat l’agrupació existir des del 1910 i diferents 
autors haver dit que Humbert n’era membre pràcticament des de l’inici. Ens 
hem d’aturar per esbrinar aquesta qüestió. 
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La idea de crear Les Arts i els Artistes havia pres cos en les tertúlies del Cercle 
de Sant Lluc. En formar-se, l’agrupament presentava alguns trets originals: era 
constituït per selecció, estava basat en afinitats i els seus membres “van ésser 
els primers a donar a llur agrupament el nom genèric i parisenc de saló, puix no 
creiem que l’entitat tingués altre objecte que el de les exposicions col·lectives 
que es feien i es desfeien”228. Veurem de seguida que volien quelcom més: per 
començar, un museu. Estilísticament es podia parlar de la influència de 
l’Impressionisme, superat – diria Ors – per la voluntat d’estructura229. El paper 
dels successius salons d’aquesta agrupació en la formació del bon gust de la 
societat catalana va ser notable. A. Galí ho va explicar així: “l’aparició del saló 
de les Arts i els Artistes va provocar una mena de sospir d’alleujament entre el 
públic sensible de les coses de l’art. Era un esquinç en les boires baixes del 
modernisme català i hom començava a veure perquè havia servit tota aquella 
febrada i cap on s’anava i sobretot hom començava de meravellar-se del llarg 
camí fet enmig dels tempteigs i marrades d’aquella nit fosca”230. 

El primer saló es va inaugurar a començaments de maig de 1910 ( i no pas el 
1916 com va escriure Benet), a la  sala del Fayans Català amb vocació anual. 
La intenció dels organitzadors era que “els beneficis recollits en aquestes 
exposicions, se destinaran a l’adquisició d’obres per a la creació d’un Museu 
Popular y d’algunes altres institucions de caràcter artistich”231. Curiosament, 
vuit dies abans de la inauguració de la primera exposició individual d’Humbert, 
el 1915 va néixer el Museu de Barcelona, complint-se així un dels principals 
objectius fundacionals del grup de Les Arts i els Artistes. El seu primer saló va 
constar de les seccions de pintura, escultura, arquitectura, música i poesia. 
Inicialment composaven la secció de pintura Canals, Colom, Elias, Nonell i 
Pascual, el paper del qual fou decisiu en la creació de l’agrupació. Ors va ser 
concloent al respecte: “la simpatia del pintor y su actividad lograron..., des de 
1910, dejar fundada en Barcelona la sociedad llamada Les Arts i els Artistes, 
cuya organización, entre cierto escepticismo de los del gremio, fue, sobre todo, 
obra suya...”232. S’esperava que les representacions de teatre clàssic a càrrec 
de les senyores Morera, Xirgú, Emília Baró, Capdevila i Tort, així com els 
concerts - Jaume Pahissa i Cristòfol Taltabull eren els membres de la comissió 
de música – fessin del saló “el rendez-vous de la nostra bona societat”. Es va 
fer un vernissage el dia tres de maig  només “pels posseïdors de carnets i 
personalitats convidades”, i l’endemà s’obrí al públic233. No sabem si Humbert, 
entre Madrid i París, estava de pas per Barcelona i va poder assistir-hi. 

Per bé que Revista Nova va ser una mena de portaveu oficiós de l’agrupament, 
i que en la seva segona època, l’any 1916, ho va ser oficialment fins el punt 
d’acabar apareixent com el Butlletí de les Arts i els Artistes, altres òrgans de 
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premsa es van fer ressò de les seves activitats, especialment La Veu de 
Catalunya. Així, per exemple, el 5 de maig de 1910 publicava que Umbert, 
escrit sense h, hauria participat en aquell primer saló “ab una escena de cavalls 
en el Sena, ab dúes figures nues y un troç del Bosch de Bolonia”. Els altres 
expositors haurien estat Mir, Cabanyes, Raurich, Pascual, Martínez Padilla, 
Canals, Labarta, Colom, Junyer Vidal, Manuel Ainaud “y algun altre que sentim 
no recordar”. Entre els no recordats, per cert, hi havia Nogués i Elias, que foren 
esmentats, en canvi, per Joaquim Folch i Torres en la seva crítica del dia 26 en 
el mateix diari. Cal remarcar que Folch, després de considerar que en Junyer 
Vidal “no logra donar calitat a lo que pinta”, afegia, “cosa que no pot dir-se de 
l’Isern, qui exposa dos quadres: Cavalls al Sena  y  Al Bosch de Bolonia”. Així, 
mentre a la crònica de La Veu de Catalunya aquestes mateixes obres eren 
atribuïdes no pas a Isern, sinó a “Umbert”, Folch posava les coses al seu lloc. 

Sembla, doncs, que Jardí tampoc l’encertava quan va situar Humbert en el grup 
inicial de Les Arts i els Artistes, juntament amb Nonell, Canals, Elias, Colom, 
Pasqual, Sunyer, Carles, Aragay i Casanovas, llista d’altra banda molt 
deficient234. Tanmateix, tampoc se li pot retreure el possible error quan el 
mateix Marçal Olivar que, en general, disposava d’informació de primera mà, 
en analitzar el notable canvi que s’havia produït en els dibuixos d’Humbert  a 
Papitu el 1910, deia que aquelles “composiciones (con algunas de las cuales 
contribuyó Humbert, en 1910, a la exposición inaugural del grupo Les Arts i els 
Artistes)… denotan un temperamento que no se aventura a especular con lo 
afectivo sin antes haber calculado sabiamente la sensación plástica”235. Tot i no 
poder negar rotundament la validesa de l’afirmació d’Olivar, estem lluny de 
poder-la confirmar. 

A.Galí, esmentava els escultors Oslé, Gargallo, Smith, Borrell, Casanovas, 
Domènech i Clarà com a participants d’aquell primer saló, afegia que Ramon 
Reventós hi havia fet lectures d’Èsquil i Sòfocles, però en referir-se a la pintura 
tampoc parlava d’Humbert236. Tampoc ho van fer Fontbona i Miralles en el seu 
volum de la Història de l’art català237. Tot plegat, fa que ens semblin minses les 
possibilitats de què Humbert participés en aquella primera exposició de Les 
Arts i els Artistes i no hem trobat documents que recolzin que ho fes en les 
següents238. 

La primera presència certa d’Humbert als salons de l’agrupació va ser el 1918 i 
no va passar desapercebuda. El dia 15 de gener quan s’obria el XI Saló de les 
Arts i els Artistes a les Galeries Laietanes, Humbert encara era a París, però 
això no va ser obstacle per presentar-hi algunes obres. Els altres artistes a 
exposar-hi van ser Aragay, Canals, Carles, Colom, Elias, Pascual, Sunyer, 
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Vayreda, Benet, Guardìa, Ll.Mercadé, Obiols, Ricart, Togores l’escultor 
Casanovas. Josep Llorens Artigas, que s’estrenava com a crític d’art de La Veu 
de Catalunya, va escriure: “La glòria del Saló se l’emporten En Joaquim Sunyer 
i En Manuel Humbert: En Sunyer, amb el retrat de la senyora  Carles [que es va 
reproduir en aquelles pàgines el 28 de gener] ... quelcom de definitiu. En 
Manuel Humbert triomfa amb les seves pintures d’una finíssima delicadesa de 
tintes, i, sobre tot, amb els seus pertorbadors dibuixos, d’un aire malaltís i d’una 
expressió patètica; però d’una prou alta valor per a mantenir-se amb fortalesa, 
en mig del seu perillós decadentisme”239. Per cert, Humbert també retrataria 
delicadament a Maria Llimona, la senyora de Domènec Carles, el mes de juny 
de 1924. Carles, bon pintor i gran entès en pintura, sabia a qui confiava aquella 
mena d’encàrrecs. 

Folguera, en la mateixa línia, va carregar el seu to literari personal, però alhora 
molt d’època, per comentar unes obres que certament l’havien impressionat 
molt: “És l’home més perillós dels qui exposen. La novetat de la seva pintura no 
ens treu la sensació dels seus dibuixos. Esmolat, terriblement esmolat. Quan 
un menys s’ho pensa ja ha fet sang. Sensibilitat d’asiàtic afinada a la mola del 
Londres mariner. Pal·lidesa mig aristocràtica, mig avaròtica. No té precedents 
d’escola ni de procediment. Poe i Baudelaire són dos simples bevedors 
d’absenta, al seu costat. Isolat i enigmàtic. El seu art fa com els caragols: si el 
sobtes una mica s’amaga dintre una closca hostil. És el cas d’un esperit 
moribund sotmès al magnetisme escrutador dins el misteri de la sensibilitat 
inèdita. És el cas de Mr.Valdemar”240. 

 

Mig any després d’aquell saló i d’aquelles bones i interessants crítiques, 
Humbert es trobava a Barcelona a punt d’inaugurar la seva segona exposició 
individual. Malgrat no haver trobat rastres del possible catàleg, sabem pel 
mateix Llorens Artigas que l’exposició va inaugurar-se a la finals del mes de 
juny, ja que a La Veu de Catalunya del dia 1 de juliol ja va dedicar-li un 
interessant article. 

“Acabat d’arribar de París En Manuel Humbert exposa a les Galeries Laietanes 
una sèrie de dibuixos que, com tots els seus, es distingeixen per una 
sensibilitat extremada, una sensibilitat en alguns moments gairebé patològica”, 
començava escrivint el jove crític, que esdevindria un dels millor ceramistes del 
segle XX, en la mateixa “Pàgina artística” que encapçalava Rafael Benet 
parlant de “La tragèdia de Gimeno”. 

Llorens Artigas tenia molt present la ciutat, però no pas com un concepte 
noucentista idealitzat, sinó la “vida de ciutat” com a “culminació de la vida 
moderna”. El preocupava la relació de l’”home” amb aquella mena de vida tan 
intensa, tan fascinadora, tan pertorbadora que el portava a avançar per “la via 
del perfeccionament”, però també el podia dur a la “follia”, a ser “centrigut” per 
ella. Humbert era un “artista modern” que amb el seu esperit “infinitament 
sensitiu” vibrant en “tensió màxima” reeixia a donar forma a aquella vida 
moderna, sintèticament, a la seva manera, però amb “dolor i sacrifici”, que, per 
bé que dissimulats en les seves obres, podien dur-lo al cansament i al 
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 La Veu de Catalunya, 21 de gener de 1918. 
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 FOLGUERA, J.: Articles. Barcelona: Ed. Museos de Arte, 1920, pàg.185. 
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decaïment personals, cosa que ja havia observar anys enrere Elias. I anotava: 
la naturalesa a canvi de revelar-li els seus secrets, el feia captiu dels seus 
encants. Afegia també uns comentaris sobre el perill de caure en el 
“literaturisme” quan es seguia el camí emprès per Humbert, que no entenem 
prou bé. De tota manera, el crític explicava com Humbert reeixia a vèncer 
aquell perill fent “art pur”, que transcendeix tots els gèneres. Un art “per no 
ensenyar”, perillós, però fascinador, “meravellosament temerari”. 

“Els apunts... són fruit d’un esperit que vibra en la seva tensió màxima, arribant 
en determinades obres a semblar que aquell esperit tan infinitament sensitiu 
cau en aquella crisi de decaïment, fatal i seguidora dels grans esforços. És 
aquest conjunt de sensacions complex i impecable que ofereix la vida de ciutat, 
culminació de la vida moderna, allò que feeix (?) l’esperit d’Humbert amb tota la 
seva multiplicitat de tons, amb tota la seva ordenació pertorbadora, 
aparentment semblant a la desorganització, amb tot l’ímpetu dels seus 
encontrats co.... . I això l’artista ho tradueix, a través del seu temperament, en 
una cosa simple, unilateral per la seva forma d’expressió, encara que no sigui 
pel seu contingut, resumint-ho sintèticament mercès a un procés nodrit d’una 
dolor i d’un sacrifici, que amb tot i les dissimulacions, es denuncia en les obres 
produïdes. 

“L’Humbert arriba a l’expressió feliç i ben trobada, però no amb aquella 
ardidesa i aquell coratge amb que el triomfador es fa seves les conquestes, 
sinó amb tot l’aire del combatent que arriba a l’objectiu proposat, però hi arriba 
astragat, las, decaigut, i encara no com a vencedor sinó com a presoner de 
guerra. Ell ha arribat a l’ànima de la naturalesa, però sembla com si a canvi 
d’oferir-li aquesta revelació dels seus secrets, la naturalesa el castigués fent-lo 
no amo sinó captiu dels seus encants. 

“Aquest camí, seguit per En Manuel Humbert és un camí perillosíssim, d’això al 
literaturisme no hi ha més que un pas molt petit. Sortosament el nostre artista 
sent tota la fatal transcendència d’aquest trànsit i no l’efectua, resoltament fa 
ascendir les seves ansies i deixa que en les seves obres espunti la literatura 
tan sols en els seus millors moments, tan sols en aquelles ocasions venturoses 
en que l’expressió ja no és literatura, ni escultura, ni pintura, ni música, sinó art 
pur, matèria feta d’esperit, per gràcia de l’obra d’un home. 

“L’art de l’Humbert és pròpiament amb tota plenitud art modern, art dels nostres 
cada dia més exigents desigs, fill d’aquesta emanació de la nostra vida social 
que s’anomena civilització. Es l’obra de l’home civil que contínuament, cada 
dia, cada hora, cada minut, cada segon que passa, avança per una via de 
perfeccionament, que té les seves victòries, però té també les seves falles, que 
porta de la mateixa manera a la sabiduria – a una sabiduria dels sentits volem 
referir-nos – que a la follia. Tot se precipita per arribar a aquest estat, les 
activitats, les activitats se sobrepassen les unes a les altres, les qualitats de 
cada personalitat són absorvides per una mena d’anhel exterior que les 
reclama, que les porta a manifestar-se amb una mena de dalit centrífug, que 
mentre troba elements s’exterioritza amb magnificències i amb formes noves, 
però que quan arriba a agotar la personalitat, quan arriba a apurar-la, pot donar 
origen a veritables tragèdies. Per això – fruits d’aquestes forces – els dibuixos 
de l’Humbert seran sempre obres perilloses i serà de seny no ensenyar-los – 
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tan fascinadors – mai com un exemple a seguir, sinó com una obra temerària, 
meravellosament temerària”241. 

Malgrat l’interès d’aquell article242, l’aportació crítica més memorable a 
l’exposició  la va publicar Joan Sacs (Feliu Elias) a Vell i Nou, “L’Art 
extraordinari de Manuel Humbert”. A més, les il·lustracions que acompanyaven 
el text ens han permès de conèixer bona part de les obres presentades, en 
absència del catàleg. 

Sacs considerava Humbert « desarrelat » a Catalunya, d’ascendència nòrdica 
o, fins i tot, “ultraplanetària” més que no pas mediterrània, és a dir, més inclinat 
al misteri i a la incongruència que no pas  a la lògica. Les seves creacions 
serien « incineracions del fenomen per deslliurar-ne l’esperit » i no pas per 
dissecar-lo. L’esperit era allò que l’artista feia visible. 

“Un temperament artístic que a casa nostra hi sembla desarrelat és En Manuel 
Humbert, quina ascendència i gestació espiritual aparenten més aviat 
nòrdiques que mediterrànies. No sembla pas commoure’s per la llògica de les 
coses, sinó més aviat per la llur incongruència i misteri. 

“Quan pinta o dibuixa, l’Humbert sembla un il·luminat o un remembrador de 
ancestralíssimes o ultraplanetàries emocions. Dirieu que aixís com el geni 
mediterrà es complau en dissecar el fenòmen per medi de l’acció plàstica, 
l’Humbert se complau, pel contrari, en incinerar-lo per a que l’esperit d’ell, del 
fenòmen, se deslliuri i es faci aixís visible”. Tot seguit, advertia que molta gent 
era capaç d’apreciar un cos, però no pas de percebre l’ànima, encara que se’ls 
hi posés “nua i insinuant davant dels seus ulls”, que venia a ser el que feia 
Humbert, l’art del qual, en aquest sentit, Sacs trobava “discutible” pel seu 
“excessiu descarnament” i perquè la seva fantasia, per fèrtil que fos, “no deixa 
de gravitar en l’òrbita del caprici”, enlloc de fer-ho en la de la “hipotesi”. 

“Però, ai de nosaltres!; són tants els homes capaços d’apreciar un còs i 
incapaços de copsar-ne l’ànima! An aquesta llei d’homes quan se’ls hi lleva de 
davant dels ulls el còs se’ls hi lleva ensems l’ànima d’aquest còs, encara que 
ella resti núa i insinuant davant dels seus ulls. 

“Per això és discutible l’art de l’Humbert, perquè àdhuc  un home intel·ligent 
podrà ésser orb davant del descarnament excessiu del seu art. També perquè 
pot-ser la Fantasia més fèrtil no deixa de gravitar en l’orbita del caprici, que és 
menys que la hipòtesi... i les Arts Plàstiques reneguen de tota hipòtesi?”. 

En aquest punt, introduïa obertament la raó democràtica de la seva preferència 
pel realisme, ja que tot i reconèixer que un art “subtil” com el d’Humbert 
esdevenia “prodigiosament evocador” en trobar un “esperit germà” que 
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 La Veu de Catalunya, 1 de juliol de 1918. 
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 També volem recordar un article de Joaquim Folguera, sobretot perquè feia referència  a uns 
“paisatges de suburbi”, que és una dada que no hem trobat enlloc més. “L’Exposició d’Humbert i 
la clausura del Primer Saló de Primavera han tancat la temporada oficial d’art barcelonina. El 
finíssim pintor, retornat de París, ha mostrat una col·lecció admirable d’anguines(!), fetes amb 
una facilitat plena, gens torturada com era el seu costum. Els dibuixos tenen, però, la mateixa 
flama anterior de sempre, flama que és coberta per un gairebé cinisme blasé. Mirbeau hauria 
trobat en ells gent pel seu Jardí dels Suplicis. Els mateixos paisatges de suburbi, poc menys que 
esquemàtics, tenen un aire imposant de “lloc del crim” (Le Matin o Le Journal d’avant guerra)”. 
FOLGUERA, Articles. op.cit., 221. 
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l’apreciés, un art realista no evocava, sinó que “presentava les essencies a tot 
enteniment organitzat”. 

“Un art així tan subtil com el d’En Manel Humbert devé prodigiosament 
evocador quan per atzar – com qui diria – troba un esperit germà que el sàpiga 
assimilar. En canvi un art Realista no sols evoca sinó que sobre tot presenta les 
essències a tot enteniment organitzat i sol·licitador, sense excepcions”. 

Ara bé, i això era important tractant-se de qui ha passat per ser “apòstol” del 
realisme, Sacs acceptava com un fet inqüestionable, que hi havia esperits 
artístics inclinats a la “captació realista” i d’altres, a la “receptivitat al·lucinada”, i 
que totes dues inclinacions no solament eren igualment bones i havien de ser 
seguides fidelment pels artistes, sinó que un art col·lectiu no podia prescindir-
ne de cap d’elles, altrament seria incomplet. 

“Però els esperits artistes són formats aixís i aixàs; amb la captació realista els 
uns i amb receptivitat al·lucinada els altres, i ambdues són bones, i l’art 
col·lectiu que prescindís de qualsevulga de les dugues serà un art incomplet, i 
l’artista que disfrecés el seu sentiment de la natura, de manera realista o 
simbolista, seria un mal artista en tota l’accepció del mot”. 

Acabava caracteritzant Humbert com un artista “sensitiu”, “sincer” i, fins i tot, 
“eloqüent” per qui entenia el seu vocabulari, i de pas criticava les objeccions 
que li podria fer un cert públic de “petits rendistes”. 

“Després de tot, no sabem pas qui té la certitut. Pot-ser les al·lucinacions 
simbolistes són més verdaderes que les certituts realistes!... 

“Tornant al nostre artista, se pot dir concretament d’ell que és un sensitiu, un 
sincer i un eloqüent pels qui entenen el seu vocabulari. 

“Ja ens sembla sentir la objecció, plena de satisfacció i deslliurament, d’algun 
escamat: “De manera que per a entendre aquest art s’ha d’estar en la  
intríngulis? Gràcies, jo no vull altre art que l’art Universal”. 

“Però aquest escamat sol ésser simplement un petit rendista que no està en la 
intrígulis de l’Univers ni tan sols en la intríngulis del seu five o’clock xacolata”243. 

A l’agost, en el número següent de Vell i Nou, Joan Sacs signava “La Pintura 
d’En Picasso”, un important article que aquí cal esmentar perquè començava 
amb una referència a l’art d’Humbert i a l’article que ell mateix havia dedicat en 
aquest al diari La Publicitad244. Publicant Vell i Nou Santiago Segura mantenia 
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 Vell i Nou, any 4, núm. 71, 15 de juliol de 1918. J.S.: “L’art extraordinari d’en Manuel 
Humbert”. La revista reproduïa tres obres: dues sanguines a la pàgina 271 i un dibuix aquarel·lat 
de dos homes i una dona asseguts en un bar parisenc a la pàgina 272. Aquest pertanyent a la 
col·lecció del MNAC el vam mostrar a l’Exposició Manuel Humbert   de la Fundació Fenosa 
(2007) i el vam catalogar com a Tres personatges en un cafè de París, ploma, aquarel·la i guaix. 
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 “A propòsit de l’art de En Manuel Humbert dèiem dies enrera en el diari La Publicidad que En 
Picasso, així com l’Enric Matisse, era un temperament ingènitament romàntic i idealista, 
sobreexcitat encara pel prestigi formidable i apassionador, en el temps de la gestació artística 
d’En Picasso, de l’art simbolista d’En Pau Gauguin. Deiem també desseguit que l’art de 
Cézanne, essencialment realista, que aleshores compartia el prestigi amb l’art de Gauguin, 
repercutí fragorosament en la consciència artística d’En Picasso simultàniament amb el 
simbolisme i que l’oposició d’aquest dualisme produí en l’artista que ens ocupa...”. Vell i Nou, 
any 4, núm. 72, 1 d’agost de 1918, pàg. 287. Joan Sacs: ”La Pintura d’En Picasso”. 
 



108 
 

l’esforç contracorrent que havia iniciat uns anys abans. El núm. 22 de Revista 
Nova de 3 de setembre de 1914 ja havia hagut d’incloure un avís advertint que, 
a partir del següent número, les pàgines es reduirien de setze a vuit. Ho havia 
volgut justificar per la crisi i no pas per la desídia dels potencials lectors. “La 
caristia del paper, dels gravats i demés material tipogràfic ens hi obliga si no 
volem augmentar el preu de la nostra publicació. Quan la crisis actual 
desaparegui Revista Nova retornarà a les seves setze pàgines”. No solament 
no va retornar mai al nombre anterior de pàgines, sinó que el 5 de novembre 
havia sortit el núm. 31 amb una nota d’acomiadament que reconeixia haver 
“sofert una enorme equivocació al creure en un públic àvid de  posar-se al 
corrent de les interessantíssimes qüestions que les arts modernes plantegen”. 
Per tant, el diagnòstic era clar: aquella mena de públic a Catalunya no hi era. 

En advertir Sacs en l’article que dedicava a Humbert el 1918 a Vell i Nou que 
l’artista es podia trobar amb la incomprensió d’un públic de “petits rendistes 
ignorants en qüestions d’art”, certificava la continuïtat d’aquella situació, 
malgrat havien passat els millors anys del noucentisme. Per acabar-ho de 
rematar, el dia 15 d’octubre en el núm. 77 de Vell i Nou havia de donar la 
notícia de la mort de Santiago Segura. Dedicava l’editorial al record de la 
impressionant i insubstituïble obra feta en la promoció de les arts per l’antiquari 
sabadellenc245. Segura havia traçat ponts entre l’antic i el nou, entre la plàstica i 
la literatura, entre l’artesania i la creació artística. A tal fi s’havia recolzat en 
homes de talent de camps i de generacions diversos i també els havia recolzat 
a ells: Pujols, Elias, Reventós, Salvat Papasseït..., Utrillo, Crespo, Quer,... 
Nogués, Aragay, Humbert són els noms, entre molts altres, que immediatament 
ens venen a la ment. I ho havia fet en un clima que facilità la uniò i l’amistat 
entre ells. 

Un any abans del traspàs, la seva revista, el nom de la qual també indicava bé 
quin havia estat l’eix de la seva vida, publicava un article il·lustrat amb el que 
volem cloure, en clau d’homenatge, aquest capítol. Mostrava l’obra ceràmica 
feta per Quer, Nogués i Humbert, als quals s’hi podia afegir Aragay. Es titulava 
“Les orses modernes d’aquest número” i deia així: 

“Heus-aquí una bella mostra del fang esdevingut manifestació ferma del gran     
art de la ceramografia, ressucitat aquí per En Francesc Quer246. Aquestes 
orses que reproduïm són la més palesa demostració de tot quan es pot fer de 

                                            
245

 “A propòsit de l’art de En Manuel Humbert dèiem dies enrera en el diari La Publicidad que En 
Picasso, així com l’Enric Matisse, era un temperament ingènitament romàntic i idealista, 
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 Quer fou professor de “Les Arts de la terra” en l’Escola Superior de Bells Oficis. S’havia 
format en el taller del pare de Marià Brugués, oncle de Santiago Segura, i després a París, 
València i Rio de Janeiro. Com explica Cecília Vidal: “El 1920 dirigia els forns de ceràmica de 
Pujol i Baucis situats a Esplugues del Llobregat. El 1926, arruïnat, i en plena dictadura de Primo, 
acceptà de dirigir una fàbrica de ceràmica industrial a Lisboa. Hi morí al cap de poc temps”. 
VIDAL, C.: Xavier Nogués (1873-1941). Barcelona: Fundació Xavier Nogués Àmbit Serveis 
Editorials,S.A, 2010. 
 



109 
 

casa estant, si és l’esperit obert a les renovacions, en qualsevulga ofici. I els qui 
silenciosos fan sa via són els qui ho fan millor. Per’xò els ceramistes, que han 
de lluitar amb obstacles no xics, han assolit que llurs cuites tinguin tanta valor 
com les demés fàbriques de ceràmica espanyola. En Nogués i l’Humbert, joves 
i bregadors com catalans que són, i de traça magnífica per a fer convertir 
d’unes tosques rajoles d’una influència estranya en la decoració, una modalitat 
sols catalana, també hi tenen posades energies capdals. La ceràmica d’ara a 
nostra terra ja s’és alliberada, pel grandiós esforç d’aquests artistes, del 
mancament sofert de personalitat. Ja no caldrà cercar a altres regions – 
Talavera, València, Alcora, etc. – i àdhuc a l’estranger, inspiració en esmalts 
que també eren copiats o pobre imitació. 

“Als Nogués, Humbert i En Josep Aragay, als gerres i a les orses catalanes, als 
plats i a les rajoles, no els mancarà ni el tècnic ni l’artista que, en faisó ja 
acurada els avalori. 

“Aquestes quinze orses que avui reproduïm demostren que aquest treball dels 
nostres ceramistes donarà molt que dir i molt més que admirar àdhuc als 
ceramistes estrangers, ço que no és una poca cosa”247. 
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 Vell i Nou, any 3, núm. 51, 17 de setembre de 1917, pàg. 563. ”Les orses d’aquest número”, 
signat Ch.D. . Anteriorment, en el núm. 43 de 15 de maig de 1917, pàg. 401, s’havia publicat 
“Plats catalans del segle XVIII”, destacant-ne la raresa i la minsa continuïtat de la producció 
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En Francesc Quer, artista ceramista i artisà de renom, ens en fa d’admirables, ajudat per En 
Xavier Nogués, En Manuel Humbert i l’Aragay...”.  
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12. SALÓ DE TARDOR. CÍRCOL ARTÍSTIC. UNS TEMPS 
A ARENYS DE MUNT AMB MANOLO HUGUÉ. 
EXPOSICIÓ DE PRIMAVERA DE 1919. AGRUPACIÓ 
COURBET. 

 

La mort de Santiago Segura no va impedir que les seves Galeries Laietanes 
acollissin el primer Saló de Tardor a partir del dia 7 de desembre de 1918. Era 
organitzat per la Societat dels Amics de les Arts. El dia 1 d’agost, Vell i Nou ja 
havia publicat un article, “L’Exemple de la Societat dels Amics de l’Art”, en el 
qual s’explicava l’objectiu de la Societat: “fer valioses i nombroses adquisicions 
pel nostre museu d’art modern”, i afegia: “Els nostres protectors de l’Art modern 
no han parat de recórrer exposicions i tallers, ensumant tot lo que’s produeix i 
exhibeix i, tot gratant-se la butxaca, han anat adquirint, avui an En Sunyer, un 
altre dia an En Humbert, més endavant an En Manolo Hugué obres selectes, 
pintures i escultures valioses”248. Aquestes tres noms indicaven una jerarquia 
dins l’art modern català reconeguda per l’articulista i, més encara, pels autors 
de les adquisicions. 

Pel que fa al Saló de Tardor, els Amics de les Arts i el seu animador principal 
Martí Sandiumenge249 havien fet una convocatòria àmplia a les agrupacions i 
als artistes individualment, però la resposta va ser molt limitada en quantitat i 
qualitat, fóra de Les Arts i els Artistes i unes poques excepcions com les de 
Benet, Espinal i Torres Garcia. De manera que va acabar distingint-se poc dels 
salons que regularment celebrava Les Arts i els Artistes, de la qual cosa es 
lamentava Vell i Nou que va dedicar al saló una bona part del número 82, 
aparegut el dia 1 de gener de 1919, amb la reproducció d’obres presentades: a 
la portada, una Maternitat de Sunyer; en pàgines interiors, una altra Maternitat 
de Benet, una Noia Jova d’Humbert a la pàgina 4, Cafè del Paral·lel de Picasso 
i uns paisatges de Canals i Espinal. A la fi, es dedicava un article il·lustrat a les 
joguines de Torres Garcia. 
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Courbet, dels Evolucionistes i del Nou Ambient, i el mateix temps, com ha estat dit, l’obra 
d’alguns artistes independents destacats”. 
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Els crítics d’art de La Veu de Catalunya eren llavors Benet i Llorens Artigas. A 
la ressenya del saló, sense signar, es deia que Manuel Humbert havia 
presentat “un retrat de noia jove que superficialment s’aparta de la tònica de la 
seva producció, encara que en realitat no és sinó un episodi més de la seva 
obra admirable unit amb les seves anteriors produccions per una connexió 
íntima i olbirable”250. No era dir gran cosa.  

Joaquim Folguera, que no tardaria gaire en morir, va ser més explícit i va estar 
més encertat en referir-se a «Les sorpreses: retrat de Manuel Humbert ».  

“Manuel Humbert, com hem dit ja, exposa un retrat de dona. Sorprèn de sobte 
perquè la tela segueix una orientació evidentment distinta de la majoria dels 
seus dibuixos. La darrera exposició que féu, recentment arribat de París, era 
segurament l’entreforc: mentre uns dibuixos s’endinsaren en l’abís d’un 
decadentisme mirbeaunià, els altres s’alçaven al nivell de la normalitat gairebé 
objectiva. La tela d’ara fa l’efecte d’un propòsit d’esmena del seu autor; no en 
sentit artístic, que no hi cap, sinó en el sentit d’optimisme moral, d’alliberament 
morbós. La noia que ha pintat es tota clara i sana d’esguard. Certament té un 
aire de convalescència mal dissimulada sota els colors roses blancs i morats 
clars. Però l’esforç d’anar per bé hi és a desgrat d’aquells mateixos roses, 
blancs i morats clars que s’esllangueixen en matisos lleugerament perceptibles 
– rastre indefectible de Manuel Humbert”251. 

 

El dia 20 de novembre de 1918 la Junta Directiva del Reial Círcol Artístic havia 
admès com a soci a Humbert. Havia estat proposat per Josep Mompou i 
Eduard Solà probablement uns mesos abans, ja que en la fitxa del Círcol 
constava que tenia llavors 27 anys, i ell n’havia complert 28 el mes d’agost. Ja 
es definia professionalment com a pintor i residia al carrer Provença, 362252. 
L’any següent, segons constava en les actes de les reunions de la Junta 
Directiva de 1919, el Círcol va adquirir una obra d’Humbert253. Es tractava 
d’una figura de noia jove dreta de perfil, feta amb ploma, gouache i aquarel·la 
damunt paper, que potser havia exposat a les Galeries Laietanes o, en tot cas, 
era molt de l’estil de les que va exposar-hi.  

 

Aquell hivern de 1919, Humbert va acceptar la invitació de l’amic Manolo 
Hugué, un altre bon freqüentador del Círcol, i se’n va anar a Arenys de Munt. 
Els dos principals biògrafs de Manolo, Josep Pla i Rafael Benet, van deixar 
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constància, sobretot el primer, de tot el que devien a Humbert per les 
anècdotes i històries de l’escultor que els va explicar, obrint-les-hi les portes al 
coneixement en profunditat d’un artista i personatge excepcional amb qui el 
pintor van mantenir una gran i llarga amistat, des dels primers temps de París 
fins a la mort d’Hugué254. Sobre l’episodi que tractem en aquest capítol, l’estada 
que tots dos van compartir a Arenys de Munt, el deute de l’escriptor i el de 
l’historiador envers Humbert fou total. Benet, a El escultor Manolo Hugué255,  i 
Pla ho van reconèixer explícitament. Aquest a més ho va fer generosament a 
Manuel Humbert em parla de Manolo. La pintura d’Humbert, i això des del títol i 
al llarg de tot el text. “És el que m’ha contat – deia Pla, ben avançat l’article - tot 
el que porto escrit”256. Es tracta, a més a més, d’un escrit imprescindible per 
conèixer tant a Manolo com a Humbert. 

Pla va basar tot el relat en la conversa que va mantenir amb el pintor un dia de 
l’any 1927 mentre aquest celebrava la seva primera exposició a la Sala Parés. 
“Aquell dia Humbert tenia oberta una exposició de les seves pintures en una 
galeria de Barcelona. Primer m’explicà les històries de l’escultor a Arenys de 
Munt, que per a donar-lo a entendre són decisives. Després mirarem 
l’exposició. Vaig quedar molt sorprès...”257. I poc abans havia escrit: “Des que 
m’explicà aquestes històries han passat un gavadal d’anys. Si me’n recordés 
del dos o tres per cent, ja em podria donar per satisfet. Tota la resta és oblit”258. 

Tanta copiosa informació només podia provenir d’un gran coneixement fruït 
d’una intensa freqüentació. Creiem que s’havien conegut a París, entre altres 
coses perquè Humbert va fer un dibuix d’un interior de cafè amb dos 
personatges asseguts entorn d’una tauleta que semblen  ser Picasso i 
Manolo259. Ara bé, Manolo s’havia instal·lat a Ceret el 1910, i tot i que això no 
excloïa que fes viatges París, podria semblar possible, com creien Benet i Olivar 
amb diferents matisos260, que l’amistat entre ells sorgís a Barcelona durant la 
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guerra. Pla, en canvi, va ser concloent en afirmar que eren amics des de París i 
va dir per què, com veurem aviat. Creiem que tenia raó, però, fos com fos, 
Humbert sabia moltes coses de la vida de Manolo a París. En referència al 
temps viscut en aquella ciutat, resulta imperdible una de les múltiples històries 
que va contar a Pla: 
 
“Una nit, al Lyon – em diu Humbert -,[Manolo] em presentà un carterista retirat, 
amic seu de la joventut. Aquell home tenia una torre a sant Gervasi on vivia, 
amb la senyora, admirablement. La fortuna d’aquell individu havia estat feta a 
París, en el moment més fort i més freqüentat de l’Exposició. Hi havia molta 
gent. En el curs de tres o quatre nits, a la rue de la Paix, tros comprés entre 
l’avinguda de l’Òpera i la plaça Vendôme, aixecà 150.000 francs de carteres. El 
carterista mirà fixament a Manolo i li digué: 

“Tu, Manolo, tenies grans condicions, però sempre has estat fluix i sentimental, 
feble. 

“Mentre el seu amic deia aquestes paraules – davant meu – l’escultor es 
passava l’ungla del dit petit per les formes de l’orella. Quan el carterista 
emmudí, Manolo em digué : Aquest burgès té raó. Però que hi farem...”261. 
 

L’humor d’Humbert era molt  fi. Elegant, suaument distant i irònic en la forma, 
penetrant i un punt sarcàstic en el contingut, com ja s’havia expressat en els 
seus dibuixos en les revistes humorístiques. Molt adient, en tot cas, per donar a 
conèixer els fets que envoltaren la vida de Manolo. 

L’estada de Manolo a Arenys va tenir lloc a la fi de la primera guerra mundial, 
en part a conseqüència de la guerra i en part pel que li va succeir a Barcelona. 
“Aquella guerra, que produí onze milions de morts – encara hi ha gent que 
creuen en el progrés! - , fou per a Manolo una calamitat indescriptible”262. En 
efecte, va haver de sortir de Ceret, on vivia bé, per anar a Barcelona, on no va 
vendre res i va haver de viure a la casa de la seva germana a la Ronda, prop 
de l’Hospital Militar del carrer de Tallers, la visió del qual no li agradava gens. 
Però abans d’anar a Ceret, Manolo havia deixat París i havia tornat a Barcelona 
una primera vegada el 1916. Aleshores va freqüentar la penya de Les Arts i els 
Artistes al Continental, a més de les que tenien lloc al Refectorium i al Lyon 
d’Or. Malgrat no guanyar diners, Benet pensava que això no l’impedia d’anar a  
veure les revistes teatrals amb primeres atraccions de París que en aquells 
anys es representaven al Principal Palace i de jugar al Cercle Artístic263. 
Almenys això darrer, seria posat en dubte per Humbert que va dir a Pla que 
Manolo no bevia ni jugava, com veurem de seguida. 

                                                                                                                                
Barcelona en els anys 1818 i 1919, abans de parlar de la importancia que va tenir per Humbert 
el temps compartit amb l’escultor a Arenys de Munt. 
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Manolo va anar a Arenys de Munt un primer cop per la senzilla raó que el seu 
cunyat hi tenia una torreta i ell a Barcelona, com hem dit, no en feia ni cinc. 
Aquella estada no va durar gaire. 

“Al principi les coses anaren bé, de primera. A Barcelona el cunyat treballava i 
tenia l’ordre de la feina. A Arenys de Munt es desbaratà: es tornà un home 
maniàtic, desordenat i estranyíssim. Se solia llevar a les set de la tarda. Es 
passava la nit llegint llibres de química i de geologia. Aquell home digué a 
Manolo que en tots els rocs i pedres de la terra s’hi podien trobar quantitats d’or 
i plata, que al principi és escassa, però que amb el temps pot constituir una 
quantitat incalculable i produir una riquesa personal conspícua. Manolo 
l’escoltava estorat, el cunyat anava darrere aquelles preciositats. Li deia rient: 

- No us amoïneu... Les pedres ja estan bé com estan... La discussió, però, no 
s’acabava mai. En un moment determinat, cregué que el seu cunyat era un 
dement autèntic. Tot li resultà estranyíssim. No cal dir que tornà a Barcelona de 
pressa i corrents”264. 

Malgrat la inesperada bogeria domèstica, l’escultor s’havia fet un lloc al cor de 
la gent del poble, de manera que “la popularitat de Manolo a Arenys de Munt 
fou total, absoluta, incontenible”. “A la tarda agafava la vareta i anava a donar 
un tomb pels camps de la rodalia... Trencava el bri d’una planta i l’olorava; 
mirava el cel i veia volar els ocells, parlava amb els pagesos que anava trobant 
pel camí... Tenia una conversa tan agradable i divertida, que els pagesos 
quedaven parats davant aquell home... Els fascinava, li haurien donat tot. 
L’invitaven a anar a casa seva a prendre una cosa o altra. No acceptava mai 
perquè era molt abstemi. Si convenia, alçava la cama i feia un pas de ball, 
notòriament grotesc, que era el que agradava més. També si s’esqueia, 
armava una partida de set i mig en un tres i no res. Ell no jugava mai. ¿Com 
hauria pogut, si no tenia res?”265. 

No és d’estranyar, doncs, que poc temps després d’haver-se refugiat a 
Barcelona per protegir-se de la follia del cunyat, Manolo hagués tornat a Arenys 
de Munt. En efecte, els joves pagesos no es resignaven a viure sense ell i “ una 
tarda es van presentar a la porteria del Cercle Artístic amb uns vestits de vellut 
que feien olor i una gorra com un coixí”. Manolo “baixà a la porteria i els rebé 
com si fossin els tres reis. Li oferiren casa franca i tot pagat... Hi anà, 
naturalment... Amb el pagès de la casa on dormia arribà a tenir molta 
franquesa. L’home estava encantat i al cap de tres dies de tenir-lo l’escoltava 
com un oracle. A l’últim li féu rodar el cap”. 

“Figureu-vos – em diu Humbert...- figureu-vos aquesta anècdota que ara us 
explicaré. Figureu-vos que el pagès, els primers dies de tenir-lo a dormir, féu la 
vida ordinària. Es llevà, com sempre, a trenc d’alba, donava menjar als animals 
i després, amb el tràmec a l’esquena se’n anava a treballar. Al cap de vuit o 
nou dies, es llevà una mica més tard. Estava tan fascinat de Manolo, tan 
embadocat del que deia, que al vespre no el podia deixar. Al cap de vuit o nou 
dies, es llevava a les deu. Manolo continuà parlant, com sempre, de les coses 
més absurdes per al pagès, que continuà escoltant-lo amb la boca gairebé 
oberta. En un moment determinat, es llevà a quarts de dotze del matí, que era 
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l’hora que l’escultor es llevava habitualment… Arribat en aquesta situació, 
Manolo tingué por. Tingué por per la mestressa – de la bogeria que s’anava 
creant a la casa. El que l’esporuguí més fou la possibilitat que la pagesa li 
digués que era un corruptor, no de menors, sinó de majors, i decidí marxar 
d’Arenys de Munt de seguida. Aprofitant una distracció de la mestressa, arreglà 
els seus magres trastets i emprengué el viatge a peu, cap a la costa, per agafar 
el tren, sense dir res. En el curs del camí un cotxe se li aturà (el primer de la 
població), propietat d’amics seus que l’invitaren a pujar. S’hi negà 
ostensiblement. Li preguntaren per què. “ Perquè si pujo – contestà – arribarem 
tard quan passi el tren”. 

I Pla afegí: “Segons Manuel Humbert, aquesta anècdota és la més important de 
la vida de l’escultor – no pas de l’ofici, sinó per a comprendre el que fou la seva 
vida. A Humbert, el feia riure, cosa que no feia pas gaire sovint. Manolo i 
Humbert eren amics de París. Els pocs amics que l’escultor hi tingué foren els 
que l’ajudaren. Els qui no l’ajudaren podent-ho fer foren molt desconsiderats. 
Manolo tingué una llengua viperina”266. 

L’estada de Manolo a Arenys no fou, doncs, continuada. Com Humbert explicà 
a Pla, un dia va rebre una carta de Manolo demanant-li que el pugés a veure a 
Arenys de Munt. No sabem quina etapa de les marcades per les anades i 
vingudes de Manolo fou la que compartiren. De tota manera, les interrupcions 
entre una i altra degueren d’ésser molt breus. Podem excloure la primera, 
perquè no veiem a Manolo demanant a Humbert de conviure amb la germana i 
el cunyat. Tampoc ens sembla gaire plausible que fos la vegada que Manolo va 
acabar sent empaitat camí de l’estació. Creiem que hi va haver una tercera 
estada en la qual Manolo va disposar d’una casa només per a ell i, 
probablement més tard, per a la seva dona, Tototte, i va ser aquesta estada la 
que va voler compartir amb el jove amic. Això faria plausible l’anècdota del 
captiveri de Tototte que ens explicà Cecília Vidal,  segons la qual, Manolo i 
Humbert se’n van anar uns dies fora d’Arenys i van deixar, probablement sense 
voler, a la Tototte tancada a casa. Quan van tornar, la Tototte, enlloc de 
queixar-se o, fins i tot, de fer un escàndol, va dir a Manolo: “Menys mal que ja 
has tornat, ja patia que no t’hagués passat res”. Aquesta anècdota Cecília Vidal 
ens l’explicà en el context d’una conversa sobre les dones dels artistes dotats i 
intel·ligents, que solien ser les primeres admiradores dels marits, dels que 
estaven molt enamorades i els eren d’una lleialtat total, les haguessin trobat on 
les haguessin trobat. 

Quan Humbert va arribar a Arenys de Munt va trobar tot un grup de criatures 
que cridaven i reien davant d’una finestra on Manolo Hugué feia comèdia vestit 
de general, amb barret de paper i una canya a la mà. Era un dia qualsevol, és a 
dir, que en qualsevol dels dies que Manolo va passar a Arenys el seu impacte 
en la població havia de ser extraordinari. També en Humbert. Haver pogut 
compartir aquells dies de la seva joventut amb Manolo en aquell poble i els 
seus camps pensem que havia de resultar-li decisiu. Tot el que li pogués 
quedar de la crisi personal que havia detectat uns anys abans Elias, s’havia 
d’esvair davant la capacitat de Manolo per incidir favorablement en l’esperit de 
la bona gent que l’envoltava i més encara en el d’un amic tan jove i estimat. I, 
des del punt de vista artístic, la capacitat d’intimar i de penetrar en la naturalesa 
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que Manolo li mostrava en cada passeig que feien junts pels camps del 
Maresme, aquella mena de “franciscanisme” lliure, alegre i profund, 
personalíssim de Manolo, havia de resultar-li crucial. La seva evolució des del 
món fantasiós, amb focalitzades il·luminacions que en ressaltaven el caràcter 
singularment ombrívol, que havia encisat als admiradors dels seus dibuixos 
lavats, guaixos i sanguines, vers un compromís poètic, però d’una lleialtat 
profunda amb el natural, que cada cop es faria més palès i ja no abandonaria 
mai més, entenem que no s’explicaria de la mateixa manera si no hagués 
compartit aquells mesos preciosos amb aquell company formidable. 

Olivar va fer unes consideracions sobre aquell període i aquella amistat que 
coincideixen amb les que acabem d’expressar: “En 1918 i 1919 Humbert 
estuvo de nuevo aquí. Excepto en algunas obras de evocación imaginativa, se 
fue orientando rápidamente hacia una personal interpretación realista del 
natural. Su intimidad con Manolo, a quien entonces conoció [sic] y junto al cual 
pasó el invierno de 1919 en Arenys de Munt, no dejó, seguramente de 
confirmarle en esta tendencia. Todos cuantos hayan conocido a Manolo Hugué 
sabrán quan agudo era este escultor en la observación del mundo circunstante. 
Era sencillamente espléndido pasear con Manolo por el campo y escucharle 
cuando, interrumpiendo su charla, se detenía para hacerte observar, con la 
mayor naturalidad, sin ápice de pedantería, la fineza de algún detalle del 
paisaje, o de una planta o de una animal. Manolo, que pintó muy poco, fué un 
gran sugeridor de esta clase de temas, que captaba con un auténtico 
franciscanismo. Este aspecto, de lo que puede despertar en nosotros la 
simpatía que emana de las cosas y de los seres que nos rodean, se 
transparenta en algunos pequeños lienzos de paisaje que Humbert pintó 
entonces en Arenys de Munt...”267. 

 

Molts anys més tard, Rafael i Jordi Benet van incloure a Manolo, i també a 
Humbert, en la edició espanyola del llibre El Arte visto por los artistas de 
Goldwater i Trevas. Recollien, entre molts altres, alguns dels pensaments de 
l’escultor, que, al nostre entendre, es van trobar reflectits en l’obra i la 
personalitat d’Humbert, ja fos per influència de l’amic o ja fos perquè sempre 
els van compartir i estigueren a la base de la seva amistat. Aquí els 
condensem. 

“En l’art tot està fet, dit i admirablement establert. La gran dificultat consisteix 
en seguir i continuar. Davant l’essencial no hi ha res a moure, tot està en el seu 
punt i és admirable, i allò difícil, tràgic, està en aconseguir portar una candela 
de cinc cèntims a la cua de la processó de grans artistes que ha produït la 
humanitat. Jo només em proposo això... La sola denominació d’art modern em 
produeix nàusees perquè, de fet, només existeix un art. 

“Quan vull treballar obro una finestra i faig allò que tinc davant. Tot és 
admirable. ... . Una obra d’art ha de ser vivent. La vida, a una obra d’art, li dóna 
un aire de cosa justa i perfecta - l’aire de cosa justa i perfecta que té una 
ametlla.... A mi m’agraden les coses senzilles. ... Les obres del gran art 
contenen, a més, un element etern, imponderable, misteriós, que no es pot 
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aprendre i no es pot ensenyar, que no es pot vendre ni comprar i que només es 
pot arribar a entreveure a mitges a força de reflexió, de contenció”. 

“La escola és indispensable. T’estalviaràs molts mals de cap. A més, a l’escola 
que jo proposo, lo genial estaria prohibit (per exemple, el Greco i Delacroix)… 
Hem perdut l’aroma de la forma. Ningú sap fer una cama. Cal saber veure els 
propis defectes per poder esmenar-los. I aquest exercici, cal fer-lo sense 
pessimisme, alegrement...”268. 

En el catàleg de l’Exposició de Primavera de 1919 hi figurava l’adreça precisa 
d’Humbert a Arenys de Munt, carrer Sant Anton, 70. Sembla, doncs, que 
l’estada hivernal s’allargà fins la primavera. 
 

La Junta de Museus havia decidit a finals del 1917 organitzar anualment, a la 
primavera, una exposició de caire nacional, més senzilla de preparar que la 
internacional, que es celebrava periòdicament i aquell any, com hem vist, 
s’havia dedicat excepcionalment a l’art francès. A tal fi, s’havien convidat les 
societats i les agrupacions artístiques per exposar en les sales del Palau de 
Belles Arts. 

A la primera Exposició de Primavera, celebrada l’any següent, 1918, Humbert 
no va presentar cap obra. El mes de gener ja havia exposat en el saló propi de 
Les Arts i els Artistes a les Galeries Laietanes i aquella primavera havia d’estar 
centrat en la preparació de la seva segona exposició individual que tindria lloc a 
l’estiu en aquelles mateixes galeries. Almenys Llorens Artigas el va trobar a 
faltar. En la seva Impressió General sobre l’Exposició d’Art va escriure: “trobem 
a mancar-hi, al “Saló de les Arts” aquests dos artistes admirables que són En 
Nogués i l’Humbert”269. 

La primera presència d’Humbert es va produir en l’Exposició general d’Art de 
1919, és a dir, la segona “Exposició de Primavera”. Ho va fer amb dues obres 
ressenyades en el catàleg amb els números 505 i 506, que duien el mateix títol: 
Estudi. En la mateixa exposició, Picasso va presentar 8 obres. Això no obstant, 
Llorens Artigas va escriure una Partita270 dedicada a Benet, a Humbert i a 
Torres Garcia perquè, “havent-se manifestat... en la darrera Exposició general, 
ens creiem en el deure de no deixar passar en silenci l’exhibició de les seves 
darreres produccions, puix que, juntament amb les dels pintors Picasso i 
Domingo, eren el millor de l’Exposició”. 

No dubtava en aplegar tres artistes tan diferents en una mateixa Partita perquè 
trobava “quelcom que els uneix i que els dóna una característica comú, la 
influència de la ciutat”. La “ciutat” era un leit motiv noucentista i, a la seva 
manera, també ho era del crític. Ara bé, la ciutat a la qual es referia Llorens 
Artigas no era una ciutat ideal ni tampoc un ciutat concreta i, per tant, no era 
Barcelona. Era més aviat “un lloc” culturalment hegemònic, centre de la 
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civilització contemporània, la influència del qual sobre els artistes es 
manifestava “ja sigui convertint-se en tema preferent de les seves obres, ja 
sigui influint d’una manera sensible, d’una manera poderosa, en l’esperit de 
l’autor”. 

Això darrer era el que Llorens Artigas creia que succeïa amb Humbert perquè, 
en el fragment que li dedicava, feia una significativa caracterització del pintor, 
mitjançant l’anàlisi de la relació d’aquest amb la ciutat, i el veia “contemplatiu en 
mig del trasbals de la vida ciutadana, que no pretén influir sinó deixar-se influir 
dels esdeveniments que es projecten en els seus dibuixos i pintures no com 
una necessitat, sinó per un esforç premeditat i conscient, una estilització, una 
superació i, alhora, una desfiguració: una subtilització de la pintura, obra d’un 
esperit perfumat segons les lleis de la ciutat moderna”. I això el distingia: “l’art 
de Manuel Humbert és enfora de totes les lleis que regeixen l’obra del pintor 
nadiu”. 

D’altra banda, considerava que, tot i que Humbert “té tota la contextura de la 
ciutat” com “l’home finament sensitiu, dotat d’excel·lents condicions que la 
ciutat exalta,... en essència [és] refractari a la pintura, hostil al conreu del propi 
art, al qual sols rendeix tribut invocant l’estímul de la voluntat”. 

De ser certa l’“hostilitat” davant la pintura, que Llorens Artigas creia percebre 
llavors en Humbert, hauria de considerar-se una actitud temporal que el pintor 
estava en procés de superar – havia titulat significativament Estudis les obres 
presentades en aquella exposició 271-, mentre que la “voluntat” es mostraria 
forta ja que va acabar dedicant-se a la pintura la resta de la seva vida. 

Llorens Artigas contrastava el cas d’Humbert amb el de Torres-Garcia de qui 
deia que “ja no és la ciutat qui inconscientment li guia els passos, sinó que més 
bé és ell qui cerca, qui sol·licita la ciutat”.  

Resultava molt revelador del context noucentista el fet que el crític sostingués 
que “evidentment Torres-Garcia no és encara el pintor de la Barcelona-Ciutat; 
ell és el precursor, en ell es resumeix tot el període romàntic, primera etapa de 
l’esforç de l’art català per a fer-se instrument de la vida nova... Torres-Garcia no 
pinta encara Barcelona, l’ideal estructurat, sinó la ciutat, l’ideal encara 
abstracte, l’ideal en els seus inicis... En tot cas, li correspondrà sempre la glòria 
d’haver obert a l’Art modern de Catalunya l’espectacle de la ciutat, l’espectacle 
d’un ideal nou...”. 

L’interès indubtable de l’article i, sobretot, el dels artistes als quals estava 
dedicat, així com la considerable presència d’obres de Picasso, redimien una 
exposició que, en celebrar-se, no es va considerar que hagués estat un èxit.  
Folch i Torres ho constatà en les pàgines de La Veu de Catalunya, tot advertint, 
amb una  visió que ara anomenaríem estratègica, que “no és l’èxit el que 
interessa de moment sinó que les exposicions es facin”272. El mateix Llorens 
Artigas en un altre article que publicà a L’Instant, “El darrer saló”, deia que 
l’exposició només se sostenia per les aportacions de Les Arts i els Artistes i de 
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l’Agrupació Courbet, i encara, perquè la tònica del saló era baixa, “molt baixa... 
D’una observació rigorosa se’n salvarien sols dignament les obres dels pintors 
Picasso, Torres-Garcia, Domingo, Humbert...”273.  

El problema principal d’aquelles exposicions era l’abstenció dels artistes, les 
seves resistències a participar-hi decididament i amb obres significatives de llur 
producció. En part, aquella actitud era deguda a unes clàusules del reglament 
sobre l’admissió d’obres que creava un conflicte amb els artistes. Per mirar de 
resoldre’l es va crear la Junta Municipal d’Exposicions, que va aprovar un nou 
reglament deixant als artistes la lliure iniciativa en la preparació de les 
Exposicions de Primavera. Es creaven sales d’honor i sales especials, i es 
feien retrospectives de mestres de l’art modern ja morts, acompanyades 
d’estudis a càrrec d’algun crític o artista important. El nou sistema es va posar 
en funcionament per preparar l’exposició de 1920, però aquell any encara es 
van haver de lamentar les trameses d’obres febles i les abstencions de bons 
artistes, entre elles la del mateix Humbert, que ja no era a Barcelona. 

 

Un altre problema per a les exposicions oficials era que se’n feien forces de 
privades. D’aquell any 1919 hem de remarcar la de l’Agrupació Courbet, 
celebrada a les Galeries Laietanes entre el 10 de maig i el 30 juny. L’agrupació 
s’havia constituït l’any anterior per impuls, precisament, de Josep Llorens 
Artigas i també de J.F. Ràfols, als quals es van anar sumant aviat Benet, 
Domingo, Espinal, Lluís Llimona, Miró, Obiols, Ricart, Sacharoff, Togores i 
Torres Garcia. Un nucli important d’aquells artistes havia passat per l’Acadèmia 
Galí i molts freqüentaven el Cercle de Sant Lluc. Tanmateix, es situaven en el 
corrent de renovació del noucentisme, a vegades qualificat de “Generació de 
1917”. Dins aquest corrent també cal situar Els Evolucionistes, un grup format 
inicialment per Sisquella, Joan Serra, Viladomat i Joan Cortés, als quals se 
sumarien Mompou, Ferran, Bosch Roger, Créixams, Fenosa, Granyer i Rebull, 
també Domingo274.  

Tots dos grups eren heterogenis estilísticament parlant, però potser el primer 
podria veure’s, més que no pas el segon, com a precursor de les avantguardes, 
sobretot per la projecció que van acabar tenint alguns dels seus integrants: 
Miró, Torres Garcia o el mateix Llorens Artigas. Cap de les dues agrupacions 
va durar gaire, especialment la Courbet, que es va dissoldre a finals del mateix 
1919. Ara bé, és molt interessant  de constatar, i alhora és ben significatiu de 
què representava Humbert per als “joves”, el fet que tots dos grups, que es 
reivindicaven ells mateixos com a renovadors front a Les Arts i els Artistes, es 
mostressin oberts a considerar-lo com un dels seus, convidant-lo a participar en 
les pròpies exposicions. 
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De fet, tant Humbert com Manolo, els dos companys d’aventures per Arenys de 
Munt, van participar en l’exposició de l’Agrupació Courbet a les Galeries 
Laietanes del 1919. Van presentar-hi dos retrats que s’havien fet mútuament. 
Sabíem  que Humbert  havia fet un dibuix de Manolo estant a Arenys de Munt. 
Pla havia escrit el que li digué Manolo d’aquells dies al poble del Maresme: “El 
pintor Humbert se’n vingué amb mi. Anàvem a la plaça i ens fèiem la cuina 
nosaltres mateixos. Humbert em féu un retrat molt bonic. Fou magnífic”275. 
Benet també s’hi va referir276. Aquell dibuix també va il·lustrar l’article de R. 
Vayreda “A propòsit de Manolo Hugué” a D’Ací D’Allà277 i el presentava com 
degut “a la mà agilíssima de Manuel Humbert”. Però es va publicar per primer 
cop el 15 de juny a Vell i Nou, quan la revista encara es feia ressò de 
l’Exposició Courbet. 

No sabíem, en canvi, que Manolo hagués fet un retrat d’Humbert ni que 
l’hagués presentat a la mateixa exposició. La proximitat amb el temps de 
l’estada i la joventut del retratat que s’hi endevinava fan pensar que també va 
ser fet a Arenys de Munt. Il·lustrava un article de Joan Sacs titulat “L'istil”, que 
era inspirat en l’exposició de l’Agrupació Courbet. Sacs precisava que aquesta 
era una mostra de dibuixos a la qual havien estat convidats “alguns artistes 
d’avantguarda aliens en aquesta Agrupació d’artistes joves”. Observava que, 
tret d’algunes excepcions, en els expositors més joves es donava una “unitat 
d’esperit i gairebé de forma” en la línia de modernitat de l’Escola de Ceret o bé 
de Cotlliure. Després de dir que l’Escola de Ceret “cerca el Realisme actual per 
mitjà de la ingenuïtat”, Sacs advertia de l’error de confondre la ingenuïtat de 
visió amb la ingenuïtat d’execució, error en el qual haurien caigut els courbet, 
que s’haurien limitat a “vestir la camisa suada de picapedrers de Ceret”, sense 
haver “copsat res” de l’esperit dels especuladors ceretans. Recolzava la seva 
tesi en unes comparacions entre aquells joves i alguns artistes “més o menys 
aparentats” amb l’Escola de Ceret en les que donava un gran protagonisme a 
Humbert, juntament amb Nogués, Manolo i Picasso. 

“No, no és possible que aquella lassitud de modelat, aquella indecisió de la 
línea, aquella vaguetat de valors i colors que s’adiuen amb el temperament 
malatiç i visionari d’un Manuel Humbert s’avingui així mateix amb el 
temperament concretista i rústic d’un Rafel Benet, per exemple”. 

En un altre exemple, comparava Xavier Nogués amb Josep Obiols, per 
concloure: “En Manuel Humbert i en Xavier Nogués, que tenen un istil propi, i, 
que, encara que divers, apar més o menys aparentat amb el de l’escola de 
Ceret, són més aviat coincidents que assimiladors. En Manolo Hugué és carn 
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de l’escola de Ceret; En Picasso, és carn i esperit de Ceret. Tots quatre tenen 
la llur raó en deformar, en ingenuïtzar, en divagar, en especular més o menys 
forçadament perquè llurs esperits són formats així, deformistes, ingenus, 
divagants i més o menys forçadament especulatius. Tots els demés expositors 
de l’Agrupació Courbet, excepció feta d’En Torres Garcia i d’En Sala, pequen 
en canvi de plagiarisme” que, segons Sacs, els portaria, de seguir per aquella 
via, a la “infecunditat”278. Si hem de fer cas dels dibuixos que es reproduïen a la 
revista dels joves courbet, a Sacs no li mancava la raó en titllar-los d’ingenus 
d’execució i justificaven el seu sever advertiment. Pel que feia a Humbert, les 
observacions de Sacs tenien un gran interès ja que posaven de relleu unes 
dimensions certes de la seva realitat com a artista: estar en possessió d’un estil 
propi, un cert parentiu ceretà i compartir companyia amb Nogués, Manolo i 
Picasso. 

Aquell mateix any, Manolo i Tototte es van tornar a instal·lar a Ceret, on 
enyoraren Humbert,  que, després d’Arenys de Munt279 i d’haver passat l’estiu, 
tot o en part, a Barcelona280, se n’havia anat a París decidit a instal·lar-s’hi 
permanentment. 
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13. TRASLLAT A PARÍS. MORT DE MODIGLIANI. 
SALON DES INDEPENDANTS. CARTES DE MANOLO I 
MIRÓ. LA REPRESENTACIÓ CATALANA AL SALON 
D’AUTOMNE DE 1920. 

 

L’any 1917 Humbert havia pres la decisió d’esdevenir pintor professional i 
aquesta decisió la vinculava amb viure a París. No volia, tanmateix, deslligar-se 
completament de Barcelona, on tenia una base de relacions i de prestigi 
guanyada a pols i ben assentada. Havia començat a dur a terme la decisió de 
viure a París en circumstàncies excepcionals i perilloses, en plena Primera 
Guerra europea, però la situació bèl·lica i, sobretot, les oportunitats d’exposar a 
Barcelona van inclinar-lo a interrompre aquell séjour  i va tornar. 

Acabada la guerra, i trobant-se Barcelona en una situació social de gran tensió, 
ben exemplificada per la vaga de La Canadenca, Manolo i Humbert, després de 
passar uns mesos a Arenys de Munt, van tornar a prendre el camí de França. 
El de Manolo fou més curt, ja que es dirigí a Ceret, mentre que el d’Humbert 
s’allargà fins a Paris. 

El viatge  va fer-lo a finals d’estiu o a començaments de la tardor de 1919. En 
arribar a París, es va instal·lar provisionalment al número 59 de l’Avenue de 
Saxe, la  nova residència de l’amic André Saglio, molt a prop de l’anterior, de la 
rue Oudinot, sempre en el VII Arrondissement, tocant Les Invalides. Va ser allí 
on va rebre les primeres cartes. La primera que tenim datada és del mes de 
desembre. Tot i no disposar del sobre que la contenia, pensem que Pérez-
Jorba, que havia estat director de L’Instant281, li va enviar allí felicitant-lo per 
unes “realitzacions” que Humbert li hauria ensenyat, i acompanyant-la d’un 
article que aquest li hauria demanat, el contingut del qual desconeixem. 

 

De J. Perez-Jorba     L’Instant. Revista quinzenal.      Paris 7-12-1919: 

Estimat senyor Humbert 

Tinc el gust d’acompanyar-li el promès article tot pregant-li vulga retornar-mel 
aixi que sen hagi servit. 

El felicito per les belles realitzacions que ha volgut ensenyar-me (il·legible, 
probablement, “a mi”) i, amb recorts pels Togores, li estrenyo afectuosament la 
ma 
J Perez- Jorba282 
 

Semblaria lògic suposar que la intenció d’Humbert en mostrar les seves obres a 
Pérez-Jorba hagués estat que alguna d’elles es publiqués a la revista catalano-
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francesa. Després d’una interrupció d’alguns mesos, L’Instant havia tornat a 
publicar-se el 15 d’agost, quinzenalment, amb un nou format que incloïa 
il·lustracions. En el primer número d’aquell segon any d’existència s’hi havien 
reproduït obres presentades al Saló de Tardor de Barcelona amb un obiols a la 
portada, però en els números següents les reproduccions es van anar 
focalitzant en un o uns pocs artistes: E.-C- Ricart; Sunyer, Hugué, Casanovas, 
Ràfols; Nogués, Aragay; Torres Garcia. 

Ara bé, la suposició sobre les intencions d’Humbert quedaria en l’aire perquè el 
15 d’octubre va sortir el cinquè i darrer número de L’Instant. Potser Humbert 
havia mostrat a Joan Pérez-Jorba (1878-1928) les seves “realitzacions” 
anteriorment, quan encara s’esperava que la revista seguís sortint, perquè, 
donada la línia artística de la revista, tenia tot el sentit publicar coses 
d’Humbert. Però potser la intenció va ser una altra o simplement va voler 
mostrar les obres a l’ex-director i llavors crític d’art283, que tanmateix seguia 
utilitzant paper imprès de L’Instant, potser perquè encara no es donava la 
revista per morta del tot i s’esperava una nova reaparició. No va succeir. 
Tampoc havia tingut la vida gaire llarga Nord Sud (1917-1918) de Pierre 
Reverdy, que col·laboraria a L’Instant, raó per la qual podem establir un cert 
parentiu entre les dues revistes, parentiu reforçat per Miró que va homenatjar 
“Nord-Sud” en una obra de 1917 i després va fer un cartell per L’Instant, que 
tanmateix no va servir per allargar-li gaire la vida.  Contextualitzades així, les 
revistes promogudes per Santiago Segura havien estat un èxit de durada i les 
queixes sobre el baix nivell artístic i cultural del públic català que van suscitar 
en desaparèixer o no eren del tot justificades o podien estendre’s a altres 
àmbits culturals, fins i tot als mitificats a Catalunya com el francès. 

Tornant a la relació d’Humbert amb L’Instant, revista que s’havia presentat amb 
un toc lleugerament futurista284, es va limitar a les referències que va publicar-hi 
Llorens Artigas remarcant la seva presència al Saló de Tardor de Barcelona del 
1919, quan, com hem vist en el capítol anterior, va dir que, en rigor, només se 
salvarien les obres d’Humbert i les de Picasso, Torres Garcia i Domingo. Pel 
que fa a la carta de Pérez-Jorba, observem que al final enviava records pels 
Togores, la qual cosa semblaria indicar que, en aquells temps, Togores i 
Humbert es freqüentaven sovint. 

El mes d’abril de l’any 1917, Togores havia fet una exposició al salonet del diari 
La Publicidad, que dirigia Romà Jori.  Fàbregas va escriure al respecte: 
“Aquesta exposició fou la pedra de toc de les noves amistats del pintor. Hi foren 
molt favorables Manuel Humbert, Xavier Nogués, Cano, Sunyer, Casanovas, 
els russos, Apa, Junoy, Romà Jori i Manolo Hugué. També Xenius”285. Doncs 
bé, en la nostra opinió, a la vista d’aquests noms, l’exposició de Togores havia 
estat quelcom més que la pedra de toc de les amistats del pintor. Havia estat la 
pedra de toc dels crítics més intel·ligents i dels millors artistes. Hem de fer 
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l’excepció de Cano, gran amic llavors de Togores, i no  per manca de vàlua, 
sinó perquè no coneixem suficientment la seva obra per emetre’n un judici 
d’aquesta naturalesa. Pel que feia a “els russos”, entenem que el biògraf i 
confident de Togores havia d’estar-se referint a Charcoune, Grünhoff i 
Sacharoff, residents a Catalunya. 

Com passa sovint, hi havia una simetria de reconeixements. “El fort de Cano i 
Togores era la comprensió i l’apassionament per la nova estètica, per la nova 
sensibilitat, per la revelació poètica, per la nova pintura: Cézanne, sobretot, 
Matisse, i a Catalunya, Manolo i Sunyer - que llavors era el més nou - i els 
dibuixos que revelaren Manuel Humbert i Xavier Nogués en el setmanari 
“Picarol””286. El reconeixement, Togores va saber transformar-lo en amistats. 
“De mica en mica va anar fent amistat amb el més granat de l’art i les lletres 
d’aquell temps: Joaquim Sunyer, Manolo Hugué, Josep Maria Junoy, Manuel 
Humbert, Feliu Elias (Apa) i Xavier Nogués. Més tard, Francesc Pujols i el 
solitari Joaquim Torres Garcia...”287. 

Ara bé, a Togores el procés de “socialització” no devia resultar-li fàcil perquè, 
segons Fàbregas, després de l’exposició del 17, només li van succeir 
desgràcies, es va quedar sol i cercat d’indiferència, i afegia que, entre 1917 i 
1920: “El noi va prendre un estudi al carrer Mozart, a Gràcia. Era al costat del 
taller de Sunyer i l’havia ocupat, fins llavors, Manuel Humbert”288. 

Semblaria, per tant, que, en anar-se’n Humbert a París en l’ocasió anterior, el 
1917, Togores hauria llogat el seu estudi. Però aquesta versió cal revisar-la a la 
llum d’una carta que Togores va escriure-li quan ell mateix va decidir anar-se’n 
a París el mes de juny de 1919. La carta confirmava les desgràcies que havia 
patit, però a més delatava una misèria esfereïdora. Togores hi barrejava els 
sentits agraïments amb la notícia que s’havia venut les cortines de l’estudi 
degut a les desgràcies familiars, tot prometent-li que algun dia els hi pagaria. 
Tot plegat semblava més aviat indicar que Humbert li havia deixat l’estudi i, 
tancat el parèntesi Togores, el seguiria mantenint. 

 

Carta, en paper imprès de La Revista, sense data, i on tampoc constava vers 
on anava adreçada: 

“Cher Humbert: Dema marcho a Paris. Vos heu tingut per mi moltes 
delicadeses sobretot ab lo del taller. 

Degut a desgracies de familia m’he vist obligat a vendre les cortines, pero us 
dic que si tot marcha – alli dalt – com jo penso, us les pagaré. 

Vindreu vos? 
Una estreta de mans  

Togores”289 
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Mirada fredament, la carta era brutal: vendre, sense permís, les cortines d’altri 
d’un estudi que t’han deixat, no havia de ser fàcil d’engolir per l’afectat. Això no 
obstant, les salutacions que enviava en la seva carta Pérez-Jorba per a 
Togores indicaven que Humbert ho havia fet i, retornat a París Togores, el 
seguia freqüentant. El talent del jove pintor i la desgràcia que l’afligia des que 
als tretze anys una meningitis l’havia deixat sord havien de despertar una 
profunda simpatia. La bonhomia d’Humbert va fer la resta. 

Per més que Saglio li hagués garantit l”aterratge” parisenc, Humbert es va 
posar de seguida a cercar un estudi per poder traslladar-se aviat a un lloc de 
treball i de residència propis. Pot constatar-se en una postal de Nogués, sense 
datar, però amb un referència a la situació “anormal” per la qual passava la 
ciutat. L’amic l’informava del punt en què es trobaven les formalitats per 
procedir a l’enviament a París de les seves coses. A més, li comunicava que La 
Publicidad acabava de publicar-li un dibuix. 

 

Postal Barcelona, (probablement, 24 desembre 1919) enviada a 59, Avenue de 
Saxe     París 

“Amich Humbert : Avui ha sortit a “La Publicidad” un dibuix vostre. L’envio de 
les vostres coses está ultimantse perqué es necessiten no sé quants ....[?] i 
formalitats que l’agencia mateixa se cuida se gestionar i tant aviat com sigui, 
vos en dire un mot. L’exposicio dels “amics de les arts ”s’ha aplassat per mor 
de la situació anormal de Barcelona. Saludeu als companys ...’ i vos abrassa 
vostre aff. 
Xavier Nogués “290 
 

Acabada la guerra i, amb ella, la demanda exterior excepcional que havia 
impulsat l’economia catalana, el panorama social, que ens els darrers anys ja 
havia estat problemàtic, s’agreujà enormement en el curs de l’any 1919. Primer, 
l’acomiadament d’obrers a La Canadenca (Riegos y Fuerzas del Ebro) va donar 
lloc, a partir del 5 de febrer, a una vaga general i al conflicte social més llarg i 
més important de la història de Catalunya291. La patronal es va organitzar i 
radicalitzar utilitzant el locaut com instrument de resposta a les vagues, aplicant 
el terrorisme amb homes a sou com a instrument per front a les accions 
violentes dels anarquistes o simplement per imposar els seus dictats als 
treballadors, i pressionant als governants perquè posessin governadors civils 
ben durs i imposessin llargs estats de guerra. Al desembre el govern d’Allende 
Salazar va anomenar al Conde de Salvatierra governador civil i es va aplicar 
una política encara més dura contra els sindicats. Els conflictes, amb diferents 
personatges protagonistes, ja no s’aturarien els anys següents fins desembocar 
en la dictadura de Primo de Rivera. 
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Però aquell desembre de 1919, La Publicidad, mentre en l’edició ordinària del 
dia 24 havia de publicar “El manifiesto de las autoridades catalanas”, és a dir, 
president de la Mancomunitat, presidents de les quatre Diputacions i alcalde de 
Barcelona, en el qual s’oferien d’intermediaris en el conflicte social per tractar 
de salvar al país, en la edició extraordinària de “Nochebuena”, encapçalada per 
un poema de Carner, es publicaven diferents texts i dibuixos, com es venia 
anunciant des d’uns dies abans. Entre els dibuixos de Torné Esquius, Sunyer, 
Casanovas, Benet, Carles, Clarà, Obiols, Junceda... en destacava un, fet 
especialment per a l’ocasió, de Manuel Humbert. Es titulava El Rey Negro292 i 
anava acompanyat d’un text del mateix dibuixant, escrit i datat a París, inspirat 
per la conjuntura i pel que es vivia a França en aquell moment, que alhora 
denotava una gran visió de l’època que s’obria i que seria dominada per les 
energies d’orígens fòssils. Deia així: 

“Este Rey que aquí veis, es el nuevo Rey de Occidente, es el Rey Carbón que 
no viene de Oriente, ni se llama Melchor... , es el Rey de París, es el Rey de 
Francia entera, de Francia que ha ganado la guerra y tiembla de frío. Es el Rey 
que esta Nochebuena, nos traerá lo mejor, el carbón. 
 
 “Carbón, antes castigo del niño malo, ensueño ahora de todo este heroico 
pueblo francés, que es un pueblo dulcísimo. Carbón, antes, basto carbón, 
tesoro del hogar; antes “pueblo” carbón promovido a Realeza en estos 
democráticos tiempos. Oh! Rey Carbón, nosotros te saludamos, nosotros que 
no te conocemos; nuevo Rey de Occidente que no vienes de Oriente a la luz de 
la Estrella sino en tren y con retraso, y no te llamas Melchor, que es el mágico 
nombre del Mago asiático, sino Jeannot, que es el nombre del nuevo Rey de 
Francia que ha ganado la guerra y tiembla de frío”. París, diciembre 1919. 
 

Aquell fred hivern parisenc va morir Modigliani. Les confidències d’Humbert 
sobre detalls de la seva amistat amb ell, gairebé totes provinents del seu àmbit 
familiar i desfigurades pel temps i la mitificació, fan ben plausible de creure que 
l’hagués volgut acompanyar en els darrers mesos, en les darreres setmanes de 
vida, quan Modigliani es trobava pobre, malalt i molt sol, tret de la companyia 
de Jeanne Hébuterne que tràgicament va voler acompanyar-lo fins més enllà 
de la mort. Havia tornat a la rue de la Grande Chaumière, aquell punt de la 
ciutat on deu anys abans Humbert l’havia conegut. En aquell hivern de 
postguerra amb què s’estrenava l’any 1920, Modigliani era arrossegat per una 
inèrcia destructiva, davant la qual l’amic català poc hi podia fer. La llegenda 
familiar diu que la pobresa dels dos amics era tan gran, que arribaven a 
compartir una tassa de cafè per escalfar-se. Creiem que, si això va arribar a 
succeir, havia d’haver estat anys abans, de més joves, més que no pas en 
aquells darrers moments de la vida de l’amic, quan Humbert havia d’estar en 
possessió d’alguns recursos pecuniaris, ja que podia estar cercant un taller 
digne com el que va acabar trobant. D’altra banda, per més gran que fos 
l’estima que sentia per l’amic i sense que calgui evocar la seva proverbial 
hipocondria, una natural prudència, que se li pot suposar no solament a ell sinó 
a tothom, ens fa  rebutjar la idea que Humbert pogués beure en la mateixa 
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tassa d’una persona tan malalta. Aquests relats, en canvi, figurats o aproximats 
a la realitat, són el ressò d’una amistat certa i íntima entre Amadeo i M’anul·lo. 
Modigliani va morir el dia 24 de gener, clínicament d’una meningitis 
tuberculosa. Tot i que no disposem de documents que ho provin, Humbert 
certament va anar al seu enterrament, que tingué lloc el dia 27 al cementiri de 
Père Lachaise. 
 

L’endemà de l’enterrament, s’inaugurava el Salon des Indépendants. 
Consultats els catàlegs dels salons parisencs a la Bibliothèque d’Art et 
Arqueologie Jacques Doucet de París293, trobem la primera presència 
d’Humbert precisament l’any 1920 en la 31ª Exposició de la Société des 
Artistes Indépendants celebrada al Grand Palais des Champs Élysés entre els 
dies 28 de gener i 29 de febrer. Humbert hi va presentar cinc obres i totes elles 
estaven a la venda: Nu, Homme à table, Nature morte, Jeune home i Nature 
morte. Els números de catàleg corresponents anaven del 2238 al 2242. 
L’adreça d’Humbert que hi figurava era 59, avenue de Saxe. Humbert va 
confirmar haver-hi participat quan va respondre al qüestionari d’Ors de 1923, i 
també afirmava que pertanyia a la Société des Artistes Indépendants. En el 
capítol de premis rebuts, Humbert precisava llavors que “fora de Barcelona no 
he exposat a cap Saló donant títol o premis”. 

En aquell saló de 1920, que era el primer a celebrar-se després de la guerra294, 
s’hi van exposar 5116 obres i entre la nombrosa concurrència d’artistes hi havia 
Bonnard, Braque, Coubine, Dufy, Dunoyer de Segonzac, Gleizes, Juli 
González, Gris, Lagar, Léger, Lhote, Lipchitz, Luce, Metzinger, Picabia, Ramon 
Pichot, els vidriers Sala, Maurice Utrillo, Suzanne Valandon, Vlaminck, Zadkine 
i Serge Charchoune, el pintor rus que havia passat la guerra a Barcelona. En la 
presentació del catàleg, Paul Signac, president del saló, recordava, i traduïm, 
que “la Société des Artistes Indépendants, basada en la supressió de Jurats 
d’admissió, té per finalitat permetre als Artistes de presentar lliurement les 
seves obres al judici del Públic”. 

En efecte, el Salon des Indépendants havia estat fundat l’any 1884, així com la 
Société des Artistes Indépendants que l’impulsava, i la raó de la seva creació 
havia estat el rebuig que patien els impressionistes per part dels organitzadors 
dels vells salons oficials. La idea que regia els indépendants era que qualsevol 
artista pogués exposar en el salon quan volgués. No hi havia jurat ni es 
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donaven premis. Era, per tant, una gran oportunitat per als artistes i també era 
l’exposició d’obres d’art més democràtica i oberta d’aquell temps. 

Passats els anys, el salon de 1910 va significar precisament la davallada de 
l’Impressionisme. Significativament, Apollinaire, en aquella ocasió, va dir de la 
pintura de Matisse que estava lliure d’influències impressionistes i que ja no 
imitava la natura, sinó que expressava el que veia i el que sentia a través dels 
materials. L’escriptor i crític va constatar també que les influències que més es 
feien notar en aquell saló eren les de Renoir i Picasso. L’any següent es va 
reservar la sala 41 per presentar-hi, per primer cop, el cubisme de la mà de 
Delaunay, Le Fauconier, Gleizes, Léger i Metzinger, però no pas de Picasso ni 
de Braque. També s’hi va presentar la retrospectiva de Le Douanier Rousseau. 
Des d’aquells il·lustres precedents fins que es produí la primera presència 
d’Humbert van passar uns quants anys. El dubte és si, després de la primera 
vegada, va seguir exposant-hi amb regularitat. 

Segons ens advertí personalment Francesc Fontbona, els catàlegs dels salons 
francesos no eren massa precisos perquè hi havia artistes que s’endarrerien en 
les seves trameses d’obres, però tot i així acabaven sent-hi admesos. Això 
podria explicar que Humbert hi hagués participat en alguna ocasió més que les 
que hem trobat catalogades o, fins i tot, que hi hagués tingut una presència 
continuada, com es deia en algunes notes biogràfiques, començant per la 
d’Olivar, o bé curriculars. 

Ara bé, en els catàlegs dels anys compresos entre el 1921 i el 1926 no hi 
constava el nom d’Humbert. Tenint en compte l’advertiment de Fontbona, això 
no seria una prova definitiva de què no hi hagués exposat. Però la seva única 
nova presència inqüestionable en el Salon des Indépendants es va produir l’any 
1927, ocasió en què el seu nom tornava aparèixer en el catàleg. Posteriorment 
es tornava a perdre aquella referència documental i, per tant, no podem saber 
amb certesa si va tornar a exposar-hi. En tot cas, podem avançar que va ser-ne 
sociétaire almenys fins l’any 1932295. 

 

Humbert va acabar trobant l’estudi que li convenia a la rue Mathurin-Régnier, 
una travessa de la rue Falguière, prop de l’Institut Pasteur i de l’església de 
Sant Joan Baptista de La Salle, on set anys més tard contrauria matrimoni. 
Aquella zona del XVème Arrondissement, fronterera amb el barri de 
Montparnasse, era a prop d’alguns dels llocs que sovint havia freqüentat amb 
Modigliani com la Cantina Vassilieff, llavors ja clausurada, i l’estudi de Marc 
Vaux, situats al carrefour de l’Avenue du Maine en el tros d’avinguda que toca a 
la Gare de Montparnasse. No gaire més lluny, a la confluència de la rue de 
Rennes i el boulevard Montparnasse, també es trobava el Cafè de Versailles on 
Josep Pla el va conèixer aquell mateix any de 1920 en freqüentar la penya 
d’artistes catalans que s’hi reunia. 

“Entre la segona i la tercera dècades del segle, el Café Versailles, a París, 
situat sobre el bulevard de Montparnasse i la rue de Rennes, fou el centre de 
reunió d’un grup d’amics d’aquest país - Pere Ynglada, el vidrier Sala el jove, 
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Manuel Humbert, Josep Dunyac, Lluís Mercadé, etc.- al qual vaig concórrer 
diverses vegades”296. 

Pla també va visitar Humbert al seu taller. Humbert degué instal·lar-s’hi el mes 
de març o bé a l’abril. En aquell darrer mes, va rebre una carta de Manolo i 
Tototte que, enviada inicialment a l’Avenue de Saxe, va ser remesa 
seguidament a la rue Mathurin Régnier. Era una de les cinc cartes que Manolo i 
Tototte van escriure a Humbert des de Ceret. Les cartes, una bona mostra de 
l’escriptura personalíssima de Manolo, denotaven una gran amistat i l’estima 
seva i de Tototte per Humbert, a qui convidaven insistentment a visitar-los i a 
compartir la vida modesta, però feliç, que duien aleshores. La primera n’era un 
bon exemple. 
 

Carta       segell de distribution à  Paris, 26.4.1920    61 rue Mathurin Régnier 
(taxat 59 avenue de Saxe, la qual cosa fa pensar que feia poc s’havia mudat) 

“ Mon cher Humbert quoi que mes affaires marchen lentement ils vont tout de 
meme et je crois devoir te le dire pour que tu saches donch que tu peux venir ici 
à Céret quand tu voudras me plaire seci doit te sufire je ne suis pas un seño de 
Barcelona (subratllat) 

Je ai oues des heures de inquietude mais aprecen ça va tu me sais bien 
modeste donch je ai peut mais ça me laise vivre voila. La mala putarrasa de 
Sala je veux que tu lui disses tout ça persuade que je suis que il ne es pas 
Vache je veux que il sache que en fin... sa...va  toi ecris mois et tu ne es que 
une larve de con si tu crois que je ne aime pas ta prose 
Manolo”297 
 

A Catalunya, només els amics més íntims, com Nogués, estaven al dia dels 
seus moviments. Els altres amics i coneguts s’anaven assabentant, a poc a 
poc, del seu trasllat a l’estudi de la rue Mathurin Régnier. Així, de les dues 
cartes que li va escriure llavors Joan Miró, la primera, tot i ser del mes de juliol 
de 1920, encara anava adreçada a l’Avenue de Saxe. Era una carta molt 
divertida. Miró no s’amagava pas d’estar patint a Montroig un fort enyorament 
per les blondes, les noies roses de París. A més a més, la carta tenia un gran 
interès per les sensacions que transmetia en dir-li que Barcelona encomanava 
una mena de son fatal a tots els artistes que hi vivien, cosa que ell volia evitar 
de totes, totes raó per la qual tenia molt clar que volia viure a París amb una 
per veure sempre el Sena. Per aconseguir-ho aviat, començava preguntant a 
Humbert si sabia d’algun atelier per llogar. 

 

Carta        Mas Miró  Montroig (Tarragona)  11.7.1920           59, av, de Saxe 

“ Amic Humbert: 

Com va la caló? 

Jo estic aquí al camp treballant molt, sempre pensant amb Paris. 
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Al arrivar a Catalunya vaig passar 10 o 12 dies a Barna. Van ser dies de suplici; 
tot va caure’m a sobre! – Les noies fréstegues – jo pensava sempre amb 
aquells rendez-vous, amb aquelles blondes tan exquisides! 
 
Definitivament, amic Humbert, jo em quedaré a viure a Paris i, si puc m’en 
vindré a pasar els estius aquí. A Barcelona no vull passar-hi hores. 
 

Aquell Sena, aquella  P. de la Concorde! 

Vaig rebre una postal d’un amic de Paris amb el pont d’Alexandre III... - Va 
emocionar-me; jo sentia l’esgarrifança de veure la P. Catalunya (desert al 
Sahara) i l’arc del Triomf al P. S. Joan (aquell carrousel !) 

Rés, rés Humbert, jo vull casar-me amb una blonde, o tenir-la per amiga, o lo 
que sigui i veure sempre el Sena. 

Jo no sé que té el nostre pais que tots els que s’hi queden agafen una son i 
queden momificats. 

Em permeto fer-vos memoria per a que poseu el vostre interés en si sabeu 
algún taller. 
 
Jo vaig deixar encarregat an En Mercadé per a que es cuidés de llogar-me el 
taller d’En Togores, Quan el deixi. Jo no n´he sapigut rés mes; us estimaré que 
quan vegeu an Mercadé li digueu. 
 
Ara a la nit, a la fresqueta, deu fer bon temps per per arrivar-se tot passejant al 
Bois? 
Bona sort i bon estiu! 
Mes meilleurs souvenirs a Hogg, Sala, Mercadé, [et a toutes nostres] (taxat) 
Ben vostre, 
Joan Miró”298 
 

En canvi, el mes de novembre, Miró li ja va escriure una postal a l’adreça 
actualitzada d’Humbert per manifestar-li el desig que li deixés el “talleret” si 
decidia anar a Barcelona. Certament havia rebut resposta a la carta anterior 
posant-lo al corrent del nou atelier. 

 

Postal                  Barcelona, 2.11.1920            Paris  61, Rue Mathurin-Régnier 

“ Amic Humbert. Com prova el fret? – Si acás us molesta massa i decidiu venir 
en aquí, deixant el vostre talleret, penseu en mi!! A mi m’aniria bé com un duro 
a la butxaca.  
Ben vostre, 
Joan Miró” 
Passatge Credit, 4 –[-?] 299. 
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Humbert no descartava la hipòtesi de tornar a Barcelona, però no pas per motiu 
del fred. París resultava molt dur a la majoria dels artistes, especialment als 
joves que maldaven per fer-s’hi un lloc. Però, de tant en tant, hi rebia una 
injecció d’ànim com la que li havia proporcionat el mes de maig una carta 
d’Enric Casanovas després d’un intent de visita al seu taller, malauradament 
frustrada, amb la intenció de comprar-li una obra. Humbert se sentí molt agraït i 
li va respondre de seguida i en francès. 
 

París 17. 5 1920 

“Cher ami 

Après déjeuner j’ai trouvé ta carta dans mon atelier. 

Je t’écris ces deux mots pour te dire combien j’ai regretté ne pas être la quand 
tu es venu et ne pas avoir pu te voir pendant ton séjour a Paris. 

Je te remercie de ta visite et de ton désir de m’acheter quelque chose. 
Malhereusement tu n’as pas eu l’occasion de la choisir. 

Je suis toujours très reconnaissant car tu as été bien gentil pour moi. Reçois 
avec l’expression de ma sincère amitié mes souvenirs les plus affectueux       
Humbert  300 

 

A París, fos quin fos el seu ànim, Humbert no perdia pas el temps. Bé, algun 
cop, potser sí. Almenys això podia semblar la seva negativa a formar part de 
l’àmplia representació catalana que excepcionalment exposaria al Salon 
d’Automne de Paris d’aquell 1920. No podem saber per què va fer-ho, només 
podem formular conjectures. Malgrat el seu talent, que ja es traduïa en obres 
formidables - el Retrat dels Tres Amics s’ha datat en aquell any -, potser no se 
sentia prou segur de dominar l’ofici per presentar-se a un salon com el 
d’Automme, que havia de fer-li respecte. 

El Salon d’Automne havia nascut el 31 d’octubre de l’any 1903 a la cava del 
Petit Palais de la mà de Franz Jourdain, que va ser-ne el primer president, i 
d’Eugène Carrière, G.Desvaillères, Guimard, Félix Valoton i Vuillard.  A 
diferència del Saló dels Indépendants, el Salon d’Automne tenia un jurat. Ara 
bé, aquest jurat canviava cada any per evitar la possibilitat de la formació de 
grups d’influència. El Salon no era exclusivament d’arts plàstiques i s’obria a la 
literatura i a la música, i a partir de 1920, també al cinema. 

Des del primer any, va tenir un gran èxit, de manera que el 1904 ja es va 
celebrar al Grand Palais on es van exposar, entre altres coses, 34 quadres de 
Cézanne, 62 d’Odilon Redon i 35 de Renoir. L’any següent, Matisse hi va 
presentar La Femme au Chapeau i van Dogen encapçalava la llista dels pintors 
que reclamaven la simplificació de les formes i la violència del color. Va ser 
llavors quan el crític Louis Vaucelles hauria dit: “Mais c’est la cage aux  
fauves!”. Havia nascut el fauvisme. De fet, al llarg dels anys, el Salon 
d’Automne va reflectir i, en bona mesura, va donar al món la imatge que el 
segle es va fer d’ell mateix. 
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Però entre tots, volem destacar el saló de 1907 per dues raons. La primera, 
perquè va tenir-hi lloc la retrospectiva de Cézanne. Rilke la visitava cada dia i 
va escriure: “Tota la realitat és allà de part seva: en aquest blau dens, 
embuatat, que li és propi, en el seu vermell, en el seu verd sense ombra i en el 
negre vermellós de les seves ampolles de vi. Quina pobresa tenen: les seves 
pomes són sempre pomes per fer compota, i les seves ampolles de vi estan 
fetes per dur en velles butxaques de jaqueta, ja deformades”301. I, anant més 
enllà, deia que Cézanne feia que les fruites acabessin perdent el seu caràcter 
comestible, “tant realment s’han transformat en coses, fins a un punt tal que la 
seva pertinaç presència les fa indestructibles”302. De fet, Rilke pensava que 
aquest era el propòsit essencial del treball de Cézanne: esdevenir convincent, 
fer-se cosa, assolir que la realitat, gràcies a la seva pròpia vivència de l’objecte, 
arribés fins la indestructibilitat303. La segona raó per destacar aquell saló en 
aquest context és que Modigliani va ser-hi convidat. Va presentar set 
aquarel·les, la qual cosa va resultar-li molt important perquè era encara poc 
conegut. Després, el Salon d’Automne sempre va ser un esdeveniment 
especial dins la seva difícil carrera. Fins i tot la darrera exposició en vida 
d’obres seves va tenir lloc en el Salon d’Automne del 1919304. 

Però l’any 1920, els organitzadors havien decidit obrir les portes a una 
representació extraordinària de l’art català viu per retribuir aquell homenatge a 
la pintura francesa que havia significat l’Exposició d’Art Francès celebrada a 
Barcelona el 1917, en plena guerra. Els delegats de la representació catalana 
van ser Manuel Ainaud i Ricard Canals305. En l’article Els artistes Catalans en el 
Saló de Tardor de Paris, publicat per La Veu de Catalunya el dia 13 d’abril, hi 
figurava un ampli llistat de participants catalans, però no apareixia el nom 
d’Humbert. La rellevància ja assolida pel jove pintor en el panorama de l’art 
català i els seus vincles amb París podien fer sentir estranyesa per aquella 
absència i hem esbrinat  a fons aquesta qüestió306. Tanmateix, totes les 
conjectures que es poguessin fer al respecte quedaran resoltes en analitzar la 
correspondència amb Saglio de l’any 1926. Podem ja avançar que Humbert no 
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va participar-hi perquè no va voler i, a més, com es veurà, no va ser una bona 
decisió. 

Pel que feia a la representació efectiva, La Veu de Catalunya del dia 22 
d’octubre de 1920 va publicar, sense signar, l’article Els artistes catalans a 
Paris. Es tractava d’una nota molt política, on s’exaltava el paper de la Junta 
Municipal d’Exposicions, gràcies a la qual “els artistes catalans, com a tals,… 
es presenten al món donant fe de vida”. D’altra banda, es deia que la Junta ja 
estava preparant la següent Exposició de Primavera i es preveia que d’ella se’n 
podrien derivar sortides de l’art català a Londres, Brussel·les o Lisboa. De fet, 
en aquella nota, més que no pas una realitat precisa, volia afirmar-se una 
voluntat política que Joaquim Folch i Torres, Flama, representava millor que 
ningú, malgrat l’anonimat d’aquelles ratlles. 

En canvi, Francesc Pujols, amb la seva generosa lucidesa va constatar, sense 
dir-ho explícitament, que havia estat una oportunitat perduda. En el seu article 
“La pintura i l’escultura catalanes al Saló de Tardor”, tot i obrir-lo dient que la 
figura de Casanovas era la millor escultura del salon, passava de llarg sobre els 
altres escultors que exposaven, tret de Claret, en considerar que no valia la 
pena d’aturar-s’hi. Pel que feia a la pintura, esmentava els Canals, Carles, 
Colom, Pascual, Sunyer i Togores per la seva vàlua, però no deixava de dir 
que: “el Jurat que va formar les sales de pintura i escultura catalanes no va 
poder triar i va admetre aquestes que no tenen cap mena de valor”. Lamentava 
absències, sense anomenar-les. Cada cop, s’entén millor que Humbert 
s’abstingués. 

En un to diferent, lúcid i irònic, Domènec Carles, va escriure, després de visitar 
el saló, unes observacions intel·ligents, algunes de les quals potser també 
podria haver considerat Humbert a l’hora de decidir-se a no exposar. La 
primera observació era que s’havia d’anar als salons a significar-se, àdhuc en 
detriment de la sinceritat, cosa que, segons Carles, no havia assolit la 
representació catalana, que havia produït “un efecte massa sensat”, i donava 
algunes fórmules per impactar: exposar quadres molt grans, per exemple, 
“retratos de grandes damas maquilladas, las cuales han simplificado por sí 
mismas el trabajo del artista”, contrastant-los amb personatges lletjos, rars o de 
personalitat equívoca, i rematava: “o bien se expone el retrato de un hombre 
con tres patas”307. Constatava també que el cubisme ja no interessava a ningú i 
en donava una raó: “no interesa porque es difícil”. I puntualitzava: “Nada tiene 
que ver... la aceptación de un pintor en un momento dado de la historia, con el 
valor positivo del mismo” però, afegia, “el hombre de mañana no estará en 
mejores condiciones de comprender un arte como el arte cubista, que sin una 
previa preparación es completamente incomprensible”308. No admetia, per tant, 
cap paral·lelisme d’aquest fenomen amb el rebuig que inicialment havia patit 
l’impressionisme, estil que situava dins la tradició pictòrica que anava 
d’Altamira a Cézanne o Renoir. 

La decisió de no participar amb la representació catalana al Salon d’Automne 
no significava de cap manera que Humbert es plantegés un allunyament dels 
cercles artístics catalans, ni tan sols dels oficials. La referència que feia Carles 
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sobre la pèrdua d’interès pel cubisme ens transporta a la visió que un aleshores 
jove courbet, Rafael Benet, tenia aquells anys d’Humbert, segons ho recordaria 
més tard. 

“Y es que Humbert vivió en París profundamente, los años de la eclosión del 
Cubismo: amigo como ha sido dicho de Picasso y Gris, asistió al doloroso parto 
de este movimiento tan importante. Y sincrónicament al Cubismo asiste y toma 
parte en aquella distensión del fauvismo hacia un deseo de precisión tàctil cuya 
realización plàstica, entre sus mismos amigos, representa bastante bien, 
Kisling. 

“Y aún está allí Derain, este prófugo del fauvismo que vuelve al concepto de 
forma cromàtica por la sola matèria de color sòbrio, no obstante lleno de 
sutilidades de matiz... 

“Todas aquellas formas de la sensibilidad trabajaron el espíritu de Humbert. Y 
sucedió entonces algo muy importante para la historia del arte catalán, que un 
artista del país traía de París las últimas novedades sin retraso. Trajo a 
Barcelona algo distinto del Impresionismo que aquí trajeron en un día ya lejano, 
con el ineludible retraso, los Pidelaserra, Canals o Nonell. Trajo un estilo 
naciente que Sunyer ya había adaptado al sentir Mediterráneo y que él, 
Humbert, había ayudado a alumbrar allá en Montpanasse: un estilo hijo de la 
creación anti-impresionista que ya había empezado con el mismo Renoir”309. 
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14. MISSATGER DE PARÍS. PROA I EL RETRAT DE 
SALVAT-PAPASSEÏT. L’EXPOSICIÓ D’ART I ALTRES 
EXPOSICIONS A LA PRIMAVERA DEL 1921: UN 
CARTELL. DUES LLETRES PER PUJOLS. CARTES A 
NOGUÉS. UN ÀLBUM. EXPOSICIÓ A EL CAMARÍN. 

 

Benet va qualificar l’estil que aquells anys Humbert va portar de París de 
« realisme mental i poètic » i, en establir una periodificació dels estils del pintor, 
va considerar que el va cultivar entre 1913 i 1922, aproximadament. “Si el 
pintor barcelonés no fuera un artista demasiado sensible podríamos intentar 
agrupar los tres estilos en cerrados períodos cronológicos, esto sólo será 
posible por aproximación y teniendo en cuenta que obras de una y otra manera 
se producen con naturalidad entre los períodos en que parece ya formado el 
nuevo estilo”310. 

L’historiador i crític que va voler remarcar  la importància que havia tingut en “la 
història de l’art català” la funció objectiva, però sens dubte involuntària, 
d’Humbert com a missatger de París, va advertir també que, aquell primer estil 
d’Humbert,  “no era apto, desgraciadamente, para la Rambla”. 

“En este simpático lugar del globo, donde el catalán socarrón maneja las ideas 
a menudo con más aplomo que acierto, valiéndose de la sola arma, 
peligrosísima, del sentido común, creyendo obrar bajo la influencia del tino 
(seny). De esta forma pretende evitar alambicados bizantinismos del 
pensamiento y cae en la trampa de la vulgaridad. 

“La Rambla, como el Serralloga de Maragall, tiene en verdad cierta potencia 
basada en la negación de lo elevado. Pobre grandeza, sin embargo, que se 
funda en la inculta simplicidad”311. 

L’observació de Benet manté una permanent actualitat. Ara bé, tenia un 
caràcter general i, per tant, admetia, si no nombroses, almenys qualificades 
excepcions. Altrament seria difícil entendre l’obertura dels joves courbet i 
evolucionistes a l’art d’Humbert fins a sentir-lo com a propi i voler que figurés 
en les seves exposicions. D’altra banda, Humbert també gaudiria d’un 
considerable reconeixement per part de les Juntes de Museus i d’Adquisicions 
i, en general, dels estaments oficials de l’art a Catalunya, així com de la crítica i 
d’alguns importants col·leccionistes. Però, en el fons, Benet tenia raó i el temps 
s’ha encarregat de demostrar-ho. Segurament, la raó es basava en un fet 
inqüestionable que anava més enllà d’una època i d’un estil. “Humbert es un 
poeta y nunca dejará de serlo”312. 

Joan Salvat-Papasseït havia sentit el mateix des que el va conèixer a les 
Galeries Laietanes on el poeta hi regentava la llibreria. Per aquest motiu en 
preparar la publicació del primer número dels dos que acabarien sortint de la 
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revista Proa va demanar-li un dibuix per il·lustrar-la. Proa era un full imprès per 
dues cares que va aparèixer el mes de gener (va sortir com a número 0). En la 
portada, el dibuix lavat d’Humbert figurava damunt un epigrama del mateix 
Salvat: “camí de sol - per les rutes amigues - unes formigues”.  A més del 
dibuix d’Humbert, es reproduïa un bronze de Manolo a l’altra pàgina. Es 
publicaven poemes de López-Picó, Catasús, Cladesol i Junoy, el d’aquest en 
francès, i un breu text de Marinetti, però el text principal, “El mite de l’Espanya 
Gran”, el signava Tomàs Garcés. Garcés reconeixia el mèrit de La Nacionalitat 
Catalana de Prat de la Riba, sobretot dels seus capítols V, VI i VII, però 
criticava la solució eclèctica que oferia, és a dir, la federació espanyola, perquè 
ell estava per la independència de Catalunya. “Quan un poble se sent oprés – 
escrivia -, mai no iniciarà una política federalista amb l’opressor”. La seva 
proposta consistia, primer, en ésser independents, i després ja es veuria si ens 
federàvem o no. Salvat-Papasseït defensava llavors posicions similars, tot 
mantenint el seu esperit llibertari i avantguardista amb inclinacions futuristes.  

Aquest esperit d’avantguarda es reflectia bé en el títol de la revista que també 
recordava el seus vincles familiars i personals amb el mar. El seu pare havia 
estat fogoner d’un vaixell de la Companyia Transatlàntica, on hi havia mort 
accidentat, i ell mateix s’havia empleat de vigilant nocturn del Moll de la Fusta 
del Port de Barcelona. Quan va publicar Proa ja estava malalt de tuberculosi i 
passava temporades llargues als sanatoris. Tot i així encara va publicar el mes 
de desembre el segon i darrer número de la revista amb reproduccions d’obres 
d’Enric Casanovas, Torres-Garcia i Domènec Carles  i poemes seus, de Solé 
de Sojo i de Ramon Llates, així com un segon article de Garcés, “Contra 
l’Imperi”, on criticava els imperialistes catalans car considerava estúpid ”redimir 
un poble que ens persegueix i ens desconeix”. Però, fins i tot si hagués estat 
possible l’Imperi català d’Espanya, Garcés hi hauria estat en contra ”perquè 
nosaltres renunciem a tota cosa quan aquesta va tarada de pecat. I en un 
Imperi hi ha sempre la llavor d’un crim”. 

Enric Jardí va considerar que, malgrat el títol, Proa no va ser pròpiament una 
revista avantguardista i, en suport a la seva opinió, recordava que s’hi havien 
publicat un poema de López-Picó i “dos gravats inequívocament noucentistes 
d’un dibuix de Manuel Humbert i d’una escultura de Casanovas”. I afegia, en 
contrast amb això, que s’hi havien publicat altres elements que li donaven un to 
“més avançat”, com un “bibelot” de Manolo i un paisatge de Nova York “gairebé 
futurista” de Torres-Garcia, així com Jenny, una composició poètica en francès 
de Junoy, un cal·ligrama i un parell de poemes eròtics de Salvat313.  
 
Ara bé, considerem totalment arbitrari qualificar el personalíssim dibuix 
d’Humbert de “inequívocament noucentista” i encara més si es per oposar-ho a 
un cert “avantguardisme”. Totes les obres reproduïdes en els dos números de 
Proa si es singularitzaven per alguna cosa era precisament per ser molt 
personals i no pas per la seva adscripció a cap tendència. La revista, per tant, 
almenys en la seva dimensió plàstica, reflectia l’esperit autènticament llibertari 
del seu director-fundador i la seva insubornable vocació poètica. De fet, Salvat-
Papasseït va seguir escrivint poesia fins el final. Malauradament no va tardar 
gaire a arribar. El dia 7 d’agost de 1924, la tuberculosi, agreujada per l’impacte 
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emocional de la mort de la seva filleta, en va ser la causa. Sota el coixí del 
difunt s’hi van trobar uns fulls amb poemes escrits. Agustí Esclassans en va 
tenir cura i Joan Merli els va publicar, juntament amb algun altre poema inèdit, 
l’any següent. Aquell darrer poemari de Salvat – Papasseït titulat Óssa Menor 
duia gravat un impressionant retrat del poeta a la portada. Tota la determinació 
i la força tràgica, la desgràcia i la malaltia, que ara ens poden recordar a 
Artaud, estaven concentrades en aquelles fortes i commovents línies de tinta 
negra amb que va saber copsar aquell cap, cresol de somnis justos i de visions 
poètiques, Manuel Humbert314.  
 

La poesia d’Humbert i també la voluntat de presència a la seva ciutat tornaven 
a fer-se patents quan a finals d’hivern de 1921 es va presentar el seu cartell per 
anunciar l’Exposició d’Art de la primavera, organitzada per l’Ajuntament de 
Barcelona. Va merèixer un bon reconeixement. En efecte, el dia 4 de març, la 
Pàgina Artística de La Veu de Catalunya publicava, un al costat de l’altre, els 
cartells premiats. Galí i Humbert havien guanyat, respectivament, el primer i el 
segon premi. S’editaren tots dos cartells. El cartell va ser l’aportació artística 
més significativa d’Humbert en el context d’aquella exposició, però va 
presentar-hi una altra obra i va merèixer ser adquirida pel Municipi. 

El tractament, d’igual a igual, que va donar a tots dos cartells La Veu de 
Catalunya era ben representatiu d’allò que va succeir, en termes generals, tant 
per part de la crítica com en l’apreciació del públic. El cartell d’Humbert era ben 
diferent del primer que havia fet en ocasió de la sortida de la revista Picarol, 
molt divertit, però els dos eren plens d’encant. Va ser el segon i últim que va 
fer, almenys que li coneixem. Així, doncs, el retrobament dels noms de Galí i 
Humbert, inicialment mestre i alumne, en la història del cartellisme català 
només es va produir en aquella ocasió. Malgrat les diferències entre ells, 
creiem que es podia aplicar al cartell d’Humbert allò que diria Alcántara Gusart 
sobre els bons cartells en un article publicat a la Gaseta de les Arts  de 
desembre de 1928, tot i estar dedicat als “Cartells de Francesc d’A. Galí”. Així, 
per exemple, quan el crític afirmava que el millor cartell era aquell que, després 
de vist una vegada no s’oblidava fàcilment, i això no pas per la seva 
extravagància, sinó per la seva “vigorosa bellesa”, es podia aplicar en bona 
mesura al cartell d’Humbert del 1921, car  la seva bellesa, a més de vigorosa, 
precisa i tendre, no s’oblidava fàcilment315. 
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 Salvat-Papasseït solia dedicar sovint els seus poemes a amics. A Óssa Menor, endemés, hi 
havia varis poemes dedicats a amics pintors com Josep Aragay, Marià Llavanera, Josep 
Mompou i Marià Espinal. En altres llibres va pensar en Nogués, Obiols o Manolo, entre altres, 
però no ens consta que dediques mai cap poema a Humbert, la qual cosa no va ser obstacle 
perquè aquest li fes el prodigiós retrat, una obra impossible sense una gran coneixença i 
estimació.   
 
315

 El cartell d’Humbert, així com el de Francesc Galí, va ser exposat a “Noucentisme. Un 
projecte de modernitat”, i figurava en la pàgina 172 del catàleg d’aquella magna exposició del 
1994 al CCCB. Sobre la noció de “vigor” es pot llegir la crítica del Diario de Barcelona (Zenon) a 
l’exposició d’Humbert el Nadal de 1934 a la Sala Parés en el capítol 28 d’aquest treball. 
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L’Exposició d’Art en si mateixa va seguir la tònica iniciada en l’exposició de 
l’any anterior amb un cert retrocés senyalat per Rafael Benet316, que va 
considerar que  les millors obres presentades eren les de Les Arts i els Artistes, 
malgrat observar que alguns dels seus components no havien fet l’esforç que 
s’esperava d’ells. La sala d’honor es va dedicar a Joaquim Mir i les sales 
especials a Xavier Nogués i a Pau Gargallo. La retrospectiva presentà l’obra de 
Benet Mercadé, estudiada per Feliu Elias. Amb el número 400 del catàleg 
figurava el Bodegó de flors  que Humbert va presentar aquell any dins la 
representació de Les Arts i els Artistes.  Al costat del nom del pintor no hi 
constava cap adreça ni de Barcelona ni de París. 

Aquella primavera Les Arts i els Artistes també van presentar una exposició de 
dibuixos a les Galeries Laietanes. Els seus autors van ser Aragay, Benet, 
Casanovas, Clarà, Domingo, Humbert, Nogués, Labarta, Llavanera i Pascual. 
Francesc Pujols va dedicar un comentari a cada autor. D’Humbert va escriure: 
“L’Humbert, que és el rei dels nostres dibuixants, i això que a Catalunya de 
dibuixants no ens en falten, i no n’hi cap de cego ni de borni, exposa dos 
dibuixos fets amb aquella pasta celestial que li fa dibuixar i pintar l’ànima de les 
coses, com si el cos ja hagués volat, perquè com diu molt bé l’Aragall parlant 
del seu gran amic Humbert, que són amics de tota la vida, quan dibuixa és com 
si pintés, per la riquesa de colors i de matisos que hi dóna”317. 

 

El dia 18 d’abril Francesc Pujols va llegir a L’Ateneu Barcelonès la seva 
conferència “La Religió i la Moral” amb la qual s’inaugurava una sèrie de 
conferències organitzades per l’Associació Catalana d’Estudiants. Eugeni 
Xammar va encapçalar una subscripció per editar-la. Se’n van fer 53 exemplars 
en paper de fil per a l’autori per a cada un dels subscriptors, que eren lo bo i 
millor de la cultura catalana318, i també per l’autor de les dues lletres inicials, P i 
E, que ornamentaven el text, i que no era altre, sinó Humbert. Es van editar 400 
exemplars més en paper verjurat i van se posats a la venda o regalats a amics i 
col·laboradors. Humbert va decorar cada una de les lletres, inscrites en 

                                            
316

 “...resurrecció del quadro d’història, amb l’aportació freda i afectada dels pompiers i amb la 
col·laboració del pintor del just medi” i afegia: “el bon burgès i el bon menestral pot visitar 
l’exposició d’enguany confiat” ja que es tractava d’autèntic “art de saló que com el fill pròdig ha 
tornat a la casa paterna”. La Publicitat, 25 d’abril de 1921. Rafael Benet. Cròniques d’Art. 
”L’exposició de Primavera. Les Arts i els Artistes”. D’Humbert deia: “delicat com una rosa, 
exquisit fins lo morbós”. 
 
317

 La Publicitat, 4 d’abril de 1921. Francesc Pujols. ”Exposició de Dibuixos. Les Arts i els 
Artistes”. 
 
318

 A més de Xammar, el llistat de subscriptors per ordre alfabètic era el següent: Màrius Aguilar, 
Josep M. Albiñana, Màrius Anglada, Josep Barbey, Joaquim Borralleras, Manuel Bosch, Ignasi 
Brichs, Rafel Campalans, F.Camps Margarit, Ramon Capmany, Ricard Canals, Domènec Carles, 
Enric Casanovas, Pere Coromines, Joan Crexells, Rafel Dalí, Josep Dalmau, Estanislau Duran 
Reynals, Ventura Gassol, Enric Jardí, Romà Jori, Francesc Labarta, A.López Llausàs, Lluís 
Llimona, Serafí Mainou, Oriol Martorell, Joaquim Muntaner, Rafel Moragas, Antoni Morales, 
Eugeni d’Ors, Jaume Pahissa, Tomàs Palà, Alexandre Plana, F. Presas Suàrez, Lluís Reig, 
Manuel Raventós, Jacint Rifà, Marian Rubió i Tudirí, Josep M de Segarra, Isidor Saló, Magí P. 
Sandiumenge, Carles Soldevila, V. Solé de Sojo, Salavdor Tayà, Paul M. Turull, Florentí 
Taxonera, Joan Vidal Salvó, Wenceslau Vila, Albert Vilanova i Pere Ynglada. L”Associació 
Francesc Pujols va reeditar la conferència l’any 2002.  
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quadrats, amb dos geometritzats calzes de flors, un d’ells invertit, que diferien 
de les flors de lis perquè el pètals laterals estaven més tancats, això no obstant 
podien associar-se a la puresa i a la simbòlica religiosa. Als costats de les 
lletres hi figuraven dos escuts romboïdals, que en el cas de la lletra E eren el 
de Barcelona i el de Catalunya. Als fons de la lletra P, Humbert hi dibuixà un 
vaixell de clara ressonància noucentista, i al fons de la E, un gerro de flors. 

 

El dia 16 de maig La Publicitat publicava un resum de l’estudi sobre l’art català 
que Artur Schneeberg havia escrit per a La Revue l’Époque. S’esmentaven 
molts pintors, més grans i més joves, però la preferència de l’autor era clara: 
“L’humanisme renaixent i equilibrat de Catalunya ha trobat la seva expressió en 
Sunyer”, a qui qualificava d’”artista complet”. Però en un altre paràgraf es deia: 
“Entre els pintors d’avantguarda que ens ofereixen qualitats molt diverses, però 
de rara valor, cal posar en primer lloc a Josep Togores, a Jaume Guàrdia, a 
Joan Miró, a Manuel Humbert i a J.Salvà. Llurs tendències s’esparramen un xic 
devers camins diferents, però cal desitjar i es pot esperar que alguns d’ells 
assoliran el mestratge de l’art que cultiven”. 

 

Dins el seu estil de realisme mental i poètic, Humbert començava a ser capaç 
de produir obres remarcables i, fins i tot, algunes d’imponents i formidables com 
el retrat en grup de Jacint Rifà, Florentí Taxonera i ell mateix, ja esmentat com 
Tres Amics, citat per Benet com a “Grupo de amigos”319. Això no obstant, era 
conscient del camí que li faltava per recórrer i mirava d’aprofitar tot el que podia 
donar-li París. El pintor diria a Sebastià Gasch, molts anys més tard, recordant 
aquella època, que, sobretot a Barcelona, aprenien com els toreros, a base de 
rebolcades. Per aquesta raó, al marge de les acadèmies que pogués haver 
freqüentat a París, ens inclinem a pensar que Humbert va posar molt d’interès 
en aprendre dels mestres del Louvre. 

En la seva jerarquia, Leonardo ocupava el cim, admirava els holandesos, i pel 
que feia al segle XIX, si hem de fer cas d’una carta que va escriure a Nogués el 
mes d’octubre del 1921, valorava especialment Delacroix i Courbet. No 
entenem prou bé en la carta la valoració que feia de David ni si en feia alguna. 
Parlava de “tres figures colossals” i entenem que la tercera era Ingres, “tret dels 
retrats”. Més ponderadament que els ja esmentats, apreciava Manet, Renoir i 
Daumier. Amb aquelles ratlles, Humbert tractava d’animar a l’amic Nogués, de 
salut precària, a fer un viatge a París, ciutat que, tot i està normalitzada, 
considerava que, definitivament, no tornaria a ser mai més com havia estat 
abans de la guerra.  

 

París, 12 Octubre 21           61, rue Mathurin- Régnier - XV 

“Estimat amic : 

He rebut las vostras postals. No vareig contestar a la primera per que no sabia 
el temps que passaria a Banyolas. 
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 BENET, “M.H.”, op.cit., s/n. En el catàleg de l’exposició Manuel Humbert de la Fundació 
Fenosa el vam titular Tres Amics, però també vam recollir altres títols que li havien donat Artur 
Ramon, Grupo de Amigos, o Jaume Pla, Retrato en grupo de tres amigos. 
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Veig que heu treballat y vos heu reposat. La vostra salut deu haver guanyat al 
camp. 

A veure are cuant vos decidireu a venir. 

Paris está ya normalitzat com abans de la guerra las diferencias d’esperit 
d’aquells temps ab els d’are se veu que ya son definitives o de llarga durada y 
producte de la gran convulsió y dels 7 anys passats, que també compten. Tot el 
mon ha cambiat i Paris segueix la regla general. 

He vist al Louvre la nova colocació de la pintura del XIX, aquest segle tant 
bescantat. La sala ahont han sigut agrupadas aquestas obras mestres es gran 
y de boniques proporcions. La colocació no deixa res que desitjar. 

David apart – conserva la seva sala – hi ha Yngres, Delacroix, Courbet, Manet.- 
descartant Manet, excelent pintor pero una mica petit, com Renoir o Daumier 
(ab totes les seves diferencies) y els retratos d’Yngres, d’un altre género, las 
grans figuras son Delacroix y Courbet. No vos podeu fer una idea exacta del 
valor y de l’efecte que produeixen les tres figuras colossals que vos he 
anomenat. 

Una visita a tot aixó vos interessaria molt. 

Parlant de tot, vos agrahiré moltissim que cuant torneu a Barcelona vos feu 
portar a casa vostra o al taller una natura morta que vaig deixar a las Galerias 
per veure si la venia. Com que a pesar del temps que fa qu’es alli no l’he 
venuda crec que no guanyará res seguint exposada sinó omplirse de pols y 
potser s’hi fará algun forat y tot impensadament. Vos l’aconduireu en un recó 
cualsevol ahont no vos fassi nosa. Gracias per endevant. 

Escribiume sovint amic Nogués. Rebeu una abrassada ben afectuosa d’en 

Manuel Humbert 320  

 

Per Benet, que no va ser mai un crític frívol, la importància d’Humbert com a 
missatger venia no solament del fet per ell mateix, sinó de quelcom que li 
donava un caràcter extraordinari: Humbert havia ajudat a fer néixer, de 
Montparnasse estant, aquell estil que transportava. Ara bé, l’historiador es va 
veure obligat a afegir aquells paràgrafs entre escèptics i tràgics sobre el destí 
que esperava a tan important creador en voler mantenir ni que fos un peu a la 
Rambla. Perquè, efectivament, el desig d’Humbert era mantenir un peu a París 
i l’altre a Barcelona, o, millor dit, dos peus a París i un a Barcelona, amb una 
presència professional a les dues ciutats. Era un propòsit difícil, que sols va 
assolir en part. Benet va percebre la dificultat que suposava per reeixir en 
aquell intent l’esperit “assenyat” dels catalans, però no va contemplar amb la 
mateixa perspicàcia el grau de dificultat que comportava la vida artística de 
París. 

Les cartes que va escriure Humbert des de París a Xavier Nogués, l’íntim amic 
i l’home de confiança, eren molt reveladores de les dificultats que comportava 
aquell intent. De fet, com escrivia el mes de desembre del 1921, estava 
pràcticament decidit a tornar a Barcelona, adduint unes “condicions especials” 
de la família, que no sabem exactament en què consistien, i a les perspectives 
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 Arxiu Nogués.  
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parisenques que no semblaven anar més enllà  de fer “la viu-viu”. La seva 
apreciació del mercat d’art de París era molt dura, “un marché aux puces”, 
arribava a dir, però, en canvi, li dolia haver de deixar París per l’ambient i pel 
que podia veure-hi. Confirmava que hi havia treballat i, sobretot, que hi havia 
estudiat molt. Ara bé, el seu estat d’ànim delatava una crisi seriosa, ja que es 
mostrava disposat a deixar córrer la seva carrera de pintor si, en tornar a 
Barcelona, tampoc venia les seves creacions.  

 

Paris, 13 Desembre 21 

“Estimat amic: 

Vaig rebrer la vostra carta fa uns dias ab la satisfacció de sempre. 

Vindré a fins de setmana. He pensat molt en lo que vos insinueu en la vostra 
lletra y que per experiencia conec bastant – la dificultat de ferse una modesta 
posició a Barcelona pintant o fent un treball d’art. Si fos sol, segurament 
aquesta perspectiva me faria continuar aqui, a pesar de totes las dificultats, 
pero no sent aixim, y sapiguent que les condicions especials de la meva familia 
m’obligaran a  anar a Barcelona per quedarm’hi decideixo deixar desseguida 
aquesta viu - viu d’aqui; pues mes tart - defensarme a Barcelona - me fora mes 
dificil y mes aspre de soportar. 

En aquest moment cregueu que deixo sense recansa el petit mercat de Paris - 
aquest marché aux puces- en el cual y han pintors ab l’estómac prou solit per 
viurehi anys. 

Apart aquest aspecte material, Paris me costa de deixar – la ciutat, l’ambient 
per treballarhi, la facilitat de veurehi tantas cosas... Hi he treballat molt y hi he 
estudiat molt sobretot. 

Penso que m’aclimataré a Barcelona y que hi podré pintar una mica y si tant 
dificil m’es vendre alli, o a fora, ho deixarem estar. 

A reveure dons, amic Nogués y mentrestant rebreu una abrassada ben 
afectuosa d’en 

Manuel Humbert” 321 

 

Malgrat totes les dificultats i els dubtes que aquestes li ocasionaven, va reeixir 
a quedar-se a París. Segons Olivar i els familiars d’Humbert que hem localitzat 
a França, una part de la seva producció la va vendre Zborowski, i alguna altra, 
Chéron. En tot cas, hi ha o hi van haver obres d’Humbert a importants 
col·leccions internacionals que, en bona mesura, es van fer a París en aquells 
anys. 

En un àlbum de fotografies d’obres seves que, molt probablement va començar 
a confeccionar ell mateix, figuren al peu d’un nombre considerable d’aquelles 
fotografies els noms de les col·leccions on haurien anat destinades. Quan en 
els donà el Sr. Georges Gay, que n’era el dipositari familiar, ens va advertir que 
no sabia qui havia fet aquelles inscripcions, totes elles escrites en francès. De 
fet, hi havia flagrants inexactituds, però també molts més encerts. Això causava 
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 Arxiu Nogués. 
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certa perplexitat, però també demostrava que la persona que havia fet les 
anotacions no ho havia fet pas de manera completament aleatòria, sinó que 
havia estat o era hereu o hereva d’informacions qualificades. 

Versemblantment, els noms de les col·leccions que apareixen en l’àlbum 
havien de correspondre a col·leccions que comptaven o havien comptat amb 
alguna obra d’Humbert, encara que no fos la que corresponia a la fotografia 
que figurava damunt de la inscripció. Entenem que els errors haurien pogut ser 
deguts a enganys de la memòria de qui feia les anotacions322 o, fins i tot, del 
mateix pintor si era ell qui feia les indicacions passats molts anys des de la 
venda del quadre. No sabem en quina data es va confeccionar l’àlbum, però 
s’obria amb una fotografia del pintor amb un semblant abatut o almenys 
decaigut de quan semblava trobar-se en el tercer o en el quart decenni de la 
vida, per la qual cosa podria coincidir amb el període de la guerra civil 
espanyola o l’immediata postguerra. Però aquesta hipòtesi no ens permet de 
concloure que l’àlbum s’hagués iniciat llavors. 

Alguns errors també podien ser deguts a manipulacions posteriors, perquè 
tractant-se d’un àlbum de pochettes, les fotos no estaven fixades a les pàgines 
de l’àlbum, sinó que podien treure’s i posar-se a voluntat, i això implicava la 
possibilitat que es produís algun canvi de lloc de les fotografies respecte a la 
situació original. 

Malgrat les reserves que aquests comentaris suposen i el fet objectiu de què en 
molts casos l’àlbum no permet d’associar amb rigor obra i col·leccionista, ens 
sembla justificat i rellevant recordar les col·leccions que hi apareixen 
esmentades. Al costat de llurs noms a vegades hi figurava un any que també el 
transcrivim, ja que probablement indicava la data de creació de l’obra o bé la 
data d’adquisició pel col·leccionista. Entre parèntesi hem posat el nombre 
d’obres  de l’àlbum que “corresponen” a cada col·leccionista quan en són més 
d’una. 

Jean Cocteau (2), Max Jacob, Museu de Madrid (2), Maurice Utrillo 1929, 
Plandiura (3), Museu de Barcelona, Valentí, Marçal Olivar (2) 1930, 1932, 
Albert, Plandiura 1922, Barbey, Maurice Chevalier (2) 1926, s/d., Albareda, 
Maragall, Rifà 1933, Granada-Madrid 1926, Comte de Visconti, Toulouse 
Lautrec 1929, Fenosa, Western Museum-California, Ingrid Bergman, Picasso 
1918, Armador Niarchos, Gisèle Gay, Apollinaire, Museu de Melbourne, Rojas, 
Doctor Gay, Valenciano, National Gallery Museum- New York i Paul Getty. 

En la seva majoria havien estat amics, coneguts o col·leccionistes seus 
contrastats. Entre aquests hi havia personalitats de tanta projecció i tan ben 
relacionats que podien induir a algunes altres d’aquelles persones o entitats 
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 Pel que fa a la identitat de l’autor de les inscripcions, hem observat que damunt de dues 
fotografies, hi figurava l’anotació Maman, escrita aparentment per la mateixa persona que havia 
escrit els noms de les col·leccions. Com, a més a més, una de les dues fotografies amb aquella 
anotació correspon a la Jove Mora, el model de la qual fou Gisèle Gay, com ja sabíem pels seus 
fills, les possibilitats d’autoria es redueixin a un dels tres fills de Gisèle. Tanmateix, creiem que, 
fos quin fos l’autor, difícilment a l’hora de fer-ho va comptar amb l’ajut directe d’Humbert, a 
menys que fos molt a les acaballes de la seva vida, quan li fallava la memòria. Altrament, seria 
impossible que hagués fet alguns d’aquells errors. En tot cas, l’àlbum conté tants encerts que 
l’"escrIbidor" havia d’haver escoltat moltes vegades referències certes a aquelles obres i a 
aquelles col·leccions, bé de boca d’Humbert mateix o bé d’alguna persona propera i amb 
coneixement de causa. 
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que ens poden semblar més improbables a interessar-se pel pintor, fins i tot 
amb els museus seria possible d’identificar-hi algun lligam. De tota manera, les 
comprovacions que hem intentat fer, quan ha estat possible i en els casos que 
hem considerat necessaris, no han donat resultats, perquè ha passat molt de 
temps i cap d’aquells persones és viva i, a més, les col·leccions es desfan323. 

En el seu estat actual, d’un total de noranta fotografies que conté l’àlbum, 
vuitanta són obres d’abans del 36 i deu de posteriors, alguna d’elles de les 
darreres exposicions. Es molt possible que, en conjunt, siguin obres que 
Humbert apreciava especialment, ja que n’hi figuren moltes de les més 
paradigmàtiques. Tot i que no seria legítim concloure que formaven una mena 
d’antologia elegida pel pintor, és innegable l’interès de la selecció que 
representa l’àlbum. 

 

A més de realitzar alguna venda directament o bé a través dels marxants 
Zborowski i Chéron ja esmentats, a Humbert li va sortir un treball per un editor 
francès en el curs de  l’hivern de 1922. El va agafar i el va mantenir durant un 
temps, probablement breu. Malauradament la còpia que ha arribat fins a 
nosaltres de la carta a Nogués que ho explicava és incompleta i s’interromp en 
el punt en què Humbert començava a exposar la naturalesa exacta del treball. 

Una consulta a la Bibliothéque Nationale de France tampoc ens ha aclarit en 
què podia haver consistit aquella feina, ja que no hi consta cap llibre francès 
il·lustrat per Humbert. 

La carta era molt reveladora de la intensa i confiada relació amical que el 
lligava a Nogués. Per exemple, li demanava que tingués cura de la preparació 
d’una exposició que Jordà li hauria proposat de fer a Barcelona. En un altre 
punt, la carta provava que Humbert mantenia taller en les dues ciutats a la 
vegada. El de Barcelona pensava deixar-lo a Capmany. 

Humbert confiava plenament en Nogués per a la preparació de l’exposició, tot i 
que això equivalia a donar una feinada a l’amic, però ell no podria desplaçar-se 
a Barcelona, ni abans ni durant l’exposició, degut a la feina que acabava de 
sortir-li a París. Tanmateix, donava indicacions precises a l’amic de les coses 
què calia fer i mostrava una especial cura amb els aspectes econòmics. Pel 
que feia a la qualitat de l’exposició, estava convençut que “podia fer bonic”, fins 
i tot si la quantitat d’obres exposades acabés sent minsa. Esmentava el nom de 
dos col·leccionistes que li semblaven possibles compradors, Taxonera i Sala. 
Fóra d’ells, desconeixia el nom d’altres hipotètics compradors.  

 

París, 7 Mars 22 

“Estimat amic: 

He rebut la vostra carta. Yo vos en vareig anunciar una per l’endemá de la 
última que vos vareig escriure y han passat ya varios endemás. No es meva la 
culpa sino de las circonstancias. 

                                            
323

 Successors de Cocteau (Pierre Bergé, hereu; Association Amis de J.Cocteau, director, 
Claude Sefarian)  i Picasso (Musée Picasso de Paris; Administration Picasso).  
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En aquest poc temps que he estat aqui m´ha sortit feina – no es gran cosa pero 
es interessant per mi que no tinc res. N’estic pendent y no goso abandonarho 
sense haber vist lo que dona de si. Aqui tot te importancia y podria anar bastant 
enllà. 

No se si  ‘m podré arreglar per venir per la exposició com era la meva idea, 
abandonarla també es una llástima. Veig dificil que pugui ser a Barcelona prou 
aviat per preparar tot lo que cal. 

Feuvos carrec vos mateix de la meva situació. L’haber trobat are una cosa 
interessant aqui es inoportú a mes no poguer pero las cosas se veu que ‘s 
presentan aixims sense tenir compte de las coveniencias de cada un. 

Sense la exposició pendent hauria estat molt content de trobarho pero are! 

Si vos vos en poguessiu cuidar una mica la podria fer. Faria menos o potser no 
faria res pero tampoc tindria casi be cap gasto. 

Es mes aviat el taller y la idea que tenia de venir are a Barcelona lo qu‘m 
contraria. El taller l’hauré de deixar a n’en Capmany si ‘m quedo y la anada a 
Barcelona la hauré de deixar per mes endavant, si las cosas me van be ya  ‘m 
sabré arreglar entre allà y aqui. 

Vos nomes hauriau de encomanar a un fuster las motllures – Vos adjunto las 
midas de las telas – el fuster mateix las pintaria de color de noguera y las 
posaria en un moment. 

L’Altés imprimiria un petit catálec que nomes vos costaria donar un cop de 
teléfono. 

Totas las telas y dibuixos exposables son al taller. Hi ha també un retrat de 
dona qu’es propietat d’en Taxonera. 

Dels dibuixos en trieu ½ dotzena y si tenim marcs els hi poseu y sino els hi feu 
posar. 

La exposició pot ser interessant per que hi ha algunas coses que fan bonic, 
potser n´hi ha poca cantitat pero aixó no es cap defecte. Els compradors 
possibles de lo meu tots los coneixem, els crec prou intel·ligents per comprar si 
una cosa els hi agrada sense que l’autor hi sigui.. En Jordà no crec que hi 
tingués cap reparo. Ell sap mes de vendre que yo y estic segur de que faria 
menos yo sense ell que ell sense mi. 

Vos vos en cuidariau una mica i de tant en tant y donariau una passada com a 
apoderat y es tot. 

Vos sou el mas ofendido  y el sol que teniu rahó de queixar-se y de no volguer 
marxar. 

Digueume si no vos va be y els inconvenients que hi pot aber y que yo are no 
veig. Allavores la deixaria córrer. 

Els gastos que vos ocasionés el fuster y els marcs dels dibuixos y el catálec els 
pagaré per conducte de la meva mare que ve a Barcelona el 4 de cada mes y 
que vos durá lo que sigui si no  ‘s fa cap pesseta. 

A las Galerias hi tinc per saldar encare uns duros que els podeu anar a buscar 
per que son vostros – dels marcs dels dibuixos que vaig vendre- no se cuants 
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n’hi ha pero se que no arriben a 10 qu’es la cantitat que vos haig de donar ya  
‘m dieru cuants son y vos donaré el restant.. 

En Taxonera me te una tela comprada pero no se quina es per que  ‘m va dir 
que la volia cambiar. Cambieuli y ya li escriuré. L’import d’aquesta venta també 
vos respon dels gastos. Fora d’ell y a en Sala que  ‘m va dir que s’em quedaria 
una cosa cuant obris la exposició, y després ya ve lo desconegut. 

Pel taller ya vos tornaré a escriure dons no’s pot fer tot en un sol cop. Si veig 
que no puc venir per are ya vos ho diré. 

El taller m’era precis habent de treballar a Barcelona pero si no hi haig de 
treballar seguit ya aniré a casa la meva mare cuant baixi. 

En Capmany me guardaria las cosas mevas y pel resto vos disposareu.Ya vos 
parlaré també de la feyna. M’interessa per que “ ( la fulla següent no ens ha 
arribat) 324 
 

Sis dies més tard i sense esperar resposta a la carta anterior, Humbert tornava 
a escriure a Nogués. Li confirmava que no podria anar a Barcelona, lamentant 
no haver pogut fer l’exposició abans d’anar a París. Tot i mostrar-se satisfet 
amb la feina, Humbert era molt explícit sobre les seves intencions: no pensava 
envellir a París ni fer aquella feina tota la vida. Volia mantenir un peu a cada 
lloc. Tenia dubtes de si Nogués li havia pogut preparar l’exposició. En cas de 
fer-se, els possibles “quartos” obtinguts li anirien molt bé per fer un “fons de 
resistència” per quan arribés l’hora d’instal·lar-se a Barcelona. Ara bé, això, 
pensava, no passaria fins tenir més consolidada la posició a París. De fet, 
esperava en el futur poder vendre “una mica” a Barcelona i “una mica” a París. 
La mare no vivia a Barcelona, però hi passava dos o tres dies al mes. El fet que 
li havia escrit per dir-li que volia guardar el taller per servir-se’n quan fos a 
Barcelona, prova que no vivia a París ni tampoc a Barcelona, però no sabem si 
residia a Cagnes, on havia viscut l’àvia o en un altre lloc. Humbert  comunicaria 
a Capmany el canvi de plans. Tot i que acceptava qualsevol decisió de Nogués 
sobre l’exposició, el fet és que semblava confiar en celebrar-la i vendre alguna 
cosa per acabar de refer la situació. Utilitzava una forma molt expressiva per 
dir-ho, “estaria salvat”.  

 

París, 13 Mars 22          61 rue Mathurin- Régnier 

”Estimat amic: 

Vos torno a escruire avuy, com vos vareig prometre per dirvos que no podré 
venir per el moment. 

Va ser una verdadera llástima que no pogués fer la exposició abans de venir, 
dons are auria estat tranquil per arreglar tot lo d’aqui. 

La feyna marcha pero ya sabeu que yo no penso envellir a Paris ni fer aixó tota 
la vida. Penso, dons venir a Barcelona, pero no descuidar tampoc lo d’aqui. 

Com vos deia en la meva carta m’interessa veure tot lo que dona de si lo que 
estic fent per un editor d’aqui. Suposo que vos feu cárrec de la meva situació. 
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No’m veig en cor de deixar una cosa aixim per anar a tentar lo desconegut a 
Barcelona; sobretot que de lo d’alli no’n perderia res y perdaria lo d’aqui. 
Suposeu que no hagués fet gaire cosa en la exposició  de que faria manigar tot 
l’any? La meva situació entre aqui y alli s’ha d’afermir una mica mes. 

No se si vos vos haureu vist en cor de preparar lo de la exposició. Si ha sigut 
aixim y venc algo – per poc que sigui y ni de molt lo que vos suposabeu que 
faria de serhi present – per mi fora molt. Tenint are aixó d’aqui, aquests cuartos 
me servirian de fondo de resistencia y cuant vindria el moment d’anarmen, 
deixant tot lo d’aqui ben preparat podria treballar a Barcelona una bona 
temporada instalarme, etc aleshores podria esperar vendre una mica a 
Barcelona y vendre aqui. Are si no hagués tingut res aqui, no hi hauria pensat 
gens y hauria vingut a defensarme com hagués pogut. 

Digueme si la heu aplassada la exposició o sospesa. Cuansevol cosa que 
hagueu decidit ya sabeu que ho trobaré be. 

Pel taller la meva mare m´habia escrit que´l volia guardar. 

A n’ella li hauria servit el temps que yo hauria estat aqui per tenir un lloc ahont 
anar en tota llibertat els 2 ó 3 dias que passa cada mes a Barcelona. Aixins yo 
l’hauria tingut segur a la meva tornada. No crec que’l propietari ni ningú hi 
pogués tenir cap inconvenient; sobretot qu’ella no fa gaire soroll ni gaire nosa 
dons ni surt de nits ni reb visitas. 

Ho sento per en Capmany pero es lo que ‘m sembla que faré, dons no li puc dir 
que no sent una cosa que ‘m ve tant be. 

Are me sembla que’m referé una mica amic Nogués. Si fes la exposició y fes 
alguna pesseta crec que ya estaria salvat y que tot marcharia ya ab ordre. 
Espero un mot vostre y vos abrasso ben afectuosament  
Manuel Humbert”325 
 

Entre aquesta carta i la següent, se n’intercanviaren dues més que no 
coneixem. Humbert s’hi referia i per això podem saber d’una part del seu 
contingut. Per una banda, s’havia produït la malatia de l’esposa de Nogués i, en 
conseqüència, no es podia ocupar d’organitzar-li l’exposició i, per altra banda, 
calia resoldre què fer amb el taller de Barcelona. Havia escrit al propietari, Sr. 
Sala, que ens sembla ben probable que es tractés de l’important col·leccionista, 
i al pintor Capmany mirant de facilitar les coses perquè el taller passés a mans 
d’aquest, amb qui Humbert hauria arribat a un acord per poder-lo utilitzar quan 
estigués Barcelona. Però en escriure la carta, Humbert es mostrava indignat 
amb Capmany perquè no havia fet allò que li pertocava. L’arribava a tractar de 
deixat i de desconsiderat, la qual cosa era insòlita, ja que Humbert gaudí 
sempre de la merescuda fama de no parlar malament de ningú. 

D’altra banda, Taxonera s’havia desdit de la compra d’una obra seva. Per tot 
plegat, l’humor d’Humbert no era el millor i s’esplaiava criticant el caràcter de la 
gent de Barcelona i el seu mercat de pintura. Pensava que finalment hauria de 
deixar el taller, tot i que no excloïa exposar a Barcelona al cap d’uns mesos. 
Quan visités la seva ciutat, la solució seria viure a casa de la mare, perquè 
només per mantenir el taller de París, ja passava dificultats. Lamentava haver 
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amoïnat a l’amic destinatari de la carta, el qual, a més d’haver estat molt malalt, 
havia hagut de conviure amb la malaltia de la dona, i es mostrava infinitament 
agraït per tot el que feia per ell. 
 

 

Paris 13 abril 22          61 rue Maturin –Régnier 

“Estimat amic. 

Vos vareig escriure abans d’ahir contestant la vostra carta en la que ‘m 
demanaveu que feya ab el taller. 

Segurament no vareu rebre la meva anterior, que vos vareig escriure cuant vos 
me vareu fer sapiguer la malaltia de la vostra senyora y que, com era molt 
natural, no vos podiau ocupar de la meva exposició; en la meva resposta ya 
vos deya que me veya obligat a deixar el taller y que el mateix dia escribía en 
aquest sentit a n’en Capmany y al Sr. Sala propietari. La meva equivocació va 
ser juntar aquest última carta a la d’en Capmany, ab lo que me creya ferli un 
favor facilitantli la presentació al Sr. Sala y donantli mes probabilitats de que li 
llogués, favor interessat ho reconec, dons ell en canvi, a la meva vinguda a 
Barcelona, m’hauria deixat treballar al seu taller del carrer d’Escudillers y 
m’hauria guardat las mevas cosas. No comptava ab la seva deixadesa y falta 
de consideració dons ya li advertia els perjudicis que’m podia dur de no dirme 
una cosa u altre. 

Si hagués fet la exposició a Barcelona encare que yo no hi hagués sigut 
personalment podia esperar fer algun cuarto, per poca cosa que hagués sigut 
hauria sostingut el taller. En Taxonera que m’habia comprat una tela me va 
escriure també que s’en desdeya. No compto dons mes que ab lo d’aqui. Ab el 
canvi, el lloguer del taller que no podria utilisar en alguns mesos, me fora 
excessivament onerós. Vist el caracter de la gent de Barcelona y el caracter 
desagradable que te el vendrehi pintura dons a mes de semblar que un demani 
caritat es una cosa tant insegura e imprevista que no s’hi pot comptar 
seriament per viure, s’hi ha de comptar com ab una cosa de mes a mes. 

Per aixó quan me va sortir la possibilitat de treballar seguit per una editor ho 
vaig agafar; entre lo incert y lo segur no vaig poguer dubtar. He perdut molt 
temps y la meva edat no’m permet ya de perdren gaire mes. Si puc fer la 
exposició al mes de Septre o Octubre deixaré las cosas a Barcelona y en 
portaré algunas mes d’aqui. 

Cuant vingui a Barcelona viuré a casa de la meva mare. 

Crec haber obrat be y sense aquesta  actitut inexplicable y poc seria d’en 
Capmany tot hauria marxat. Are si ell no’s queda el taller  las mevas cosas las 
hauré de treure. Si vos voleu dir al porter, si es aixins, que les guardi, la meva 
mare las recullirá a primers de mes cuant vingui a Barcelona. 

Per poc que la cosa hagués marxat l’hauria sostingut, pero ab lo sol d’aqui – 
aqui soc al comensament de una cosa que no habia fet y no soc d’aqui – 
ademés m´han apujat el lloguer y pago desde aquest any las contribucions, que 
no son poca cosa; estic enderrerit ademés y m’hauria de passar de coses – fins 
de pintar per pagar un lloguer que no utilisaria. 
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Suposo que vos en feu cárrec y que veyeu que no es per deixadesa o per 
capritxo que´l deixo. 

A vos tot aixó vos haurá amohinat, molt mes habent coincidit ab la desgracia de 
estar malalta la vostra senyora y vos mateix. Per la durada deu haber estat 
serio lo que heu tingut, afortunadament ya esteu bons y de vos en vaig 
sapiguer el mateix dia la malaltia y el restabliment de modo que ho vaig sentir a 
mitjas. 

Feu lo que bonament pogueu ab lo meu. De totas maneras ya sabeu que heu 
fet prou per mi – mes de lo que vos mateix vos penseu –y que encara que no 
feu res mes, per anys que visqueu, vos hauré d’estar agrahit tota la vida. 

Cregueu que podeu comptar ab un bon amic al que doneu ademés la 
satisfacció de poguervos admirar com artista y com home. 

Vos abrassa ben afectuosament  

en Manuel Humbert ”326 

 

En mig d’aquell batibull es va celebrar a Barcelona l’Exposició d’Art de 
primavera. En un article sobre “Les Sales de l’Exposició”, Carles Capdevila va 
fer el següent comentari: “Manuel Humbert, amb la seva Natura Morta (315) es 
presenta més pintor que mai. Fins ara les seves teles tenien quelcom d’irreal: 
en alguns moments de tant agudes eren doloroses: talment eren nervis 
despullats de muscle. Ara, aquests nervis tan irritables s’han cobert d’una polpa 
deliciosa. Aquesta estupenda petita obra de l’Humbert, és una de les coses 
més exquisidament fines de l’exposició. El gerro és una meravella de calitat i de 
transparència”327. 

El mes de juny, Humbert va rebre La Catalunya pintoresca amb dibuixos de 
Nogués i textos de Pujols. Va respondre a Nogués amb una carta d’agraïment. 
En ella també feia referència a una crítica d’en Pujols, probablement a 
l’enviament d’Humbert a l’Exposició d’Art, que considerava “inexistent”. Li 
donava notícies de la seva feina amb l’editor,  què s’havia “estroncat” 
segurament pel recés estival. No havia abandonat la idea d’exposar aviat a 
Barcelona, on pensava anar-hi a pintar aprofitant que, en aquell moment, no hi 
havia res que el retingués a París, perquè la feina amb l’editor se li havia 
“estroncat” almenys fins passat l’estiu. La carta posava de relleu que es prenia 
molt seriosament la possibilitat d’exposar a Barcelona i que treballava molt 
perquè anés bé. També resultaven ben interessants i reveladors els seus 
comentaris sobre el trasllat en tren de les obres i la sensació d’”engunia” que 
allò li produïa. 
 

Paris 12 juny 1922                61 rue Mathurin Régnier 

“Estimat amic: 

He rebut la vostra carta ab las fotografias que la acompañan y un retall de la 
Publicitat. He rebut aixins mateix el vostre llibre de ninots. Moltes gracias per 
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tot. La vostra carta molt interessant y detallada, la crítica d’en Pujols 
verdaderament inexistent. 

El vostre petit llibre fa molt bonic. Com vos deya en la meva carta anterior la 
meva feyna are s’ha casi estroncat y no rependrá fins a Agost o Septre. Yo no 
tinc intenció de reprendrela en aquest moment dons hauré d’estar per la meva 
exposició. 

Are hauria de començar unas cosa y estic tentat de venirlas a fer a Barcelona. 
En aquest moment puc agafar lo que tinc fet aqui y venir dons no hi ha res que 
‘m retingui y si m’espero mes tard y me comenso a embolicar me fa por que lo 
de la exposició no vagi com ha d’anar. Aquest adelanto de uns dos mesos 
sobre la data de la meva vinguda no cambiará gaire las cosa pero m’evitará la 
engunia de portar mes telas, que no  sabeu lo que em preocupa. No hi ha res 
que ‘m posi tant nerviós com haber de desclavar una tela y enrotllarla y durla 
en el tren se fan malvé, s’hi fan bonys – esquerdas - un desesastre y si las 
embalo a la aduana hi haurán historias. Aixó sol crec que ‘m decidirá a venir a 
fer lo que falta aqui. 

La de la exposició m´ho prenc en serio y faig un verdader esforç – passo com 
puc – no venc res – treballo per ferla. 

A veure si em donará algún resultat. Si em decideixo a venir ya ‘m veureu aviat 
dons ho faré un dia d’aquets si no ya vos escriuré. 
Saludeu a la vostra seyora respectuosament de la meva part y rebeu una forta 
abrassada d’en 
Manuel Humbert”  
 

Pocs dies després, “15 de juny”, li comunicava en la mateixa carta: 
 
“Me decideixo a venir y dema o passat dema agafaré el tren. 
Ben vostre “328 

 

Humbert va tornar a París passat l’estiu o potser abans, si havia estat requerit 
per l’editor que li donava feina. Durant l’estada estiuenca a Barcelona va poder 
pintar i resoldre la qüestió del taller. Això, almenys, sembla desprendre’s de la 
carta que envià a finals de setembre a Marià Espinal, qui finalment s’hauria 
quedat l’estudi d’Humbert.  

 

Paris  28 sepbre 22                                  a Marià Espinal 

Estimat amic: 

Dintre de uns dies estaré a Barcelona y espero veureus per donarvos las 
gracias per totas las atencions que heu tingut ab mi. 

Encara que ya debeu comensar a arreglar el taller, suposo que no vos fará res 
guardarme els cuatre trastos que hi tinc fins a la meva tornada. Com vos dic no 
trigaré mes que uns dias, abans del 10 Octbre ya seré a Barcelona. 
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Perdoneu totas las mevas molestias y cregueu que podeu comptar sempre ab 
un verdader amic 

Manuel Humbert 329 

 

Humbert va arribar a temps pel vernissage. La galeria El Camarín estava 
situada al Carrer de la Corribia, número 7. L’exposició s’inaugurà el dia 14 
d’octubre. Segons ens va dir Josep Palau i Fabre, la galeria pertanyia 
probablement a Generós Anyés, que l’hauria creada. I va afegir que Anyés 
venia d’una família ben acomodada d’Agramunt, però la seva mare era cubana. 
Els set o vuit germans haurien rebut una educació senyorívola a París. Quan la 
situació econòmica d’Anyés va empitjorar, va crear, en el lloc on ara es troba 
l’avinguda de la Catedral, una botiga d’antiguitats amb el nom de El Camarín. 
Sempre segons Palau, Anyés era un expert en art i la seva opinió a Barcelona 
era molt preuada. L’havíem trobat el 1917 entre els comensals del banquet 
d’homenatge a Picasso al Lyon d’Or. Fos com fos, en aquell temps, la galeria 
era pràcticament coneguda com Can Jordà, perquè Jordà era qui la gestionava, 
tot i que no sabem si llavors n’era també el propietari. 

La de El Camarin era la primera exposició individual exclusivament de pintura a 
l’oli que feia Humbert. La crítica de La Veu de Catalunya  la va signar R. 
Vayreda, que va considerar, anticipadament, l’exposició com una de les millors 
que es podrien veure en aquella temporada que tot just començava. 

“Tot i que és una de les primeres de la temporada, ens atreviríem a assenyalar-
la com una de les millors que puguin haver-hi aquest any, tal és la qualitat de 
les obres exposades per En Manuel Humbert a la Galeria del “Camarin”. 

Seguidament, Vayreda deixava palès que es tractava d’una exposició de 
pintures que, en contrast amb els dibuixos de les seves produccions anteriors, 
que algú hauria qualificat d’”alats”, eren d’un “realisme” en què no hi mancava 
“cap de les característiques de l’impressionisme”. Les obres s’agrupaven en 
paisatges, figures i natures mortes. D’aquesta manera, Humbert ja iniciava 
l’estructura temàtica que seria característica, amb poques alteracions, de totes 
les exposicions de pintures a l’oli que faria al llarg de la seva vida. 

“Parlant dels dibuixos de N’Humbert deia un crític,  ja fa algun temps, que les 
seves figures eren alades, que donaven la sensació que no tocaven de peus a 
terra; avui, en parlar dels seus quadros podem dir, al contrari, que els informa 
un realisme molt escaient, sense que manquin en ells cap de les 
característiques de l’impressionisme ço que els dóna indubtablement l’alta 
valoració que, de bon principi, els hem assenyalat. 

“D’entre les obres exposades distingirem tres agrupaments, dels quals 
assenyalarem les de cap de brot: dels paisatges, els marcats amb els números 
2 i 4 els assenyalarem com els millors: són unes notes exquisides per la justesa 
de la visió i d’una delicadesa i subtilitat potser no gaire assolides entre 
nosaltres. De les figures distingirem el nu com l’obra més resolta i conscient. 
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Finalment, de les tres natures, les dues de les flors són exquisidament atraients 
per la justesa de llur realisme”330. 

La primera crítica de pes que Rafael Benet va dedicar a Humbert fou a rel 
d’aquella exposició i es va publicar a La Revista. El pintor i crític diferenciava 
les pintures que es presentaven en aquella ocasió dels anteriors dibuixos 
perquè “la sensibilitat sembla més canalitzada”. Tanmateix, el crític feia prova 
d’una aguda percepció de pintor en destacar “els matisos imperceptibles 
d’aquesta pintura”, els quals li produïen la mateixa “tremolor” que li havien 
produït anteriorment els aiguatintes. 

“Pintor fi aquest. Si en els seus dibuixos s’ens mostrà amb una sensibilitat que 
feia sang, en les seves pintures darrerament exposades al Camarí la 
sensibilitat sembla més canalitzada; però en esguardar els matiços 
imperceptibles d’aquesta pintura ens ve la mateixa tremolor que en contemplar 
els seus aigua-tintes”. 

Reconeixem un gran mèrit a Benet per haver identificat precoçment la que ja 
seria per sempre més una de les característiques primordials de la pintura 
d’Humbert, fins el punt que, al nostre entendre, l’apreciació o no dels seus 
matisos esdevindria un clivage  entre els que entendrien o no la seva pintura, o 
millor dit, entre els que sabrian veure-la i els que no ho farien. Aquest criteri 
entenem que és d’aplicació a tota la seva producció pictòrica, sigui quina sigui 
la tècnica i el suport, tela, fusta o paper. 

Benet considerava que, en aquella ocasió, els més reeixits tècnicament eren 
els paisatges, però res desvirtuava que es tractés del “pintor més delicat de tots 
els nostres”, elogi que rematava amb una metàfora sobre la “bellesa ivorina” 
d’aquelles obres. Aleshores establia una analogia, molt d’època, però que no 
devia fer gaire gràcia al pintor, aprensiu amb les malalties, especialment amb la 
que esmentava el crític, la tuberculosi, ja que havia tingut una incidència social 
enorme i, en concret, en els seus cercles familiars i amicals més propers331. 

“Manuel Humbert ha reixit tècnicament en algunes de les seves pintures, 
especialment en els paisatges. 

“Manuel Humbert el pintor més delicat de tots els nostres. Les seves pintures 
tenen una bellesa transparent ivorina, com les mans llargues i afilades de la 
tuberculosis”332. 

 

La seva estada a Barcelona no havia de ser gaire llarga, ja que a finals de 
desembre escrivia una altra carta, en resposta a una que Nogués li havia enviat 
feia “una eternitat”. Humbert no hi feia cap referència a la seva feina, però hi 
parlava d’art. Nogués volia saber què opinava Humbert de la pintura francesa 
que es feia en aquell moment, perquè n’havia rebut opinions contradictòries. 
Humbert li prometia dedicar una altra carta només a exposar-li la seva visió, tot 
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 La Veu de Catalunya, 27 d’octubre de 1922.  
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 A més de Souza Cardoso i Modigliani, sembla que almenys un dels seus dos germans que 
van superar la infantesa hauria mort de la enfermetat.  
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 La Revista, any 8, núm. 169-174, octubre, novembre, desembre, 1922, pàg. 247.. Rafael 
Benet. « Les Arts Plàstiques. Pintures d’Obiols. Pintures d’Humbert». 
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advertint-lo que era un tema molt difícil de tractar per escrit. Per aquesta raó, li 
prometia que acompanyaria les seves opinions amb reproduccions d’obres que 
les il·lustressin. 

Tanmateix, sense haver d’esperar a la futura carta promesa, ja resultaven molt 
interessants els comentaris, negatius, però ben argumentats, que Humbert feia 
sobre la reproducció d’obres d’art, i potser encara eren més interessants els 
comentaris sobre la importància de contemplar les obres d’art en un “ambient 
simpàtic”, com a complement social per jutjar i comprendre una obra. 

També li expressava el seu desacord amb Domènec Carles, qui, segons li 
devia transmetre Nogués, hauria menystingut allò que l’art francès produïa en 
aquells moments. Humbert replicava que hi havia una generació o dues de 
pintors “discrets”, de vàlua “sostinguda”, les obres dels quals considerava 
“assaigs”, però sense “concessions”. Aquesta posició, que complementava 
afirmant que potser no hi havia “el geni”, com segurament sostenia Carles, però 
que de genis a Paris ja feia temps que n’estaven de tornada, resultava ben  
reveladora de la personalitat d’Humbert i de la seva concepció de l’activitat 
artística. Es pot conjecturar si li faltava perspectiva per copsar el fenomen 
“genial” que era Picasso o bé si li reconeixia aquest caràcter, però considerava 
que l’obra del malagueny no era “art francès”. 
 

Paris 29 Desembre 22     61 rue Mathurin- Régnier 

“Estimat amic: 

Vareig rebre la vostra carta fa una eternitat y vos prego me perdoneu la mandra 
en contestarla. 

Me demanaveu noticias de lo que’s feya aqui en pintura y me pregaveu de 
aclarirvos la contradicció en que estaban dos amics nostres sobre el valor de la 
pintura francesa moderna, el donarvos una idea de lo que  ‘s fa es molt dificil; 
no obstant faré lo possible en una próxima carta acompanyantme en lo que 
pugui de reproduccions. Ja sabeu la meva manera de pensar sobre aquestes: 
no solsament crec que no donen idea de l’original sino que fan pitjor, aixó es la 
donen equivocada lo cual junt ab la falta d’ambient que podria dirne simpatic, 
(en el que vos, absent, no vos trobeu) ambient simpatic, produit  per las 
amistats, las conversas la literatura els museus la moda, etc, que es el 
complement per jutjar l’obra, compendrela, millor dit: sense que hi ajunti ni 
tregui valor. 

Per de prompte puc avensarvos que la opinió d’en Carles es equivocada. Lo 
que ‘s fa aqui no solsament te un valor sino que en general aquest valor es 
bastant sostingut no hi ha potser el geni el fenómeno pero hi ha com poques 
vegadas una generació o dugues de pintors discrets, mes aviat assagis, sense 
fer concessions. Del geni aqui ya fa molt temps que ‘n son revenus com diuen. 

Vos escriuré com vos prometo, ben aviat. Celebro que estigueu bo. Vos desitjo 
un bon any nou y forsas felicitats a vos y a la vostra senyora.Rebeu una forta 
abrassada y els millors records d’en 
Manuel Humbert” 333 
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Malgrat els bons desitjos d’Humbert a Nogués per a l’any que començava, el 
1923 acabaria sent un any nefast per la cultura i l’art catalans, entre moltes 
altres coses. El 13 de setembre, el capità general de Catalunya, Miguel Primo 
de Rivera, fa fer un pronunciamiento, que trobà poca resistència, i va instaurar 
una dictadura. “L’opinió pública estava cansada d’anys de terrorisme, del 
conflicte amb Marroc i, també, de la ineficàcia i la nul·litat del parlamentarisme 
espanyol i del caciquisme i la falta de representativitat dels partits dinàstics que 
monopolitzaven el govern de l’Estat. La dictadura, que es presentà com a 
transitòria, fou rebuda a Catalunya amb la indiferència de la immensa majoria, 
l’hostilitat d’uns quants i la simpatia de les classes conservadores. ...Hom, 
pensava, a més, que Primo de Rivera no era hostil a les peculiaritats catalanes. 
No fou així, i el nou règim es caracteritzà per la persecució contra la llengua i 
els símbols de Catalunya”334. També sobre institucions artístiques, de manera 
que es van interrompre iniciatives com les mateixes Exposicions d’Art. 

Però encara faltaven uns mesos perquè es produís el cop d’estat i tampoc va 
ser la fi del món. No coneixem la carta que Humbert havia promès a Nogués 
sobre l’art francès, ni sabem si va fer-la. Aquell any Humbert va intensificar la 
seva activitat com a pintor a París, la qual cosa el va dur a produir obres 
cabdals com Sònia, una de les preferides per l’autor, però que no exposaria fins 
passats dos anys. També va tenir temps de preparar la seva participació en el 
Concurs Plandiura. Ho va fer des del seu taller, mirant per la finestra.  
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15. EL CONCURS PLANDIURA I EL CATÀLEG D’ORS: 
TEORIA D’UNA ESCOLA CATALANA DE PINTURA. DES 
DEL MEU TALLER O RACÓ DE PARÍS. 

 

L’Exposició Municipal d’Art de la primavera de 1923 va ser la darrera a poder 
celebrar-se abans de la interrupció que va suposar la dissolució de la Junta 
Municipal d’Exposicions d’Art, que l’organitzava, decretada per l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Barcelona sorgit de la Dictadura. Es va celebrar al 
Palau de la Indústria del Parc de la Ciutadella perquè en el Palau de Belles Arts 
s’hi estava instal·lant el Museu d’Art Modern. En el catàleg de l’exposició es 
reproduïen algunes obres, però no hi havia cap altra referència dels 
participants. De tota manera, creiem que Humbert no hi va participar. En les 
sales especials es van presentar obres de Joaquim Sunyer i  Ricard Urgell. 
També va ser la primera vegada – i la darrera fins la represa del 1932-  que s’hi 
presentava el Saló dels Evolucionistes amb Canadell, Castedo, Mompou, Serra 
i Sisquella, entre els pintors, i els escultors Granyer, Rebull i Viladomat. 
 
Aquella primavera, Humbert va rebre el reconeixement d’amics que apreciava 
molt per una obra seva, el Retrat de la Senyora Creixell i els seus nens335, que 
havia pintat a Barcelona feia poc. Res expressava millor la satisfacció que va 
produir-li que la resposta a Enric Casanovas per una carta que li havia escrit 
l’escultor, segurament molt elogiosa. 
 
Paris  6 Mars 1923    61 rue Mathurin- Régnier 

“Estimat amic. 

He trigat una mica a contestar la teva carta que’m va produir, per cert, una 
verdadera emoció. Una carta aixins dona animos per treballar una temporada y 
per enseijar de fer alguna cosa de bo. 

Estic molt content de sapiguer que’l retrat de la Sra. Creixell y dels seus nens te 
vagi agradar tant. Habentmen anat casi be a arrel de acabarlo no m’en ha 
quedat una impresió ben neta, es lo que vaig dir al nostre amic Taxonera que’m 
va escriure també fent men l’elogi: aquets elogis me tranquilitzan dons la calitat 
de qui els fa me dona tota mena de seguretats. Moltes gracias. 

En Nogués te debía dur recorts de la meva part. Va passar uns dias a 
Montparnasse y crec que s’en va emportar una bona impressió de Paris, que 
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 Pensant que es podia tractar d l’esposa de Joan Crexells, ens hem posat amb contacte amb 
la família. La seva néta ens ha informat que Joan Crexells només havia tingut una filla, la mare 
de la nostra informadora, la qual cosa semblava invalidar la hipòtesi sobre la retratada, doncs 
Humbert parlava “dels seus nens”. Crexells va morir el 1926. Durant la guerra civil la casa la 
casa familiar, situada al xamfrà Gran Via/ Balmes va ser bombardejada i, en bona part, destruïda 
pel bombardeig aeri, l’endemà del que havia afectat la veïna zona del Coliseum. Tot i que a la 
néta de Crexells no li constava l’existència del quadre d’Humbert, podia haver estat destruït en 
aquella ocasió. Ara bé, cal pensar que es tractava d’una altra senyora i que  Humbert havia 
escrit el seu nom correctament. Segons ens va dir Marçal Casanovas, es podia tractar, 
efectivament, d’una família Creixell, que eren mecenes d’art, un membre de la qual, Eugènia, 
s’hauria casat amb un violinista. En aquest cas, queda l’esperança de què l’obra no s’hagi 
destruït, malgrat desconèixer on pot trobar-se. 
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habia passat uns quants anys sense veure. La seva conducta durant aquets 
dias no va deixar res que desitjar. 

Vem parlar del teu nano y de lo aixerit y lo fort qu’es. 
Y tu treballas força? 
Reb els millors recorts  una afectuosa abrassada d’en  
Manuel Humbert”336 
 

Nogués havia estat a París després de molt de temps de no anar-hi i havia 
estat a l’alçada « d’allò esperat”, coses d’amics que no hem d’intentar esbrinar. 
Pel que fa a la referència a Taxonera, comptem amb dos testimonis fotogràfics 
de l’amistat que mantenien llavors Humbert, Casanovas i Taxonera. Es tracta 
d’unes instantànies preses al terrat de la casa-taller de Casanovas al barri del 
Guinardó. Recordem que, no feia gaire temps, Taxonera i Humbert havien estat 
dos dels Tres Amics. 

 

El dia 23 de gener de 1923 i dies successius es van presentar les 117 obres 
que van participar en el Concurs Plandiura, omplint totes les sales de les 
Galeries Laietanes. La iniciativa responia a la predisposició de Lluís Plandiura a 
gastar-se 35 mil pessetes per a comprar pintura, quantitat a la qual s’haurien 
d’afegir els diners que ja s’havia gastat adquirint, abans que obrís l’exposició, 
algunes obres que també hi figuraven amb el cartellet  “fora de concurs”. 

Si haguéssim de fer cas al crític de Barcelona Atracción337, “la transcendència 
pictòrica” del concurs no hauria correspost a les expectatives, ni a la 
generositat del “protecto de la joventut” que el convocava, la qual conclusió era 
lògica després de considerar que entre tota aquella quantitat d’obra exposada, 
117,  “no vimos una sola de verdadero empuje”. 

El gust d’aquell crític no coincidia pas amb el de Plandiura. De les poques 
obres que li havien cridat l’atenció només dues o tres van merèixer d’ésser 
premiades338. Plandiura, en canvi, concedí les cinc mil pessetes del primer 
premi a Canals per Noi Caçador i els premis restants, de dos mil cinc-centes 
pessetes, a Labarta, Mallol, Carles, Humbert, Sisquella, Pascual, Togores, 
Vayreda, Galí, Colom, Capmany i Padilla339. 

La simple contemplació del Racó de Paris (o Des del meu taller), l’obra 
premiada de Manuel Humbert, actualment en la col·lecció del Museu Nacional 
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 Arxiu Marçal Casanovas. 
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 Barcelona Atracción, any 14, núm. 153, febrer 1923, (les pàgines de la revista no anaven 
numerades però la referència correspondria a les pàg.14-16). Sense signar, però molt 
probablement de Manuel Marinel·lo que era el director de la revista. “Concurso Plandiura”. 
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 De fet, esmentava obres de Galí (La maternitat), Pascual ( un paisatge “muy luminoso”) i 
Mallol (un paisatge “con lindos fragmentos), entre altres que certament no van ser premiades..  
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 La Publicitat va incloure un crònica de la inauguració del concurs el dimarts 30 de gener. La 
inauguració havia tingut lloc el dissabte 27 i l’endemà s’havia celebrat un sopar homenatge a 
Plandiura en el Hotel Ritz amb assitència dels concursants. En la llista dels premiats, La 
Publicitat oblidava d’incloure Humbert, i el posava equivocadament entre els artistas a qui 
Plandiura pensava fer “proposicions de compra”, juntament amb “Espinal, Jaume Mercader, 
Benet, Raurich, Casas, Mir, Galwey, entre altres”.  
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d’Art de Catalunya, reproduïda en el catàleg del concurs340, bastaria per 
comprendre que Plandiura anava molt ben encaminat. En aquella ocasió es 
van presentar obres magnífiques, de manera que no mereixen més 
consideracions les opinions de Barcelona Atracción i, contràriament, hem 
d’admetre que va ser un esdeveniment insòlit i de molt bon nivell. 

L’obra d’Humbert, Benet la situaria en “la etapa de puro naturalismo mental. 
Una etapa gràfica i volumétrica, voluntariamente objetiva”, és a dir, dins el 
segon estil del pintor, i afegiria que la seva “composición está íntimamente 
trabajada por el sentido constructivo del cubismo”341. Olivar també la descriuria 
i valoraria: “En 1920 Humbert había vuelto a París y se instaló en su estudio de 
la rue Mathurin Régnier. La vista de un callejón soleado y desierto, con tapias, 
casas y follaje de árboles, desde una ventana de su taller (...), es un ejemplo de 
la pintura sobria y severamente construida que cultivó desde estas fechas 
hasta alrededor de su nuevo regreso aquí, en 1927”342. 

Humbert, amb una paleta predominantment de tons terres i verds amb un 
lleuger suport de blancs i blaus i grisos, va estructurar la tela amb un eix 
vertical pràcticament central, constituït pel tronc d’un arbre esvelt; un poliedre, a 
la dreta, que figura ser un altre taller amb dos elements horitzontals, la terrassa 
i la teulada lleugerament piramidal, que dinamitzen el volum vers l’eix central i 
donen amplitud a la composició, la qual cosa Humbert va compensar amb un 
segon arbre paral·lel al primer i a la seva esquerra i amb l’aparició d’una part 
del tronc d’un tercer arbre, paral·lel al lateral del taller i més fosc. Dues 
diagonals, una, en primer pla, és la vessant d’una teulada més baixa, i una 
segona, creua la tela d’esquerra dreta i representa la base on recolzen dos 
altres poliedres cúbics, cases o tallers. Les diagonals acaben de donar 
profunditat i dinamisme, juntament amb les fulles dels arbres i les ombres, a un 
conjunt de motius molt marcadament estàtics. La subtilesa de matisos amb què 
Humbert va distribuir els diferents colors, d’una gran calidesa remarcada 
encara més pels contrasts amb els blaus i grisos d’algunes teulades i del cel, 
donen al quadre una gran vivesa i alhora una sensació d’intimitat i recolliment. 
L’obra fa palès que l’autor havia assimilat moltes lliçons i de primera mà. 
També la lliçó que en gran mesura es trobava en l’origen del cubisme, per això, 
al nostre entendre, va contornar aquest estil i  va passar la lliçó de Cézanne i 
algunes altres de franceses i italianes, pensem especialment en Corot i els 
quattrocentistes, pel sedàs de la intel·ligència, visió i sensibilitat pròpies. 

 
Les bases del concurs havien estat publicades el mes de gener de 1922. 
Estaven inspirades per la voluntat de Lluís Plandiura d’evitar que el concurs, 
que havia de ser un marc de les seves adquisicions, pogués semblar una 
simple concessió de premis. Constaven de tretze punts. En el primer, s’establia 
que es destinava a artistes catalans “o que per la seva llarga estada a 
Catalunya es puguin considerar com a tals”. Seguidament, es limitaven les 
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mides de les obres entre 1,20m. i 0,60m., ja que anaven destinades a una 
col·lecció privada. El concurs es deia obert a tots els procediments pictòrics 
coneguts: oli, ou, tremp, aiguada, fresc, cera o similars. Els temes eren lliures. 
Els pintors no podien presentar més de tres obres, degudament signades i 
emmarcades, i calia dur-les al domicili d’En Plandiura, al carrer de la Ribera, 6. 
També es precisava que l’exposició duraria quinze dies i que, durant la primera 
setmana, el convocant triaria les cinc obres que anirien a integrar la seva 
col·lecció. A tal fi, destinaria 5 mil pessetes per una adquisició i 2.500 per les 
quatre restants. Com hem vist, van acabar essent-ne més. 

El catàleg va ser prologat per Ors, però “fou rebut amb una certa reticència per 
algunes consideracions que feia l’autor que, ja en aquell temps s’havia 
distanciat d’una manera lamentable de la cultura oficial”343. Ors començava 
preguntant “per què, dins l’atonia general que avui pateix la espiritualitat 
catalana... l’art de la pintura fa excepció?”344. Repassava seguidament les 
disciplines que, al seu parer, es mantenien en l’atonia: la història, el teatre, la 
novel·la, la biografia, àdhuc la poesia, contrastant amb la puixança de l’art 
pictòric en les seves diferents modalitats, per concloure: “Dins gairebé tots els 
ordres de l’activitat intel·lectual o civil, demanar per al nostre poble un lloc, mal 
fos el darrer, dins el quadre de la producció europea, representaria deliri. En la 
pintura, no”. De fet, Ors situava la pintura catalana “immediatament darrera la 
posició privilegiada que el consens general dóna a l’art francès”345. Recorria els 
cinquanta anys de bona tradició pictòrica catalana i donava els noms de les 
figures cabdals que originalment l’encarnaven, posant-les els qualificatius que 
els corresponien: el “paisatgista instintiu” de Vayreda, l’”anecdotisme 
vuitcentista” de Martí i Alsina, el “romanticisme del magicià” Fortuny, l’”auster 
classicisme” de Benet Mercadé. 

Aquells noms constituïen per Ors la base i les quatre direccions de la pintura 
catalana moderna, de manera que “quan... tot això fou abeurat en les aigües de 
l’impressionisme, el terreny era ací tal vegada més ben preparat que enlloc. De 
promoció en promoció artística no s’interromp, no s’empobreix cap d’aquelles 
direccions”. Ors establia correspondències entre els pintors de “la Fi de Segle” i 
cada una d’aquelles personalitats i les direccions que representaven: l’escola 
d’Olot, i sobretot Rusiñol, amb Vayreda; Ramon Casas amb Martí Alsina; 
Hermen Anglada i Joaquim Mir, “epígons de la sensual exaltació” a la qual 
corresponia  “la victòria més esclatant”, amb Fortuny; i tancava la llista de 
correspondències amb el “més jove i destinat sens dubte a més pura 
grandesa... L’Isidre Nonell ...i amb ell i “l’encara no just preuat Pidelaserra”, els 
quals marcaven “el traspàs... entre l’ideal de la “Fi de Segle” i el de les 
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l’any 2002.  
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promocions noucentistes” i en els quals rebrotava la llavor de Benet Mercadé, 
el classicisme, és a dir, “l’esperit d’estructura i de mesura”346. 

Precisament, el Concurs Plandiura aplegava, al parer d’Ors, els noms dels 
pintors fets “entorn d’aquest ideal”. Eren, a més, “els que ja imposen 
peremptòriament al món el reconeixement d’una Escola nostra”. I, en arribar a 
aquesta conclusió, Ors retornava a la pregunta inicial, “perquè aquesta 
sorprenent florida en mig d’un desert?”. I concretant encara més la perplexitat 
que el duia a fer-la, s’interrogava: “Per què, quan ací la política, la literatura, la 
ciència es tornen tan esmorteïdes, aquesta magnífica, aquesta segurament 
única, victòria de l’art?”. 

La resposta que donava era molt característica de la seva manera de pensar. 
Venia precedida per una ferotge crítica al determinisme, “que vol trobar en 
raons de raça o de medi, d’etnografia o de geografia, una explicació suficient.” 
Ironitzava tant sobre Taine com sobre “els pangermanistes de l’abans-guerra”, 
per demostrar que les raons del determinisme són injustes i incompletes. En fi, 
la resposta d’Ors al per què de la victòria de l’art català era una de sola: 
“L’home. L’home individual, concret, històric; alletat d’atzar, peixat d’anècdotes, 
si voleu.... L’home de carn i ossos, i penes i fatics, de passions i secrets, de 
miserables minúcies i de perspectives d’excelsitut immenses: heu’s-aquí el que 
torç el curs de les previsions col·lectives més raonables, l’escull on naufraga 
qualsevulla temptativa miope d’explicació determinista”347. 

Aquest pensament, en el fons, era molt proper del “Jo pinto i prou!” de Nonell. 
Segurament era també profundament compartit per la majoria dels pintors als 
quals corresponia l’única victòria catalana que Ors reconeixia. Però les 
vicissituds històriques que esperaven als membres d’aquella generació 
esdevindrien una rigorosa prova per als qui volien mantenir  la seva manera 
característica d’ésser al món. Precisament, el trajecte vital i artístic de Manuel 
Humbert ens hauria de  permetre de veure com es resolgué en el seu cas i, per 
extensió i molt parcialment, en els dels seus companys de generació, la qüestió 
que d’Ors va col·locar llavors en el centre del debat: l’home front les 
circumstàncies. 

Tot i que el pròleg del catàleg del Concurs Plandiura estava dedicat a exaltar el 
paper del convocant en la producció d’aquell miracle de la pintura catalana, la 
intel·ligència d’Ors va fer que hi introduís, en la part final, una idea que 
completava la seva concepció general sobre la relació de l’home i les seves 
determinacions. Reconeixia, en efecte, que els homes innovadors és normal 
que “topin, en les passes primeres i potser decisives del seu camí, amb una 
resistència i una oposició sense escletxa”. I, aleshores, feia una afirmació que 
la majoria dels artistes, joves i vells, no devien compartir: “A Catalunya, 
emperò, cap temptativa d’art modern no ha sofert avui d’aquest obstacle”348. 

La naturalesa de l’encàrrec i, potser, la personalitat de qui l’executava 
explicarien aquesta darrera i discutible opinió. No cal donar-li més importància 
perquè d’Ors no amagava pas el que volia dir: “N’és una prova el present 
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Concurs; n’és una altra la col·lecció que el precedeix; més en seran, i encara 
millors, les continuacions anunciades”. Plandiura garantiria, doncs, la 
pervivència de l’”escletxa” per l’art front a totes les resistències i oposicions. 

A través els panegírics més o menys explícits, D’Ors feia aparèixer, tanmateix, 
les seves idees-força i anava a parar on volia: “el que amb les aportacions 
successives s’anava aplegant, lluny de la simple suma, formava una síntesi, 
una escola... Per la companyia, per l’afinitat, pel contrast, aquestes obres han 
pogut lligar-se, organitzar-se, unir-se en l’estructuració d’una cosa viva”. Era 
així com  concebia la formació d’una escola o, almenys, era la seva descripció 
de com s’anava constituint en concret l’Escola catalana de pintura. 

I ja fos perquè ho duien en els seus costums, ja fos com a conseqüència 
d’actes de voluntat conscients o bé pel natural aprofitament de les oportunitats 
que comportava o, molt probablement, per una suma de tot plegat, el cert era 
que els artistes s’agrupaven sense dogmatismes i més aviat com una manera 
de protegir llurs llibertats personals. Les Arts i els Artistes foren el paradigma 
d’aquella generació. També veurem com les activitats socials i l’amistat, sovint 
grupal, que van cultivar molts d’ells els acabarien protegint davant la desolació 
imperant a la postguerra civil espanyola. No obstant això, jutjar les influències 
mútues en el terreny artístic o concloure al respecte de si es pot parlar 
encertadament d’Escola Catalana de Pintura no són les tasques que ens 
proposem en aquest treball. Ara bé, resulta innegable que hi va haver una 
abstenció, o una breu anada seguida d’un retorn, de la majoria d’aquells pintors 
front les “revolucions” que experimentava l’art, i això malgrat que, en gran 
mesura i paradoxalment, encapçalaven les revolucions alguns artistes catalans 
o catalanitzats: Picasso, primer, Miró, després, i, un xic més tard, Dalí. 

Ors acabava la seva anàlisi de la pintura catalana amb una afirmació que 
esdevindria una profecia. En efecte, va vincular el seu convenciment de què les 
iniciatives de Plandiura estaven ajudant a generar una Escola amb l’observació 
precoç de què, gràcies a aquelles iniciatives, estava també naixent un Museu. I 
quan es pensa que el corpus d’art del segle XX del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya el constitueix el fons Plandiura,  l’anàlisi i l’amplitud de la visió de 
Eugeni d’Ors, fins i tot quan eren motivades per un text d’encàrrec, donen 
esgarrifances... agreujades pel sentiment de pèrdua degut al seu allunyament 
de Catalunya. En efecte, aquell text ja havia estat signat i datat a Madrid el 17 
de gener de 1923, és a dir, quan l’exili d’Ors havia començat. No hi hauria 
retorn. 

Això no obstant, Ors mai va oblidar aquella generació d’artistes catalans ni la 
seva voluntat de donar-los a conèixer i reforçar el  seu prestigi a Madrid, com 
es veuria abastament en organitzar el Salon de los Once a la postguerra. Però 
aquella voluntat de projecció havia començat a manifestar-se aquell 1923, 
simultàniament a l’organització del Concurs Plandiura, amb un projecte 
editorial, Cincuenta años de pintura catalana. I va fer-ho precisament d’acord 
amb Plandiura, que havia de ser-ne l’editor. “La idea primigènia –ha escrit 
Laura Mercader- va sorgir d’una operació conjunta entre Ors i Plandiura per 
donar a conèixer la pintura catalana a Madrid; d’aquí que el llibre, al marge del 
tema, s’escrigués en castellà. Eugeni d’Ors feia ben poc que s’havia instal·lat a 
la capital i treballava per tal de fer-se un lloc en el seu ambient cultural; Lluís 
Plandiura, després dels reiterats altercats amb la Junta de Museus de 
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Barcelona, esperava poder introduir-se en el mercat artístic madrileny. Tots dos 
s’involucraren en l’organització d’una societat d’artistes – la Sociedad de 
Artistes Españoles -, que el pintor Gabriel Garcia Maroto estava impulsant des 
de primers de 1923, per tal d’instituir un saló anual independent de l’oficial. En 
tant que membres del comitè fundador d’aquesta entitat emergent, Ors i 
Plandiura van aprofitar la conjuntura per planejar una exposició de pintura 
catalana contemporània del fons de la col·lecció Plandiura a Madrid, com a 
acte fundacional de la institució. La mostra s’havia d’inaugurar a l’octubre de 
1923, al costat de la presentació d’un llibre que revisés la història de la pintura 
catalana dels darrers cinquanta anys. ... fins que, per volts del mes de maig de 
1923, el comitè fundador de l’associació va denegar el pla que Ors i Plandiura 
havien proposat com a primera activitat del grup, al·legant l’excessiu 
protagonisme dels artistes catalans respecte dels de la resta de l’Estat 
espanyol”349. 

De tota manera, Ors no hauria tingut el llibre a punt per la data de la 
inauguració. D’altra banda, enlloc de claudicar davant la resistència trobada, va 
imaginar el saló en forma de llibre, Mi Salón de Otoño350, obert als pintors 
espanyols. Tampoc va abandonar el projecte de llibre sobre la pintura catalana. 
És en aquella conjuntura que cal situar i considerar el qüestionari “Informació 
per l’obra: Cinquanta anys de pintura catalana. Tardor de 1923”351, que Ors va 
enviar a quaranta-set artistes catalans, entre ells, Humbert. 

L’imprès l’havien d’omplir els mateixos artistes, així com havien de preparar i 
enviar les fotografies i la documentació requerides de llurs obres. 

Humbert va respondre de la següent manera a les preguntes que figuraven als 
tres fulls del qüestionari: 
 
Nom complet: MANUEL HUMBERT 
Adressa actual: 61 Rue Mathurin-Régnier – Paris 

Lloc i data precisa de naixença: Barcelona 1890. 
Formació, Escola i aprenentatge. Mestres. Viatges d’estudi. Primeres 
influències: 
Viatges d’estudi: a Madrid i Paris. 
Mestres: D.Guillermo Pujadas; Escola de Bellas Arts de Barcelona.D. Francesc 
d’A. Galí. 

 

Etapes en la vida i en l’obra. Residències successives:   [resposta, en blanc] 

Llista d’obres. Exposicions particulars, amb les dates. Participació a 
exposicions col·lectives: 

EXPOSICIONS PARTICULAR: a Barcelona en 1915 – 1918 y 1922. 
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 Del pròleg de Laura Mercader al llibre d’Eugeni d’Ors, Cincuenta años de pintura catalana, 
pàg. 9-10. 
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 ORS, E. d’: Mi Salón de Otoño. Madrid: Revista de Occidente, 1924. 
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 Documentació requerida als artistas. Arxiu Nacional de Catalunya. Fonds d’Ors, caixa num. 
20. 
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EXPOSICIONS COL·LECTIVES: a Paris en 1920 (Saló dels Independents) a 
Londres en 1920 (ab un grup de pintors joves de París); a Madrid y a Bilbao en 
1917. A Barcelona a las Exposicions d’Art de 1918 fins a la fecha; a casi totes 
las de las Arts i els Artistes desde 1916, a las dels Amics de las Arts desde la 
seva fundació, y en grupos y galeries en datas que no recordo. 

 

Grups o societats a que l’artista pertany. Títols i premis. Estudis i judicis crítics 
més importants: 

Societats a que pertany: “Les Arts y els Artistes” de Barcelona 

“Société des Artistes Independants” de Paris. 

Títols i premis: Fora de Barcelona no he exposat a cap saló donant títols o 
premis. A Barcelona he tingut varis premis. La Societat dels Amics de las Arts 
me va adquirir dibuixos per oferirlos al Museo Municipal. El Museo Municipal de 
Barcelona me va adquirir dugas pinturas. 

Estudis i judicis critics mes importants: Han publicat estudis i judicis crítics: En 
Francesc Pujols, En Feliu Elias, Josep M.Junoy, Josep Pla, Joaquim Folguera, 
Llorens y Artigas, J. Folch y Torres, Capdevila, Marius Aguilar, Romà Jori, 
Benet, entre altres. 

Obres pròpies que l’artista judiqui cabdals. Obres a Museus o Col·leccions 
importants (Si es possible acompanyar reproducció de les primeres. No es 
precís que sigui fotogràfica; Basta per exemple, un gravat de revista, per 
tractar-se de material d’estudi i no reproducció):   [resposta, en blanc] 

 

Humbert va sortir del pas, però no s’hi va matar, en respondre al qüestionari 
d’Ors. Havia estat un xic més explícit en l’esborrany manuscrit, però aquí hem 
de considerar les respostes mecanografiades que va enviar, ja que eren les 
que responien a la seva voluntat de comunicació. Va deixar en blanc l’espai per 
respondre a preguntes importants i va incloure en una resposta un “en datas 
que no recordo”, la qual cosa demostrava que responia de memòria, no 
consultava arxius ni documentació personals, és a dir, no s’hi trancava massa 
el cap. Tot i així hi ha algunes indicacions que no hem pogut documentar, com 
ara  les exposicions col·lectives del 1917 a Madrid i a Bilbao i la de 1920 a 
Londres o que la seva participació a les exposicions de les de Les Arts i els 
Artistes hagués començat el 1916 enlloc del 1918352. Al marge d’aquestes 
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 Hem vist que a la correspondència amb Aragay i amb Nogués es parlava de una possible 
exposició a Madrid, però no l’hem trobat documentada. Pel que fa a l’exposició de Londres, no 
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39 artistes i es van presentar 158 pintures, 19 escultures i 141 dibuixos. Aquests estaven en un 
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com deia Humbert en referir-se a la exposició que hauria participat a Londres, que es tractava de 
“joves artistes” de París. La exposició de la Mansard Gallery es titulà precisament “Exhibition of 
French Art, 1914-1918”. WAYNE, Modigliani…, op.cit., 70-72. 
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qüestions, una aital manera de procedir podia resultar indicativa d’un tret de 
caràcter, que de vegades es va reflectir en comportaments vitals i professionals 
i, fins i tot, en les seves creacions artístiques de manera desconcertant i, no 
gosaríem dir autodestructiva però sí, perjudicial. 

Un cert desconcert ja podia causar el contrast entre les obres que adjuntava 
fotografiades al qüestionari, amb títols, tècnica, mides i preus, i l’obra que 
acabava de presentar al concurs Plandiura i havia merescut un premi més que 
justament. N’hi havia algunes d’apreciables en aquell enviament, però d’altres 
feien palès que responien a un estadi molt inferior a l’assolit amb Un racó de 
París. I la sensació de desconcert encara podria augmentar si les obres anaven 
efectivament destinades a il·lustrar el llibre d’Ors. A més a més, no havia de ser 
un llibre qualsevulla. “Les bases d’impressió elaborades per la impremta 
muniquesa [Graphische Kunstanstalten F,.Bruckmann A.G.] - segons 
instruccions de Plandiura – parlen d’una empresa editorial d’abast 
internacional, amb rigor documental i d’alta qualitat tècnica. El llibre s’havia de 
traduir a l’anglès, al francès i, segons sembla, a l’alemany”353. 

Això succeïa el 1925. “A partir de 1925 s’esvaeixen les referències sobre el 
treball d’Eugeni d’Ors... L’any 1930 el llibre seguia en preparació... i a primers 
de maig de 1931 semblava imminent la seva conclusió... Ara el llibre havia de 
constituir el text base pel catàleg de la seva col·lecció [de Plandiura] d’art 
modern ... Però poc temps va durar l’esperança de veure’l publicat de nou. La 
crisi financera de Plandiura va determinar la venda de la col·lecció a la Junta de 
Museus el 1932 ”354. D’altra banda, és cert que Ors va deixar el llibre inacabat, 
però el fet és que l’any 2002, quan finalment va ser publicat per Quaderns 
Crema amb edició de Laura Mercader, el nom d’Humbert no hi apareixia 
mencionat355. No podem establir relacions de causa efecte entre la manera de 
respondre al qüestionari i la seva absència en les pàgines que havia escrit Ors, 
entre altres coses perquè dubtem que la majoria d’artistes ho haguessin fet 
millor que no pas ell, encara que  certament no havia d’ajudar fer-ho només 
passablement. En tot cas, Ors va mantenir sempre molt bon concepte de la 
pintura d’Humbert, tot i que el pintor, anys més tard, tornaria  a desconcertar-lo 
i a desconcertar-nos amb els seus enviaments als Salons de los Once. Però 
estem a la tardor de 1923 i els temps immediats produïren uns fets que 
marcarien profundament a Humbert. 
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 Això és tant més sorprenent perquè hi apareixien quasi tots els membres de Les Arts i els 
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16. UN MISSATGE: SÒNIA. MALALTIA I MORT DE LA 
MARE. SUZANNE CORNET. EXPOSICIÓ A LA 
LLIBRERIA CATALONIA DE 1925.  
 

Malgrat la interrupció de les exposicions oficials, Les Arts i els Artistes van 
seguir celebrant els seus salons  a les Galeries Laietanes. Amb motiu de 
celebrar-se l’exposició de 1925, Carles Capdevila se sorprenia i queixava de 
què la major part dels artistes de les altres agrupacions, enlloc de tenir una 
major iniciativa civil per contrarestar la mancança de les exposicions oficials, 
estiguessin apàtics fins el punt de semblar donar la raó a qui negava la 
necessitat d’aquelles exposicions356. Solament Les Arts i els Artistes mantenien 
el to i, un cop més, es presentaven en el seu marc tradicional entre els dies 14 i 
27 de febrer. Humbert va poder presentar al públic barceloní Sònia, pintada a 
París l’any 1923. Figurava amb el núm. 19 de catàleg i va ser adquirida per 
Josep Barbey, que estava fent una de les col·leccions d’art més importants de 
Catalunya. 

L’endemà d’haver dedicat el seu “Carnet de les Arts” en el diari La Publicitat  a 
criticar l’actitud de les agrupacions, Capdevila començava, per ordre alfabètic, 
el repàs dels artistes que havien presentat obres a l’exposició. Després de 
comentar les aportacions de Benet, Canals i Carles, dedicava un llarg paràgraf 
a Humbert: 

“Manuel Humbert, amb la seva figura femenina “Sònia”, ha estat la més 
deliciosa sorpresa de l’exposició Tothom coneixia i admirava la prodigiosa 
sensibilitat d’aquest pintor, que sabia captar amb una sensibilitat meravellosa la 
fiblada per sota l’epidermis de les coses. La seva percepció de tan aguda era 
gairebé malaltissa i les seves obres us suscitaven un estrany neguit que se us 
filtrava als nirvis amb traïdora suavitat. Amb aquesta figura es presenta tot ell 
tonificat. La sensibilitat és la mateixa, tan exacta i tan incisiva com abans, però 
els seus ulls s’han deturat en la meravella de la forma externa, en la estructura 
corporal i a més a més de l’enigmàtica esgarrifança fugitiva, ha pintat la vida 
amb cordial fervor. Dirias que finalment s’ha decidit a posar la ma damunt la 
carn tèbia i a resseguir, admirat i devot, l’harmonia de l’arquitectura humana. I 
d’aquesta exploració apassionada n’ha sortit aquesta admirable “Sònia”, que 
alena dolçament en l’abandó d’un repòs vagament senyorívol. La matèria 
d’aquesta pintura és fina i llisa, i no obstant, en alguns fragments, com en la 
tofuda cabellera i en tot el cap, treballat amb emoció sostinguda, obté una 
qualitat sorprenent. La fórmula colorística és la que han posat en circulació els 
Picasso i els Togores: terres i ocres revifats amb discrets vermells, i atemperats 
amb blancs en sordina; en la intenció no hi és pas estrany el suggestionador 
Matisse; però l’Humbert, de tots aquests precedents n’ha tret una cosa 
personalíssima, més humana i assequible que les dogmàtiques solucions 
d’aquells grans pintors. Davant d’aquesta obra del pintor català, un hom sent 
més de la vora l’escalf amistós de l’autor i es rendeix amb alegria a l’encís 
irresistible d’aquella figura adorable”357. 
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Prudenci Bertrana, que signava en aquella ocasió l’apartat “L’Art” a Revista de 
Catalunya, dirigida per Antoni Rovira i Virgili, en referir-se a l’exposició de Les 
Arts i els Artistes, deia: Colom, Humbert, Inglada, Labarta, Carles, Canals i 
Lluís Mercadé “se n’emporten la palma”. Considerava “petites obres 
preparatòries o de poca empenta” les dels altres artistes: Mombrú, Obiols, 
Ricart, Ràfols, Benet i Jaume Mercader, a qui veia “perdut i enfangat en aquest 
incolorisme que ara està tant de moda i que mata tot el que toca si el pintor que 
maneja aquests mísers colors ocre i terra no és de la pasta dels genis”. I tot 
seguit afegia una nota sobre Humbert, malgrat haver-lo considerat un dels que 
s’enduien la palma de l’exposició: “Avís a Manuel Humbert que descarrila cap 
aquests fangars”358. La referència a Picasso era clara quan parlava dels genis 
que podien usar “mísers colors” i l’advertiment a Humbert era ben intencionat, 
però inapropiat, perquè, tot i no anomenar-la, es referia a Sònia, un prodigi de 
delicadesa, emparentada colorísticament amb els muralistes del Quattrocento, 
receptiva com una Annunziatta del Montparnasse cosmopolita del segle XX que 
medités la vista recent de l’àngel. 

Benet situaria Sònia dins l’època d’objectivitat mental, és a dir, seria un fruït del 
segon estil. ““Sonia” (1923) cuya cabeza maravillosa anuncia dentro de la 
planimetria, y acaso iguale por su sentido del matiz pictórico las mejores del 
último y tercer estilo del maestro”359. Olivar també s’hi va referir, aportant una 
dada significativa de la relació de l’autor amb aquella obra: “Fruto de este 
periodo, en que nuestro autor estuvo en París, en contactos de gran intimidad 
con Togores i Sunyer, es la figura de mujer titulada “Sonia”, del año 1923 
(Colección Barbey), una de las obras predilectas de su autor”360. 

Humbert havia remès amb aquella obra un dels seus millors “missatges” 
parisencs. Va ser ben rebut. Malauradament les circumstàncies familiars havien 
d’impedir-li gaudir-lo degudament. En efecte, sabem per una carta de Togores 
que la mare d’Humbert estava greument malalta. L’amic responia a una carta 
d’Humbert, que no hem vist, però en la qual certament li exposava l’estat de la 
mare. Togores era a París i li deia que el seu pare també estava gravíssim. 
Humbert va rebre la carta a Barcelona els dies de l’exposició. Havia tornat no 
solament ni principalment per mostrar Sònia, sinó per tenir cura de la mare, que 
moriria poc després. 

 

Carta              Paris  28 Fevrer 925                                                

“Estimat amic: la vostre carta em va impresiona doblement, per trobarme per un 
atzar estrany, en moments parions als vostres i tant penibles. 

El meu pare está gravíssim sembla que no hi ha res a fer. Fa 15 dies el 
diagnostic era definitiu: un cancer a la garganta. Despres van examinar-li la 
sang i a consequencia d’haver-hi observat una infecció hereditaria 
antiquissima, li fan seguir un tractament, habent-hi una possibilitat sobre cent 
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de millora, i reservant el diagnostic fins d’aqui uns 10 dies, encare que els 
metges sont esceptics i creuen en un cancer, en quin cas no hi hauria res a fer. 
Espero la fi d’aquests 10 dies per anarmen de Paris. 

Sembla que el mon se m’ensorri: la meva mare no hi es mes, el meu pare s’en 
vá... 

No se que dirvos en moments com els que passeu i que podeu pensar si 
comprenc. No tinc ganes d’escriure; excuseume. Digueme per un mot l’estat de 
la vostre mare. Recorts a tots dos de l’Antonieta i de 

Togores 

L’Antonieta, té com a nom de familia el de Berschtold; per la Suzanna. Li 
escriurá aviat.”361 

 

La carta de Togores, i més concretament l’acomiadament i la postdata, té molta 
importància per nosaltres no solament perquè situa temporalment la malaltia i 
la mort de la mare d’Humbert, sinó també perquè ens dóna notícia explícita, per 
primera vegada, de l’existència de Suzanne en la seva vida. Anteriorment, 
Francesc Domingo li havia enviat un postal des del Mont Saint Michel, 
concretament el dia 13 d’agost de 1924,  adreçada a “Mr. et Mme. Humbert” 
amb “affectueux souvenirs”. Aquella “Mme. Humbert”, també destinatària de la 
postal ens deixava perplexes. A qui al·ludia Domingo amb aquell “Mme.” si 
Humbert era solter? Podia tractar-se de la mare? Hagués estat estrany, ja que 
feia molt temps que estava separada i a més era vídua, per tant no era 
probable, i menys sent espanyola, que seguís utilitzant el cognom del marit. 
D’altra banda, Mr. et Mme., no és una forma que s’utilitzi per indicar fill i mare, 
sinó espòs i esposa. 

La conclusió que sembla desprendre’s de la conjunció de la presència explícita 
del nom de Suzanne a la carta de Togores i del doble destinatari de la postal de 
Domingo, és que Humbert i Suzanne feien vida marital a l’estudi de la rue 
Mathurin – Régnier almenys des de l’estiu de 1924. No sabem quan havia 
començat la convivència i menys encara quan havien iniciat la seva relació 
amorosa. Les dades biogràfiques de la jove Suzanne ens ajudaran aproximar-
nos-hi. 

Suzanne Cornet havia nascut l’11 de maig de 1892 al número 7 de la rue des 
Dames, en el XVIIème. Arrondissement de París. Era el domicili dels seus 
pares, Gregoire Arthus Cornet, de 26 anys, i Ernestinne Henriette Parfaite 
Launay, de 22 anys. La van batejar el dia 15 d’agost de l’any següent a Saint 
Martin de Mieux de la diòcesi de Bayeux, Calvados, Normandia, d’on era 
originària una part de la família. 

El pare tenia un taller-botiga de bicicletes a la rue de la Gaité, al cor mateix del 
barri de Montparnasse, i potser això va fer que Suzanne comencés a posar per 
artistes. Però abans de fer-ho, ja havia conegut a Edouard Barbier, la mare del 
qual tenia un restaurant el número 10 de la rue de l’Espérance, és a dir, tocant 
al petit cafè de la  rue de Tolbiac que tenia la mare de Suzanne, prop de 
l’església de Sainte Anne. Va ser una relació iniciada pràcticament a la 
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infantesa de la qual va néixer el 1911 una filla, Gisèle Barbier, 
extramatrimonialment, però reconeguda pel pare. Suzanne va ser mare, doncs, 
als 19 anys. 

La relació entre Edouard i Suzanne degué ser molt peculiar. Ell considerava 
que el dot que podien donar els Cornet no era suficient per casar-se. Era un 
home d’unes característiques d’allò més oposades a les d’Humbert. Li venia de 
família. El pare d’Edouard era “cambruvière”, és a dir, desfeia les velles 
sabates i aprofitava el cuiro per fer sabates de luxe. Havia fet la campanya 
militar de Tunísia amb l’exèrcit francès i tenia la medalla corresponent. Allí 
havia observat que els nadius no podien entrar a la ciutat si no tenien sabates. 
Quan va arribar a França  va començar  a reunir sabates i a aparellar-les. Les 
va començar a enviar a Tunísia. Després, gent d’aquell país, molt ben vestida, 
va començar a anar a París a comprar-li les sabates, la qual cosa 
impressionava molt als parisencs. Arribà a tenir un indústria d’uns 150 obrers. 
Va morir pels vols de 1927. 

Edouard vivia al núm. 27 de la rue de l’Espérance a tocar d’on la seva mare 
tenia el restaurant. Va treballar en el negoci del pare i el va succeir. Va resultar 
tenir un gran talent comercial. Va comprar els excedents de botes de l’exèrcit 
americà després de la guerra del 14-18, mentre seguia comprant les botes i 
sabates de l’exèrcit francès, i va arribar a tenir una fàbrica de talons a Bellville. 
Feia “vielles premières”. Quan l’any 1930 va fer fallida, va refer aviat la fortuna. 
Durant la Segona Guerra Mundial, ja tenia cavall, cotxe i xofer uniformat. Li 
agradava gastar i presumir, passejava pels Champs Elyssés i menjava a la 
Avenue Foix. Tenia els tallers de sabates a la rue des Cordeliers, no pagava al 
fisc, però en canvi donava als obrers, que treballaven mig amagats darrera les 
muntanyes de sabates, allò que necessitaven, sense butlletí de pagament. 
Establia amb ells una mena de relacions molt paternals. També es va dedicar 
una mica a les antiguitats i als mobles. 

Essent jove, Edouard ja tenia diners i no era gens avar, al contrari, quan veia 
Suzanne “buidava la cartera”,  a la qual cosa ella era molt sensible, al cap i a la 
fi els artistes, que també freqüentava, no eren, o no podien ser, tan generosos 
amb ella. Ara bé, ell volia el seu espai de llibertat i també deixava el seu a 
Suzanne, que l’aprofitava abastament. 

L’àmbit familiar de Suzanne també era molt diferent del d’Humbert. Era la gran 
de tres germanes. Un fill de la segona, Paulette, de nom Pierre Desmoulains, 
va esdevenir un gran campió de bridge. L’altra germana es deia Marcelle i 
també era molt bonica. Suzanne era una dona plena de vida, estimava el món i 
sabia que la seva presència feia efecte. En realitat, aleshores, tothom se la 
mirava362. 

En i amb aquestes condicions no ha de sorprendre que fos sol·licitada com a 
model pels artistes de Montparnasse i els seus voltants. Abans de ser-ho de 
Modigliani i d’Humbert, va ser-ho de Josep Clarà amb qui va acabar mantenint 
una passió tòrrida, com ho posen de manifest els dietaris del mateix Clarà. Els 
fets relacionats amb aquella passió revesteixen un gran interès per vàries 
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raons. En primer lloc, perquè Suzanne va posar per obres importants de Clarà, 
com La Serenitat o El Crepuscle363. Segonament, perquè expliquen moltes 
coses de les personalitats de l’escultor i d’aquella model-amant que acabaria 
sent tan important per Humbert. Finalment, perquè tot l’episodi es va produir en 
el temps en què Clarà es va relacionar alhora i amb una intensitat considerable 
amb Isadora Duncan. 

En les pàgines corresponents a l’any 1912 del dietari de Josep Clarà364 està 
anotat amb precisió: 16 d’octubre, dimecres “Prench model (Suzanne Cornet) 
pel cap estudi per la “Serenitat””. Els dies següents, fins el 26, va treballar 
intensament amb ella. El 27 va visitar el Salon d’Automne i l’endemà 
recomençava a treballar amb Suzanne per La Serenitat i ho va fer 
ininterrompudament fins el 25 de novembre. Va treballar uns dies en una 
escultura de marbre, El Crepuscle, i el dia 29 anotà: “Dia delectós per mi. En 
Denis m’acompanya a casa la gran Isadora Duncan. Ella mateixa havia 
manifestat el desig de coneixem. Dins son temple de bellesa estava vestida 
voluptuosament agessada damunt un gran divan prop d’una taula plena de 
dolçors delectuoses. Ha volgut complaurem. Ha ballat per mi, y sols ab en 
Denis y ella hem passat tan llarga estona que la noció de temps ja no existia 
per mi. He sentit fondes emocions d’art infinit”. 

L’endemà, Clarà tornava a modelar el cap de Suzanne. Així, durant mesos, es 
van alternant les anotacions en el dietari de sessions de treball amb Suzanne i 
visites, sempre emocionades, a la Ducan. 

Per no allunyar-nos de l’eix de la tesi, malgrat l’interès d’aquell “desigual 
“triangle” i les constants al·lusions a Suzanne que apareixen en el dietari entre 
la tardor de 1912 i l’hivern de 1914, hem cregut convenient incloure en aquest 
text només les parts més reveladores de la personalitat de Suzanne i algunes 
de les notes que feien referència a personatges associats a la vida d’Humbert. 

Per exemple, l’anotació feta al dietari el dia 30 de desembre de 1912 deia: 
“Tinch carta del colecionista de Barcelona Plandiura. Aquest senyor m’havia 
promés comprarme cinc o sis dibuixos deia ell. Ara m’escriu que la seva bossa 
no l’hi permet el poguer tenir la meva firma a la seva colecció”. Amb una tinta i 
una lletra que poden fer pensar que ha estat escrit més tard, hi ha un afegitó. 
“Volen explotar i revendre car després”. Aquesta nota dóna una perspectiva 
sobre Plandiura molt diferent de la que s’ha vist en el capítol anterior. Diríem 
que aquesta és una perspectiva parisenca o, si es vol, des dels preus de 
mercat de París on es movien les obres de Clarà, mentre que aquella era una 
perspectiva barcelonina. Des d’un lloc, Plandiura semblava un miserable, des 
de l’altre, un imprescindible mecenes. 

Però, sobretot, no podem aquí deixar d’assenyalar ni el moment en què la 
relació de Clarà i Suzanne va canviar de naturalesa, de model a amant, ni els 
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episodis finals, dramàtics i confusos, d’aquella passió amorosa. Tampoc podem 
deixar de ressenyar, els esdeveniments vertaderament tràgics que succeïren a 
Isadora Duncan. 

Diguem per començar que el 27 de mars de 1913, Clarà canvià d’idioma amb el 
que escrivia el dietari. En efecte, va passar, d’un dia a l’altre, del català al 
francès. Pensem que podria haver-hi alguna relació entre aquest canvi i un 
altra canvi produït en la seva vida íntima, com si tingués un interlocutor més 
present i constant de llengua francesa. 

En tot cas, la nota del dietari del dia 29 de mars, o sigui només dos dies més 
tard, no solament començava amb el nom de Suzanne, la qual cosa 
probablement volia dir que havia estat treballant amb ella de model, sinó que 
introduïa una referència à “mon amie”, sense especificar-ne el nom. En seguir 
l’evolució dels esdeveniments, es va fent  palès que aquella “amie” havia de ser 
Suzanne. La història entre ells, cada cop més passional, es va anar 
desenvolupant paral·lelament a la relació, completament encisada, que Clarà 
va establir amb Isadora: “Soir avec mon amie je vais voir la soirée Isadora 
Duncan. J’en sors tout bouleversé. Mon coeur à ressenti tant d’émotion ce soir 
qu’essayer de la decrire serait la detruire». 

Pocs dies després arribaria la tragèdia. Clarà la descrivia així: 

“19 [d’abril]: Les deux enfants d’Isadora Duncan viennent de se noyer dans la 
Seine avec leur gouvernante. 

“Ils étaient dans leur automobile - ils revenaient à Versailles où ils passaient 
q.q. temps. Par megarde du chauffeur l’auto est tombée au fonds de la Seine 
ou elle est restée plus de deux heures. 

“Je suis allé chez Isadora. J’ai été à la toilette de ces pauvres petits. Isadora est 
dans un etat lamentable! 

“Je crains pour sa vie et pour son gran art!!“La scene que j’ai vue est dechirante 
– je ne saurait la décrire.” 

“20: Je passe l’après midi chez Isadora dans la bibliotheque où sont posés les 
enfants et la gouvernante. J’ai taché de mon mieux de consoler cette pauvre 
amie Ella a reçu de monde cet après midi- cela l’a distraite en apparence mais 
au fond on voit en elle une lutte interieure entre la grande artiste entre son 
genie et son amour de mère qui perd ses deux uniques enfants - leur seul 
compagnie dans son foyer.” 

Aquestes notes deixen poc lloc al dubte sobre la importància de la relació de 
Clarà amb  Isadora i, a la vegada, semblen confirmar que la Duncan era una 
“deessa” sola, que no havia tingut altra companyia a casa que la dels fills. 

Pocs dies més tard, el 10 de maig, tres dies després d’haver assistit a una 
recepció del Rei Alfonso XIII, que el va reconèixer perfectament, de la qual 
cosa se sentí molt orgullós, va escriure: “Suzanne vient mettre un peu d’ordre 
dans mon atelier”. Per tant, la relació amb Suzanne havia canviat de 
naturalesa, ja no era simplement la model, ni tan sols l’amant ocasional. 
Suzanne havia entrat seriosament a la vida i a la casa de Clarà. 
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Era interessant la nota del dia 11 car feia referència al promotor de Les Arts i 
els Artistes. “Après midi j’ai vais à la Ville d’Avray avec un peintre espagnol Ivo 
Pascual entousiaste de l’oeuvre de Corot”. 

Fins a finals de mes l’anotació recurrent era: “S. Toute la journée”. Isadora se 
n’havia anat a Corfu per tractar de refer-se. De fet, tot l’any 1913 la relació 
amorosa, a més de la professional, de Clarà i Suzanne va ser constant. Clarà 
va introduir millores en la seva casa: va instal·lar gas per escalfar-la i va 
prendre una assistenta per netejar-la. A finals d’any es va posar molt malalt, va 
agafar un tifus, i no podia romandre a casa. L’amic Georges Denis se’l va endur 
a casa seva. Allà va rebre visites d’alguns amics i de Suzanne. Ara bé, Clarà es 
va sulfurar en veure que les visites d’aquesta era restringides a uns minuts pels 
seus hostes, mentre les d’una “candidata”, Mlle. Bertillon, que gaudia de les 
preferències dels hostes, que el volien casat, podien durar un temps indefinit. 
La seva reacció al tractament discriminatori envers la seva “amie”, posava molt 
en evidència la intensitat de l’amor de Clarà per Suzanne en aquell final de 
1913 i a començaments de 1914. Deixà constància de la situació el dia 23 de 
gener en escriure: “Pendant ma maladie et chaque fois que j’ai reçu la visite de 
mon amie les Denis ont ecouté miserablement derrière la porte. Et comme ils 
voyait que je pensais plus à mon amie que à la demoiselle qu’ils me voulaient 
procurer en mariage ils se sont portés très mal et bien mesquinement”. 

A començaments de febrer havia reprès el treball i estava fent el bust de 
Suzanne. El dia 9, entre altres coses anotà: “Lettre de Miquel Utrillo de 
Barcelona. Il me propose de faire un monument ou plutot une figure ou groupe 
en memoire “des Artistes Méconnus” ou bien “Aux fils absents de la patrie”. Ce 
monument serait placé tout prés de la mer à Sitges près de Barcelone”. 

Des d’aquell dia fins el 19  anotava diàriament S.j. [Suzanne journée]. El dia 19 
va afegir: “Matin j’ai travaillé au buste. Apres midi après avoir dejéuné au 
restaurant Italien Poccardi sur les Boulevards, sommes allés au théatre. Soir 
avons diné Rue de Rivoli et suis allé seul finir une soirée à la salle Pleyel 
entendre un concert des frères Cassado. 

El dia 20 de febrer encara anotà: “Suzanne journée”. Llavors el dietari saltava 
fins el 27 on figurava : [selon les nouvelles qui] me sont arrivées de tout coté 
mon “amie” a toujours été deplorablement triste et inconsolable. Je ne me suis 
jamais senti si seul que depuis ma maladie. Entre une chose et una autre cela 
me donne une neurastenie violente et tout me parait noir comme la nuit et triste 
com la mort”. Des d’aquell dia fins el 12 d’abril no va escriure res al dietari. 

Quina era aquella “autre chose” que el feia sentir en aquell estat “deplorable”? 
Per què li havien arribat noticíes de què Suzanne havia estat “deplorablement 
triste et inconsolable? 

La resposta ens reserva una sorpresa important. Suzanne s’havia casat amb 
Edouard Barbier el dia 24 d’aquell mes de febrer de 1914 mentre vivia una 
tempesta amorosa amb Clarà, tempesta que no aturà pas aquell casament. 

En efecte, Clarà va tornar a escriure en el dietari el dia 12 d’abril perquè tenia 
una poderosa raó per fer-ho. “Vernissage du Salon. Suzanne était là avec son 
enfant et sa mère. Elle me cherchait et moi aussi. Nous sommes allés à 
l’atelier. Elle est decidé à quiter sa maison – moi qui souffre tout – lui ai 



174 
 

recomandé prudence avant de faire une pareille chose. Mon etat chez moi avec 
elle etait desesperé.” 

L’endemà escrivia: “Je passe une journée de douleur comme les precedentes. 
Heuresement Teixidor est venu me chercher l’après midi et nous sommes allés 
au bois. Par son jugement lucide il a taché de me remonter de mon chagrin.” 

Dia 14: “Lettre de Suzanne. Elle me dit qu’elle est decidé à finir et à fuire sa vie 
conjugale – qu’elle n’en peut plus et ne veut la supporter une semaine de plus. 
Elle me demande de reprendre avec moi et nous aller loin. Elle me dis reprend 
moi, pas pour toujours si tu veux, mais reprends moi, je n’en peu plus”. I afegia 
Clarà: “J’ai eu ce matin comme tous les jours de violentes crises de larmes”. 

La història, en la qual Clarà va introduir una altra noia per acabar-ho d’arreglar, 
es va mantenir en aquest estat febrós, passional i indecís almenys fins el dia 7 
de novembre d’aquell any 1914, quan el dietari registre per darrera vegada, 
“Apres-midi visite de S.”  Pocs dies abans, el 2 d’octubre, encara hi havia escrit: 
“Lettre de Suzanne, elle me demande d’être pour elle un simple camarade, de 
ne jamais l’oublier. Mais ell se montre jalouse. Malheureux que je suis. Ne dois 
je penser et vivre pour mon art, rien que pour mon art? Allons, courage et 
serenité. Un peu de cette serenité que je veux representer365. Il est de 
passages critiques dans la vie d’un homme au coeur impressionable. On doit 
les surmonter. Etre fort”. 

Hem de deixar la història aquí. Però després del que hem llegit, cal preguntar-
se per què Suzanne es va casar amb Barbier el mes febrer de 1914. Una 
explicació plausible seria que Barbier, pare de la seva filla Gisèle, hagués estat 
mobilitzat per anar a la guerra poc després i haguessin volgut deixar certs 
assumptes lligats, sobretot per protegir la filla, en cas de què no hagués pogut 
tornar. Però si Barbier va ser mobilitzat, va aconseguir tornar aviat i, d’altra 
banda, si hagués estat simplement per un assumpte d’interessos, per què la 
tristesa d’ella i la desesperació de l’amant? 

Fos com fos, Suzanne i Barbier es van acabar separant, i de mala manera, al 
cap d’uns anys. Coneixem les sentències del Tribunal civil de primera instància 
del departament del Sena successives a l’audiència pública del dia 24 de 
novembre de 1923. Les acusacions de banda i altra van ser brutals i, en gran 
mesura, falses. Suzanne acusà Barbier, primerament, “d’haver-li fet la vida 
impossible, insultant-la contínuament, donant-li cops de puny i amb altres 
instruments contundents, de no haver contribuït a les necessitats de la llar i 
haver-li  negat qualsevol diner”. En el segon capítol d’acusacions, deia que 
Barbier freqüentava “filles de mauvaise vie” i que havia agafat una malaltia 
venèria. En tercer lloc, afirmava que “durant la guerra Barbier havia estat 
condemnat per estafa”. Quart, que “havia mantingut relacions adúlteres amb 
una tal Aline P.... Cinquè, que “davant l’actitud inqualificable del seu marit, el 14 
de setembre de 1919 havia hagut de refugiar-se a casa del seu pare per defugir 
de les violències i brutalitats del seu marit”. I, la cosa no acabava aquí, perquè 
afegia, com a sisè punt de l’acusació, que desprès d’ella anar-se’n, Barbier 
“lluny de corregir-se, no  havia tingut por d’instal·lar la seva amant en el domicili 
conjugal on vivia actualment en concubinatge amb ell”. Com a conclusió 
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d’aquesta impressionant lletania, demanava el divorci a favor seu el dia 19 
d’agost de 1922. 

Barbier havia hagut de comparèixer davant el President del tribunal, que va 
tractar de conciliar-los. No sent possible, el tribunal va autoritzar Suzanne a 
prosseguir amb la seva demanda de divorci el 7 de setembre. 

En la seva torna, Barbier tampoc s’hi va posar per poc. Deia que la demanda 
de divorci per part de Suzanne s’articulava sobre uns fets dels quals “alguns 
eren inadmissibles i els altres inexactes o desnaturats” En canvi ell, “tenia 
contra ella la queixa més seriosa. Que en el curs de la guerra l’havia sorprès 
diverses vegades en conversa galant amb militars, sobretot amb un soldat 
anglès el febrer de 1917. Que a més era de notorietat pública que tenia 
amants; que havia aprofitat l’absència del seu marit per abandonar el domicili 
conjugal el mes de setembre de 1919, deixant-li a ell la cura de la filla del 
matrimoni”. Per tant, seria ell qui formulava una demanda “reconventionelle” de 
divorci en la qual sostenia que “era ell qui satisfeia  tot sol les necessitats de la 
filla, pagant els mesos de pensió (les mensualitats escolars) i vetllant al seu 
manteniment i que, per tant, hi hauria lloc a confiar-li la guarda i a rebutjar 
qualsevol demanda de pensió alimentària”. 

La sentència va reconèixer que Barbier era adúlter, però va desestimar les 
altres acusacions. Pel que fa a Suzanne, la sentencia  va admetre que duia una 
vida irregular, que mantenia relacions “coupables” amb un anomenat L...; que 
era un fet provat que havia abandonat el domicili conjugal en absència del seu 
marit el 14 de setembre de 1919 “en condicions particularment injurioses pel 
seu marit i abandonant la filla”. Per tant, es concedia el divorci, però “en allò 
concernent a la guarda de la filla es feia constar que Barbier satisfeia sol la 
seva educació i, per tant, hi havia lloc a confiar la guarda de la filla al pare, tot 
reservant un ampli dret de visita a la mare”. Aquesta podria tenir-la el primer i 
tercer diumenges de cada mes i la meitat de les vacances ”grandes et petites”. 
“No hi havia lloc a pensió alimentària” per a ella, concloïa. 

Seguim sense saber quan va començar la relació de Suzanne amb Humbert. 
Cap preguntar-se per què Suzanne va iniciar una demanda de divorci el mes 
d’agost de 1922, si ja  havia abandonat el domicili conjugal el setembre de 
1919 i Barbier havia fet la seva vida, tenia cura de Gisèle i a ella no li 
demanava res. Es podria pensar que algú havia entrat a la seva vida amb 
“propòsits seriosos”, com els que uns anys més tard li demostraria Humbert, i 
volia estar lliure per un nou casament. Ara bé, és difícil imaginar que la 
demanda de divorci de Suzanne estigués relacionada amb la seva relació amb 
el pintor. En primer lloc, perquè no tenim cap prova de què la relació 
sentimental entre ells hagués començat en aquella data. Segonament, perquè 
si Humbert ja hagués estat implicat en la història difícilment hagués admès el 
“joc brut” de Suzanne en el procés de divorci, tot i que aquestes coses poden 
entrar dins la lògica dels advocats i escapar del control dels clients. Tercer, i 
semblaria definitiu, perquè la sentencia reconeixia que Suzanne mantenia 
llavors una relació amb un tal L..., inicial que resulta impossible d’assimilar amb 
Manuel Humbert i Esteve. 
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Corria entre alguns vells amics d’Humbert la versió que  Suzanne se n’hauria 
anat amb ell quan encara era amant de Clarà366. Després del que acabem de 
veure, aquella versió sembla que es pot descartar. Suzanne era una jove 
bonica i lliure i, entre Clarà i Humbert, a part del matrimoni sui generis amb 
Barbier, va tenir probablement vàries històries, algunes de les quals figuraven 
en el sumari. 

No sabem exactament quan va començar la història, que seria definitiva, amb 
Humbert, però ell era solter, es trobava a la trentena, la mare es feia gran i, 
com la resta de la poca família que li quedava, vivia lluny, a Barcelona. 
Suzanne, buscava una relació segura, ho hem vist en la seva història amb 
Clarà, que no va voler o poder donar-li aquella seguretat. Endemés, semblaria 
que era de posar-se aviat dins les cases dels seus grans amors. Tot i això, no 
imaginem Humbert  deixant que s’instal·lés de seguida al seu taller. Tot plegat 
fa plausible que, encara que podien conèixer-se des de molt abans, la relació 
s’establís entre la sentencia del judici de separació, a finals de novembre de 
1923, i uns mesos abans de l’estiu de 1924, quan Domingo ja la considerava 
“Mme. Humbert”. 
 

Sònia havia estat la prova més palpable de l’evolució que estava seguint la 
pintura d’Humbert i els crítics més entesos, com Benet i Elias, van percebre 
aquella evolució amb claredat i així ho van expressar a la primera ocasió que 
se’ls va presentar. El primer ho va fer a rel de l’exposició que va tenir lloc a la 
Llibreria Catalonia entre els dies 13 i 23 de juny de 1925. La Llibreria Catalonia 
estava llavors situada a la Plaça Catalunya, 17. L’exposició constava només de 
15 gouaches i dibuixos, alguns d’ells acolorits, a diferència de l’anterior 
celebrada a El Camarín on havia presentat olis exclusivament. Tot i les 
dificultats que suposava fer una exposició individual a Barcelona, sobretot vivint 
a París, dificultats que hem vist tractades en la correspondència d’Humbert 
amb Nogués, Humbert estava reeixint a encadenar amb regularitat les seves 
exposicions. Era la quarta que celebrava en deu anys. 

Rafael Benet ja es trobava al front de la Pàgina Artística de La Veu de 
Catalunya. Va dedicar-li una crítica en la qual inicialment reprenia un seguit de 
caracteritzacions de l’artista que ja havia formulat en els comentaris a 
l’exposició de El Camarín, tot remarcant-ne la finesa, l’agudesa, la gràcia i la 
sensibilitat. 

“L’Humbert és un dels nostres artistes més fins; per no dir el més fi; donant en 
aquest mot un sentit d’agudesa. Potser el gènere de l’Humbert és més 
epigramàtic que profund: és fet de gràcia malaltissa. És un cas de sensibilitat 
hipertrofiada: un cas en el fons de desequilibri diví». 

Observava que des de Papitu havia recorregut una trajectòria que calia 
analitzar. Com Capdevila uns mesos abans, també evocava Picasso en dir que 
Humbert havia seguit la seva moda de pintar amb terres, però fent-ne una 
«cosa alada», sense feixuguesa. Reconeixia ja llavors, amb sensibilitat 
d’historiador que més tard desenvoluparia, les etapes per les que anaven 
passant les creacions d’Humbert, tot afirmant tanmateix que, malgrat les 
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diferències conceptuals entre elles, mantenien “una gran unitat d’esperit”. 
Subdividia la trajectòria de l’artista en més etapes de les tres que establiria 
després i que hem vist fins ara, la qual cosa tenia interès. A més, la seva anàlisi 
era suggerent i sintètica. 

“L’Humbert té ja una historia, malgrat la seva joventut. L’art personalíssim de 
l’Humbert ha passat per diverses etapes, aparentment contradictòries; millor dit, 
conceptualment contradictòries, però, amb una gran unitat d’esperit. 

“L’Humbert, primerament, practicà la il·lustració fàcil al “Papitu”, de la primera 
època: aleshores que Nonell, Nogués i l’Aragay, eren els il·lustradors d’aquell 
setmanari, avui desaparegut del món de l’art. Les primeres il·lustracions de 
l’Humbert, eren molt il·lustracions; després, sortosament, esdevingué menys 
il·lustrador. 

“De seguida, digué alguna cosa més que lleugereses de magazine; s’inicià ben 
aviat en les morbositats dels seus aiguatintes, que també la gent en deia 
dibuixos. La gràcia de l’Humbert des d’aquell moment, es projectava cap 
enfora, com una punxa: la seva gràcia feia sang. La mateixa sang que fa 
Mozart, Schuman, Rafael i Wateau: tan diferents per l’ambient i el concepte, i 
tan iguals en el fons del fons. 

“Després l’Humbert començà com a pintor. Matisat fins a perdre’s la sensació 
del matís. Fi, fi, sempre fi: semblava una pintura medul·lar. Almenys arribava 
fins a la medul·la del qui la mirava. Els seus colors eren delicats com el vori, 
grisos, però encara lleument irisats. 

“Després l’Humbert seguí la moda reinventada per Picasso, de la pintura feta 
amb terres; la mateixa moda que segueix Togores. Encara recordem el nu de 
l’Humbert exposat al darrer Saló de les Arts i els Artistes. Les terres en les 
mans de l’Humbert, perdien tota la feixuguesa; eren una cosa alada com els 
blaus més transparents i matisats.” 

En acarar-se directament a l’exposició, Benet hi percebia una nova tendència. 
En efecte, aquell art, enlloc d’anar vers la estilització, anava vers el realisme i la 
sensualitat. Ho trobava saludable i ho atribuïa, en gran mesura, a “l’ambient de 
l’Hora”, és a dir, al retour à l’ordre. Ara bé, advertia, la d’Humbert no era una 
salut “conformada”, sinó la salut del “convalescent”. 

“Totes aquestes etapes del pintor Manuel Humbert tendien a l’estilització, 
fugien del realisme. Els dibuixos que ara exhibeix l’Humbert sembla, almenys 
alguns, que tendeixen vers una major sanitat. 

“Un realisme del segle divuit francès al Boucher, però, amb uns grams encara 
de la infelicitat de Watteau. En la guaixa del berenar i en un riu d’enfront, és on 
l’Humbert sembla menys morbós, car és allà on el pintor es mostra més 
sensual. Fa l’efecte que l’Humbert hagi sortit d’una llarga convalescència, i que 
comenci d’engreixar-se una miqueta, no massa, però. L’ambient de l’Hora ha 
tocat aquesta naturalesa tan delicada i li ha donat una apariència de salut. La 
salut del pintor Humbert no és la salut conformada, plena de greix i de poca 
solta; és una salut de convalescent, en la qual el sol i el tractament han 
intervingut, donant-li una mica de color i una miqueta de volum”367. 
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La nit de la revetlla de Sant Joan, és a dir, just en cloure’s l’exposició 
d’Humbert, tancava definitivament les portes el Cafè Continental. Havia estat 
seu de moltes de les més interessants tertúlies de la ciutat, però no va resistir 
la lògica dels nous temps. La Banca Arnús havia comprat l’edifici i havia donat  
uns mesos a Rossend Ribas per anar baixant les persianes. El termini s’esgotà 
acabada aquella nit en què tot encara va semblar normal. L’endemà els diaris 
publicaven la notícia del tancament368. L’endemà passat, 26 de juny, publicaven 
una altra notícia lamentable: la clausura de l’Orfeó Català369. A més, tots els 
diaris feien constar que passaven la censura. La dictadura es feia sentir. 
Mentrestant es realitzava el Concurs del Comité de l’Exposició d’Indústries 
Elèctriques per a la construcció del gran Palau central, és a dir, del futur Palau 
Nacional de Montjuïc370. 
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17. CATALANS A PARÍS. ART CATALÀ A MADRID. 
CRISIS A LES ARTS I ELS ARTISTES. SALON 
D’AUTOMNE 1926. GALERIES DALMAU. MAILLOL. 
CASAMENT AMB SUZANNE. RETORN A BARCELONA. 
PROGRAMES PELS CONCERTS DE “DA CAMERA”. 

 

El mes de novembre, Humbert donava senyals d’enyorar els amics de 
Barcelona i, concretament, aquells amb qui s’havia reunit la darrera vegada a 
L’Or del Rhin, com l’Enric Casanovas. 

 

Postal     Paris  Novbre 25                     a  Amilcar 148  Santa Eulalia (Guinardó) 

“Amic Casanovas 

Perdona la mandra d’escriure; encara que una mica tart no vuy deixar de 
enviarte un afectuós saludo de Paris estant. 
Comment ça va per Barcelona? Suposo que are, en plena saison, las reunions 
del Or del Rhin deuen batre son plein. 
Recorts als amics y tu reb una abrassada de 

l’Humbert 

(Al marge) Respectuós saludo a la teva senyora ”371 

 

A final d’any, Joan Sacs, en l’article “Els artistes catalans a Paris”, publicat a 
Revista de Catalunya, feia una reveladora referència a Humbert. Per un camí 
ben diferent, venia a convergir amb algunes apreciacions de Benet. Sacs 
criticava durament Picasso i la seva suposada “simulació de misteri i encís”: 
“No crec  pas – venia a dir- que ni Picasso ni els seus seguidors del gènere 
estupefaent patètic s’atreveixin a pintar una galleda o un llonguet” enlloc de 
”dones enciseres i patètiques”, “almenys amb aquests procediments de desmai 
i enfavament, amb el pinzell lliscant dels dits o com si correguessin d’esma per 
damunt la tela”. Sacs relacionava aleshores Pruna i Humbert amb Picasso, com 
a  seguidors “del gènere estupefaent i patètic... del mestre de les mitges 
guitarres”. 

L’article tenia molt d’interès, en termes generals, perquè constatava la 
importància que havien tingut i tenien llavors de manera renovada els pintors 
catalans de París i, alhora, senyalava la seva “dispersió” forçada o 
“desnacionalització” com la raó de què no poguessin projectar al món tota la 
potència de la pintura catalana. També tenia molt d’interès l’anàlisi dels 
procediments de Picasso i, en el cas d’Humbert, el tenia no solament perquè 
feia palès que era possible de trobar elements picassians en la seva obra, la 
qual cosa seria certa almenys – pensem - fins el 1930, quan va pintar el bust de 
Suzanne com a Noia del jersei verd, sinó perquè era una prova de la insistència 
amb què els crítics encara vinculaven Humbert amb “els poetes del misteri”.  
Malgrat que en el cas de Sacs aquella mena de vinculacions suposaven 
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apreciacions més aviat negatives, el paràgraf que dedicava exclusivament a 
Humbert indicava que aquest ja s’havia endinsat en una nova etapa que obria 
un gran esdevenidor per aquell home que parlava poc i, en canvi, sabia esperar 
i abocava tantes intencions a la seva pintura. 

“Manuel Humbert ha deixat un xic de banda aquella pintura patètica picassiana 
en la qual anava a sobrepassar en sinceritat al mateix Picasso, i s’ha llençat a 
una pintura més realista, més pintada, amb més densitat de plasticitat. Bells 
nus femenins, quelcom sobris de color encara, però treballats i rics de matèria 
pastosa. Humbert és dels nostres pintors que menys parla, que menys fa parlar 
i que, no obstant, potser sigui el que més pensa, el qui major quantitat  
d’intencions aboca en la seva pintura. És també un home que sap esperar, i 
que per aquesta raó l’esdevenidor pot ésser més seu que dels afanyosos 
acaparadors de gloriola”372. 

És interessant de comparar aquest article amb el que, ja hem vist, el mateix 
Sacs havia publicat a la Revista Nova el 18 de juliol de 1914, “Manuel Humbert. 
El pintor ofegat”. Recordem que llavors ja esperava que Humbert sortís “de 
l’aigua que el reclou” al fons del Sena i pugés “al nostre món a pintar una truita 
amb esbarginia” que, pel cas, venia a ser el mateix que el llonguet d’aquest 
altre article. Recordem també que ja havia copsat que “en mitg de les seves 
melangies llibresques l’Humbert sab veure el valor de la realitat pictòrica, per 
banal que sembli, de totes les coses no’s decideix a pintar”. Era aquell “saber 
veure les realitats pictòriques” allò que, confiava Elias, portaria Humbert a 
esdevenir un bon pintor, transcendint les “melangies llibresques” o les 
“simulacions de misteri i encís” corresponents a cada etapa de la seva evolució 
personal i d’aprenentatge de l’ofici. Discutible, si es vol, però indubtablement 
Elias tenia criteri, i l’evolució d’Humbert semblava donar-li la raó. 

 

Els amics de seguida van associar, més de broma que no pas seriosament, un 
lleuger engrossiment, cert o imaginari, del “flac” Humbert amb la convivència 
que havia iniciat amb Suzanne. Era una manera plaent de remarcar el nou 
estat. El pintor, fins aleshores fervent solter, no tardaria en formalitzar-lo per la 
via del casament, però de moment acceptava la situació i els comentaris que 
despertava i ho feia amb escepticisme i de bon grat, la qual cosa traslluïa en la 
postal que va enviar a Casanovas per Cap d’Any de 1926. 

 

Postal [L’hotel de Cluny] Paris 1 Janer 1926                       a  Amilcar 148  ... 

“Amic Casanovas 

La noticia del meu aument de volúm va ser prematura. Altres també m´han 
notat una tendencia vaga aumentar, pero yo per are me veig per l’istil. 

De totas maneras mes val aixins. 

Suposo que tu estás ben bo y que has passat unas bonas festas. Te desitjo un 
bon any com aixins mateix a tots els amics. Una abrassada de 
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l’Humbert ”373 

 

El mes de gener de 1926 es va celebrar al Salón del Círculo de Bellas Artes 
una “Exposición de Arte Catalán” organitzada pel diari Heraldo de Madrid. Es 
va inaugurar el dia 16, però en una nota prèvia del dia 9 el mateix diari 
organitzador publicava una nota que reproduïa Niña sentada d’Humbert i deia: 

“No ha podido este artista – de una personalidad tan acusada y tan interesante 
– aportar a este certamen obras demostrativas de su manera actual. Se halla 
en París... Pero la única obra que expone, este delicioso retrato que nos 
honramos reprodiciendo, revela ya la sutilidad ágil, el sentido pictórico, la sabia 
dominación técnica y la consciente familaridad con las verdades inalterables 
del arte que hacen de Manuel Humbert un artista, pleno, vigoroso y magnífico. 
El “Retrato” que publicamos es una bellísima obra, que está siendo muy 
celebrada”. 

Aquell Niña sentada era la mateixa Noia Jove que havia presentat al Saló de 
Tardor del 1818 a Barcelona i que havia sorprès a la crítica perquè sortia 
llavors d’allò corrent de la seva producció. Veurem que jugar d’aquesta manera 
amb el temps serà un exercici que Humbert practicarà en altres ocasions al 
llarg de la vida, presentant en esdeveniments d’actualitat obres fetes vuit o deu 
anys abans. Era una actitud que, al nostre entendre, es corresponia amb 
l’actitud de no datar habitualment les seves obres. Semblaria que Humbert va 
voler afirmar així el caràcter unitari de la seva obra i la continuïtat i coherència 
de la seva trajectòria. 

El dia 30 el Heraldo de Madrid  es referia a un article d’Angel Vegue y Goldoni 
publicat a El Imparcial sobre aquella exposició de pintura catalana per rectificar-
lo així: “Venga en buena hora, con sus cualidades y sus defectos, pero con sus 
anhelos de ideal, el arte catalán joven. No lo condenemos porque acaso se 
haya desplazado más de la cuenta; mas no le pidamos una sumisión a un 
castellanismo avulgarado y sin fermentos, infecundo, en suma, que a muchos 
se alcanza como salida única y obligada. A la canción catalana que comienza 
“Ruiseñor que vas a França”, opóngase el canto que surge de lo más íntimo, 
canto de “deslumbrada maravilla”, en el tono férvido de un Maragall”. 

I l’articulista del Heraldo seguia la seva tasca de defensa de l’exposició 
confrontant-se amb el crític de ABC: “En ABC publicó don Rafael Domenech un 
artículo de diatriba contra la Exposición de Arte Catalán Moderno. Respetamos 
todas las opiniones y por tanto nos merece todo respeto la del distinguido 
crítico de arte de ABC; pero éste habrá de perdonarnos si creemos 
sinceramente que hay en su actitud un apasionamiento que nubla su buen 
criterio”. 

Els pintors que presentaven obres a l’exposició eren Canals, Camps Ribera, 
Carles, Callicó, Dalí, Durancamps, Espinal, Gausachs, Genover, Guàrdia, 
Humbert, Isern, Junyer, Junyent, Labarta, Llavanera, Marqués Puig, Jaume 
Mercadé, Lluís Mercadé, Miró, Mompou, Mombrú, Olivé, Pascual, Pujol, Porcar, 
Ricart, Santasusana, Serra, Sisquella, Soler, Sunyer, Torné-Esquius i Francesc 
Vayreda; els escultors eren Dunyach, Granyer, Marès, Rebull i Viladomat; i els 
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dibuixants, Ràfols i Ynglada. Pels noms, almenys, es tractava d’una 
representació molt completa en pintura, malgrat certes absències com les de 
Nogués i Togores, però ho era menys en escultura, amb absències com les de 
Casanovas, Clarà o Manolo. 
 

El mes de març, Les Arts i els Artistes es van plantejar si havien de continuar 
com a agrupament o no i, en cas afirmatiu, si havien d’incorporar nous artistes 
que tinguessin afinitats amb ells o bé seguir sent els mateixos. Es va fer la 
consulta a través d’una carta als integrants de l’agrupament en la qual se’ls 
demanava de donar “opinió el més aviat possible”. Humbert va rebre la carta a 
París.  

 

Carta escrita a màquina            Barcelona,  Març 1926 

“Distingit company: 

La nostra associació legalment no existeix per no haver complert les 
disposicions oficials desde fa molts anys, i com que una situació semblant no 
pot durar gaire temps, havem pensat demanar el vostre parer. 

Es tracta de saver si hem d’organitzar de nou LES ARTS I ELS ARTISTES tal 
com ha sigut fins are o donant entrada als elements que per la seva afinitat 
amb el conjunt de la associació li donarien mes extensió i forsa, o si havem de 
donar per acabada la missió de la entitat. 

Si la opinió de la majoria ho creu axis, la donarem per morta, i aquesta 
exposició será la darrera manifestació de vida que donará la antiga associació 
LES ARTS I ELS ARTISTES, i si es creu lo contrari, farém els treballs 
necessaris per a la seva reorganització demanant permis per a tenir una reunió 
i acordar lo que cregui mes convenient als interessos de les arts i els artistes. 

Us demanem que no dexeu de dirnos la vostra opinió tant aviat com sigui 
possible i si ho feu per escrit al domicili de Xavier Nogués, Bailen, 13, 2º 1ª, 
Barcelona, avants del 31 del corrent. 

Amb les gracies per endavant som af. s. i a. 

 “signada, a més de Nogués, per Canals, Pascual, Casanovas i Colom.”374 

 

No sabem què va respondre Humbert, però el resultat de la consulta va ser que 
volien seguir amb l’agrupament, ampliant les files, i es van redactar uns breus 
estatuts per posar-se en regla. En el saló d’aquell any, celebrat a les Galeries 
Laietanes del 13 al 26 de març, Humbert hi va mostrar (núm. 18) Natura Morta. 
Les conseqüències de la nova situació es veurien millor  l’any següent. 

 

De moment, aquell 1926, que havia començat amb bons auspicis en l’esfera 
personal, professionalment, a més de l’episodi Maillol, que tractarem en aquest 
capítol, va estar significativament marcat pels esforços per ésser acceptat en el 
Salon d’Automne de París, al qual anteriorment havia refusat d’exhibir-s’hi, fins 
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i tot, quan va tenir la porta franca per fer-ho com a l’any 1920. El Salon 
d’Automne tenia un caràcter més formal que el Salon des Indépendants, ja hem 
rememorat les històries respectives, però, per això mateix, ser-ne sociétaire 
significava estar més en la “situació”, més àmpliament introduït en els medis 
artístics parisencs. Aquella qüestió, que no havia preocupat excessivament 
Humbert fins aleshores, de sobte l’interessava molt resoldre-la. Creiem que el 
canvi d’actitud es podia relacionar amb el canvi que s’havia produït en la seva 
vida afectiva i, sobretot,  amb la perspectiva matrimonial que es dibuixava en 
un horitzó proper. 

Ser admès al Salon d’Automne no era gens fàcil, de manera que va confiar el 
seu desig al bon i influent amic Saglio. Primerament va escriure-li per reprendre 
un contacte que tenia un xic oblidat, probablement degut a un estat general 
d’indolència que confessava haver sofert. La resposta de Saglio va ser molt 
positiva, cordial i generosa, com es feia palès en les dues cartes que li envià. 

En la primera carta de Saglio s’endevinava que Humbert, malgrat viure a París, 
darrerament no havia freqüentat la seva companyia. Això no obstant, no li feia 
cap retret, ans al contrari, li recordava els sòlids fonaments d’una amistat 
bastida en els difícils temps de la guerra. La carta traspuava patriotisme, ja que 
Saglio sobretot era, i així es considerava, un servidor, tant militar com civil, de 
França. Llavors acabava de fer una obra de decoració i semblava que Humbert 
l’havia vist i l’hauria felicitat per la bona feina en la seva carta. De fet, l’ocasió 
de felicitar-lo li havia permès de reprendre el contacte amb el distingit amic. De 
tota manera Saglio se’n alegrava sincerament i sense cap susceptibilitat perquè 
li tenia molt d’afecte. Per això, també l’animava a treure’s del damunt la 
indolència, que Humbert li hauria confessat tenir amb forts remordiments, i li 
recomanava que, per mirar d’assolir-ho, pensés en el seu país. No creiem que 
Humbert, malgrat tenir certa configuració cívica noucentista, fos tan sensible 
com Saglio, militar i francès, a aquella mena de motivacions, la qual cosa no vol 
dir que les menystingués, com mostraria en tornar a Barcelona on s’implicaria a 
fons en la vida cultural i social del país. Observem l’elegància de la resposta de 
Saglio, que l’anomenava Emmanuel, la forma francesa del nom, forma que el 
pintor havia utilitzat a la segona dècada del segle per signar algunes obres 
parisenques. 

 

Carta  Paris, 23, rue Oudinot- le 21 mai 1926  a  Monsieur Emmanuel Humbert   
61, rue Mathurin Régnier.  

“Je ne vous en ai pas voulu une seconde, mon cher Humbert, et j’ai encore 
moins douté de votre amitié. Elle s’est batie dans des heures trop grandes pour 
n’être pas hors de toutes les susceptibilités. Vous serez toujours le bien 
accueilli quand vous voudrez venir me voir et j’ajoute que cela me fera plaisir 
car j’ai une réelle affection pour vous. 

Puisque cette décoration dont vous me felicitez m’a servi a avoir de vos 
nouvelles, elle a un peu plus de prix pour moi. Vous me connaissez d’ailleurs 
assez pour penser qu’elle ne me donne guère de vanité; je pense qu’elle 
récompense moins le décorateur qu’un serviteur humblement dévoué toute sa 
vie à son pays, aussi bien, si j’ose dire, au civil qu’au militaire. 



184 
 

Et c’est en pensant au vôtre, si beau et d’une histoire si glorieuse, que vous 
secouerez ces instants d’indolence qui vous donnent des remords exagérés. 

Quelque travail qu’on fasse avec foi et ardeur, on sert son pays et tout le reste 
du monde; je suis de ceux qui croient qu’il n’y a pas d’effort qui soit perdu, bien 
que les effets immédiats nous en échapent souvent.Une bonne poignée de 
main pour vous donner du courage et vous confirmer mon amitié. 

André Saglio”375. 

 

No sabem si Humbert es va veure amb Saglio després de rebre aquella carta. 
Sembla molt probable que ho fes. És més, per una referència que feia Saglio 
sobre la seva fillola en la carta següent es veia que Humbert freqüentava el seu 
entorn familiar. D’altra banda, un cop trencat el gel, semblava lògic que li 
confiés personalment la seva intenció de participar en el saló. 

Fos com fos, Saglio s’hi va implicar a fi que Humbert ho aconseguís, com 
explicava en la segona carta, escrita a finals de setembre des de la seva casa 
de camp. Tot i considerar que el talent d’Humbert no necessitava 
recomanacions, havia escrit al president del jurat del saló per senyalar-li els 
“seus enviaments”. El plural respecte als enviaments, o era una forma de 
llenguatge o es contradiria amb el catàleg on només hi constaria una obra, però 
ja hem vist que els catàlegs dels salons parisencs eren imprecisos. Saglio 
estava convençut, després de la seva gestió, que Humbert seria admès com 
sociétaire, tot recordant-li que, si hagués pres part de la representació catalana 
en el saló l’any 1920, ho hagués estat de llavors ençà. 

De fet, només hem trobat referències d’una sola presència d’Humbert als 
Salons d’Automme de París i va ser aquella, la 19ª edició de l’any 1926, 
organitzada per Georges d’Espagnat. A la pàgina 221 del Catalogue des 
Oeuvres Exposées constava  amb el número 1247 Nature morte, el nom del 
pintor i el domicili, 61, rue Mathurin Régnier. 

A més de les referències al saló, la carta de Saglio contenia altres nouvelles 
interessants. Destaquem, l’interès d’Humbert per pintar la joveníssima fillola de 
Saglio, la qual cosa aquest aprovava sempre que fos dins els límits que 
imposaven els horaris de la noia, és a dir, podria dedicar-li unes hores dels 
dissabtes. Saglio també li explicava que estava treballant en un òpera de 
Strauss, El Cavaller de la Rosa, pel Palais Garnier, creiem que feia els 
decorats. En la darrera línia de la carta, en interessar-se pel què havia fet 
Humbert durant l’estiu, deixava constància de què La Rotonde del bd. 
Montparnasse era el café  que llavors freqüentava més assíduament Humbert. 

 

Carta        Bourbonnes à la Marne, 28.9. 1926           61, Mathurin Régnier 

“ Mon Cher ami, 

Quoique votre talent n’eût guère besoin de recommandation, j’ai écrit au 
Secrétraire Général pour qu’il signale vos envois au président du Jury de 
peinture, dont j’ignore le nom cette année. Je n’ai aucun doute que cela sera 
fait. Et j’espère bien qu’ensuite vous serez societaire – comme vous devriez 
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l’être depuis des années, si vous aviez exposé dans la section catalane que 
nous fîmes jadis. 

Ma petite filleule m’écrit que vous voudriez faire quelque chose de sa tête. C’est 
un gentil modèle qui vous inspirera j’en suis sûr. Elle sera très contente de vous 
donner quelques unes des heures de liberté qu’elle posède le samedi. 

Je travaille en effet pas mal à une opéra – pour l’Opéra – qui est autrichien et 
qui a eu pas mal de succès dans les pays boches; “le chevalier à la Rose” 
musique de Straus – bonne musique moderne d’ailleurs quoique sur un livret 
rococo. 

Cependant je tâche de profiter de l’air de la campagne que l’automme rafraichit 
peu à peu; je voudrais ne pas rentrer dans l’hiver avec un reste de grippe qui 
me tourmente toujours depuis l’hiver passé. 

Et vous? Avez vous quittez Paris, et la Rotonde, cette année? J’espère que oui 
car il a fait diablement chaud.Toutes mes meilleurs amitiés. 

André Saglio”376. 

 

Malgrat les gestions i el convenciment de Saglio en l’èxit de les mateixes, 
Humbert no va reeixir a anar més enllà d’aquella participació i mai va arribar a 
ser membre corresponent del Salon d’Automne. Sembla que l’accés era molt 
restringit, ja què cada any només feien tres o quatre socis nous. El mateix any 
que va exposar-hi Humbert, s’hi va celebrar una exposició retrospectiva dels 
associats que havien mort recentment i entre els malaguanyats concurrents hi 
figurava Ramon Pichot. Humbert, però, no va intentar heretar el seu lloc. Com 
havia percebut Joan Sacs, la capacitat de pressió catalana era inexistent. 

 

A Barcelona, en canvi, aquella mateixa tardor, Josep Dalmau va organitzar a 
les seves galeries, situades llavors al Passeig de Gràcia, 78, un nou acte 
conjunt d’artistes francesos i catalans. Segons Palau i Fabre, que recordava 
que en aquells dies Picasso era a l’Hotel Ritz de Barcelona, es tractava d’“una 
exposició confrontant artistes catalans (Dalí, Mompou, Sunyer, Gausachs, 
Manolo, Humbert; Rebull, etc.) amb artistes francesos (Delaunnay, Duffy, 
Laurencin, etc.)  i també a uns pocs altres de no francesos377. 

Josep Dalmau havia nascut  a Manresa el 1867 i moriria a Barcelona l’any 1937 
en plena guerra civil. Havia freqüentat la cerveseria “Els Quatre gats” i el taller 
de Joan Brull. Restaurador d’obres d’art, va passar al negoci d’antiguitats i va 
obrir una galeria al carrer del Pi, 10. L’any 1910, la va traslladar al número 18 
del carrer de la Portaferrissa on es va mostrar procliu a les avantguardes. 
Després, des de finals de 1923 i fins el 1930, va tenir la galeria al Passeig de 
Gràcia, 78378 i va seguir la mateixa línia. Amb l’exposició de 1926 demostrava 
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que subsistia a Catalunya una certa fe si no en l’equilibri de la relació de forces 
entre l’art català i el francès, sí almenys en les afinitats fructíferes. Era una fe 
que ja només compartien alguns catalans, fins i tot algun formidable català 
francès, com veurem tot seguit. Humbert, per cert, només va exposar en la 
Galeria Dalmau en aquella ocasió. 

 

Els estats d’indolència no eren una simple excusa per disculpar-se de no haver 
estat més constant amb André Saglio, sinó un problema real que li va ocasionar 
importants perjudicis en certs moments de la seva vida. Sol succeir que 
persones d’extraordinària sensibilitat, de gran capacitat de penetració en la 
realitat i de profunda i apassionada concentració en els tasques que realitzen 
quedin anímicament exhaustes i físicament passives durant certs períodes més 
o menys llargs. 

A finals d’any, Arístides Maillol havia fet una gestió en favor d’Humbert per 
exposar en una galeria de París. Sembla, però, que Humbert va malbaratar 
aquella idònia ocasió per haver-se entretingut massa en enviar unes fotografies 
de la seves obres, malgrat haver rebut la visita d’una persona de la galeria. 
Maillol li va enviar una carta el mes de gener de 1927 en la qual li expressava 
el temor que hagués perdut l’oportunitat d’exposar i ho feia amb un contingut 
però evident retret, la qual cosa no deixava de ser una manifestació amical de 
confiança personal per part de Maillol. De fet, en aquella ocasió l’engagement 
de l’escultor en favor seu va ser molt directe, ja que en la carta l’hi indicava 
que, quan fes les visites als galeristes, cosa que el comminava a fer de 
seguida, digués als seus interlocutors que ell, Maillol, l’havia triat per exposar 
en llur galeria. 

 

Carta                   Banyuls sur mer, 13 jan.1927                  61 Mathurin Régnier 

“ Monsieur Humbert 

J ai reçu vos photografies mais j ai peur que vous ayez trop attendu  -  il se 
pourrait que pendant ce temps on en ait choisi un autre. 

Lorsque  Mademoiselle Marcelle est venu vous voir il aurait fallu envoyer les 
photos desuite. 

Allez tout de suite que vous aurez reçu cette lettre chez madame Dor(?) 20 rue 
Royale et dites lui que je vous ai choisi pour exposer. Demandez a parler a 
Monsieur Athys379. 

Bonne chance et bon courage  

Maillol”380 

                                                                                                                                
s’hauria associat amb Santiago Segura per obrir La Basílica, segons sosté Jardí encara que no 
ho hem trobat confirmat en cap altre lloc . En canvi, és indubtable, com també recordava Enric 
Jardí, que la seva preferència per la novetat, el refús de la rutina i de l’academicisme i l’obertura 
a l’estranger en van fer un galerista exemplar. 
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 Hem intentat esbrinar, sense èxit, quina galeria es trobava llavors al 20 de la rue Royale, així 
com qui podien ser aquelles persones esmentades en la carta de Maillol. 
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Si la situació creada era conseqüència de la mena d’estats anímics que, en 
carta a Saglio, ja havia confessat tenir l’any anterior, en aquella ocasió la 
indolència o nonchalance, en diria Benet, o l’aparença de cansat, que li veuria 
Josep Pla, ja no es podia relacionar amb una causa puntual i concreta, com 
podria haver estat la malaltia i mort de la mare, sinó, més aviat, como una 
característica estructural de la persona, que s’aguditzava quan se sentia sota 
pressió. Creiem que aquella tendència va anar perjudicant molt seriosament la 
projecció pública de l’artista al llarg de la vida i, especialment, en la primera 
meitat d’aquesta, quan les ganes i les possibilitats de projectar-se solen ser 
més grans. 

En tot cas, la situació, que posava en evidència la carta de Maillol, era 
dramàtica. No sabem si Humbert, que estava en vigílies de casar-se i amb les 
maletes a punt per anar-se’n a Barcelona, n’era prou conscient. Perquè en 
realitat Humbert havia perdut, o estava a punt de perdre, la darrera bona 
oportunitat d’exposar a París i d’adquirir rang internacional i això, 
immillorablement apadrinat pel més gran escultor del segle. 

 
Independentment de la possible nonchalance estructural, Humbert, 
efectivament, havia de tenir el cap en un altre lloc. Dos mesos i mig més tard, el 
dia dos d’abril de 1927, ell i Suzanne van contraure matrimoni. Primer es van 
adreçar  a la  Mairie du XVème. Arrondissement per celebrar el casament civil. 
A continuació es van desplaçar fins l’església de Saint Jean Baptiste de La 
Salle, on va tenir lloc la cerimònia religiosa. No sabem si van utilitzar vehicles 
pels desplaçaments, perquè podien haver-los fet perfectament a peu, ja que 
tant la Mairie com l’església quedaven molt a prop de l’atelier on convivien des 
de feia un parell d’anys. Poc després de casar-se, van anar a Barcelona 
decidits a quedar-s’hi, però sense entregar les claus de l’estudi parisenc. 
 

A Barcelona Humbert va tenir un bon acolliment. Si els catalans com a aitals a 
París no arribaven a tenir els pes que potencialment els hagués hagut de 
correspondre, a Catalunya l’aura parisenca comportava un prestigi innegable. A 
més a més, no havia trencat mai ponts amb la ciutat i, sobretot, la seva qualitat 
artística havia arribar a un punt que el feien mereixedor de reconeixement. 

Aquella qualitat es va fer palesa, de seguida i un cop més, amb l’enviament que 
va fer al saló de les Arts i els Artistes. Era la primera edició del saló després 
que l’agrupament hagués posat les seves normes al dia. Això no obstant, de 
seguida es va veure que la decisió d’obrir-se a altres agrupaments no havia 
estat pas unànime. En un extens article publicat a la Gaseta de les Arts, que ell 
mateix dirigia, Joaquim Folch i Torres, signant Flama, considerava aquell saló 
com una de les manifestacions artístiques més importants de la temporada, fins 
i tot millor que el de l’any anterior, quan, recordava, l’entrada dels membres de 
la agrupació Courbet va ocasionar una crisi a Les Arts i els Artistes que es va 
traduir en un desinterès d’alguns fundadors per presentar-s’hi amb brillantor o, 
simplement, en una renúncia a acudir-hi. 

Flama va aprofitar l’ocasió per a escriure “la petita història” de l’agrupament des 
la seva fundació, tot recordant seguidament que mentre aquell grup “oferia 
gairebé sempre el conjunt més interessant” en les Exposicions d’Art, “una 
generació nova empenyia al darrera. El post-impressionisme i el cubisme eren 
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els punts d’orientació d’aquestes energies noves”. Qui “donà el cop de 
campana” avisant de l’existència de la nova generació era, en opinió de Flama, 
Francesc Domingo, mentre qui els reunia era Llorens Artigas, fundant 
l’Agrupació Courbet. Però el més important per Folch era que els courbet ja 
figuraven en el Catàleg de les Arts i els Artistes d’aquell saló de 1927, “perquè 
un mateix esperit els portava, un mateix sentit en la comprensió de l’art els 
unia, una mateixa dèria en el fons els menava a tots”. Acabava imaginant el 
brillant l’avenir que esperava a l’agrupació de Les Arts i els Artistes “si en ella 
s’hi van sumant, una darrera l’altra, les seleccions de cada generació”381. 

Sobre l’enviament d’Humbert, remarcava que “amb la seva aquarel·la L’Hostal, 
presenta una de les obres més profundes i més humanament saboroses de 
l’exhibició”. La Gaseta de les Arts reproduïa, entre altres, aquella preciosa obra. 
Ara bé, el millor relat sobre L’Hostal el va escriure Joan Anton Maragall, que 
n’esdevindria el propietari, en parlar de com va conèixer Humbert. “La meva 
relació amb aquest pintor nasqué, una vegada més, sota el prec i la paraula de 
Xavier Nogués: en una de les exposicions de Les Arts i els Artistes celebrada a 
les Galeries Laietanes, s’hi exposava una aquarel·la que representava l’interior 
d’una taverna amb dues figures que, precisament, per la seva gran finor 
passava molt desapercebuda. Un dia Xavier Nogués va venir a la Galeria i em 
digué: “Aneu a les Laietanes i adquiriu l’aquarel·la de Manuel Humbert: és el 
millor que hi ha a l’exposició i li fareu un bon favor”. Vaig fer-ho immediatament, 
i avui aquesta aquarel·la és una de les obres que més estimo de la meva petita 
col·lecció”382. 

De tota manera, la imatge que esdevindria més coneguda de les que 
apareixien en aquella ocasió a la Gaseta de les Arts era la fotografia del conjunt 
de membres ja madurs de les Arts i els Artistes. Carles Capdevila, en les 
mateixes pàgines, feia una anàlisi de la importància històrica de les societats 
artístiques i literàries i de la seva evolució i també acabava parlant de Les Arts i 
els Artistes i de la seva màxima importància i significació en el context 
barceloní. “Dintre d’un criteri eclèctic prou ampli perquè puguin compaginar-s’hi 
les tendències més distants, [Les Arts i els Artistes] ofereix el quadro més 
interessant, més ple i més modern de la nostra producció artística”. Lamentava, 
els alts i baixos de la seva trajectòria i, tot i considerar-los superats en aquells 
moments, es preguntava: “Per què els seus components no s’obliguen a 
concórrer a totes les manifestacions de l’entitat?”. Capdevila demostrava ser 
exigent, perquè precisament en aquella ocasió la llista de participants era 
notable. A més d’Humbert, esmentava els Pasqual, Colom, Labarta, Benet, 
Vayreda, Lluís Mercader, Jaume Mercadé, Mombrú, i els escultors Dunyach, 
Casanovas, Viladomat, Claret i Gargallo. Tot i així, encara tenia motius per 
lamentar absències. Nogués, per exemple, no havia enviat cap obra. 

 

Aquella primavera, la Llibreria Catalonia va editar amb el títol Paradisos de 
Paper un recull de reflexions sobre els llibres i la literatura escrites per Paul 
Valéry, Ortega i Gasset, Xènius, Valery Larbaud, Marcel Proust, Carles 
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Soldevila i Josep M. López-Picó. El propòsit dels editors era oferir-lo als seus 
amics quan es commemorés el tercer any de la inauguració de la llibreria. Les 
il·lustracions les van encarregar a Humbert, que va fer 10 aiguaforts originals 
per acompanyar els texts i un altre, per a la portada. En alguns gravats hi va 
sobreposar uns tocs d’un únic color. Les il·lustracions duien un peu directament 
relacionat amb el motiu, però independent del text on anaven intercalats els 
gravats. És possible que fos ell qui hagués escrit els peus, ja que eren 
comentaris que complementaven el significat del gravat. Semblaria també que 
fos l’autor dels motius decoratius del llibre i de les lletres, d’una gran bellesa, 
amb què s’iniciava cada escrit. El llibre es va acabar d’estampar a la impremta 
d’Antoni López-Llausàs, el dia 5 de maig. No va ser l’únic encàrrec 
d’il·lustracions que va rebre el recent retornat. 

 

En efecte, uns mesos més tard, l’Associació de Música “Da Camera” li va 
demanar d’il·lustrar els programes de la temporada de concerts 1927-1928. 
Van ser dotze concerts celebrats al Palau de la Música Catalana de la tardor de 
1927 fins a les acaballes de la primavera de 1928. Era el quinzè curs en què 
l’associació organitzava les seves temporades. L’estructura del disseny 
d’Humbert per a les portades d’aquells programes era sempre la mateixa: tenia 
forma rectangular i era rematada per un frontó decorat amb corones de llorer 
com aquelles que corresponien als vencedors de les justes apol·línies. Els 
motius, plenament musicals, només diferien en les figures del frontó: 
masculines o femenines, assegudes o estirades, tocant instruments diversos: 
mandolina, flauta o lira. Humbert va concebre tres figures, una de noi i dues de 
noies, que s’anaven repetint pels diferents programes, sovint també en les 
pàgines interiors i en les contraportades. Les tintes podien ser de colors i no 
solament negra. No sabem si Humbert tenia cura de cada programa en 
particular o si se n’encarregava d’estructurar-los l’impressor Oliva de Vilanova a 
partir dels dibuixos d’Humbert. En tot cas, eren molt ben concebuts en conjunt i 
no solament a la portada. 

Aquella temporada, suposem que les altres també, els concerts programats per 
“Da Camera” van ser importants. El primer, va ser ofert per l’Orquestra Pau 
Casals, dirigida pel mateix mestre, el dilluns 17 d’octubre de 1927. El programa 
tenia quatre fulls. A la portada, Humbert va reservar excepcionalment l’espai 
interior del frontó per inscriure-hi el nom de l’orquestra. Encapçalaven les tres 
pàgines restants les figures tocant els instruments esmentats, que havia creat 
per il·lustrat tota la programació d’aquell curs. El segon concert el va donar el 
pianista Harold Bauer, el dissabte 29 d’octubre: al frontó de la portada ja hi 
figurava una de les figures d’Humbert, com succeiria en tota la resta de 
programes. El tercer, va tornar a comptar amb Pau Casals, aquest cop al 
violoncel, per interpretar les grans sonates per a piano i violoncel de Bach, 
Beethoven i Brahms acompanyat per Harold Bauer, i va tenir lloc el 4 de 
novembre.  

El concert següent tenia un caire novedós ja que corresponia al Primer Festival 
de Música Catalana, dedicat a Jaume Pahissa i es va celebrar l’11 de 
desembre. El mateix Pahissa va dirigir l’orquestra i a la soprano Pilar Rafí i 
alhora va tocar al piano les seves pròpies composicions. El cinquè concert, 
primer del 1928, celebrat el 30 de gener, va estar dedicat a l’"opéra comique”. 
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Per primer cop es va presentar a Barcelona “La Petite Scène” de París, els 
directors de la qual eren, de la part artística, Xavier de Courville, i de la musical, 
Fèlix Rangel.  Van interpretar dues obres de Gluck i una de Mozart.  El dilluns 
20 de febrer va tenir lloc el sisè concert amb la presentació a Barcelona del 
violinista Misha Elman, acompanyat de Marc Van Gool al piano. Una altra 
presentació, posant un cop més de relleu el caràcter innovador de “Da 
Camera”, va tenir lloc el divendres 21 de març com a setè concert del curs. En 
aquell cas es va tractar de la pianista Aline Van Baretzen. Seguint amb les 
presentacions, el diumenge 22 d’abril van actuar els integrats del Flozaley 
Quartet, format per dos violins, una viola i un violoncel. Va ser el vuitè concert i 
així constava en el programa. 

No s’han conservat en els arxius del Centre de Documentació de l’Orfeó Català 
(CEDOC) els programes dels dos concerts següents, novè i desè. Entenem 
que això és degut al caràcter especialíssim d’aquells dos concerts i en l’ànsia 
que havien de despertar en els col·leccionistes. En efecte, la nit del 4 de maig 
es va celebrar un concert de piano i el concertista era, ni més ni menys, Sergey 
Prokofieff.  La nit del 8 de maig va tornar a actuat, acompanyat per l’Orquestra 
Pau Casals, dirigida per Enric Casals. Naturalment, es torna a trobar en els 
arxius el programa de concert següent, inicialment previst pel 20 de maig, però 
celebrat finalment el 4 de juny. Era l’onzè del curs i el va donar la soprano 
Graziela Pareto, acompanyada al piano per Josep Sabater. En el “dotzè” i 
darrer concert, l’Associació de Música “Da Camera” va voler retre un 
homenatge al “gloriós” Orfeó Català i al seu mestre Lluís Millet, que van 
interpretar la Missa Solemnis de Beethoven. Per commemorar l’ocasió,  es va 
encarregar una làpida a Joan Rebull, que va ser solemnement descoberta a 
l’entreacte. Així es va cloure aquella temporada i també la col·laboració 
d’Humbert amb “Da Camera”. 

Puig Gairalt, Raventós, Sandiumenge, Antoni Gallardo i altres persones que 
feien i oïen música a Can Salvat havien decidir de fundar l’Associació de 
Música “Da Camera” i havien format una orquestra que, dirigida per Josep 
Rabentós, va donar el primer concert el 14 d’abril de 1913. Des d’aleshores “Da 
Camera” havia anat prosseguint les seves activitats amb tandes anuals de 
concerts, tots ells celebrats en un Palau de la Música Catalana cada cop més 
ple, fins que aviat s’omplí del tot confirmant l’èxit de la iniciativa. 

Jeroni de Moragues i August Pi i Sunyer  foren els presidents més significats de 
l’associació. Sota les seves presidències “vingueren els magnes concerts; els 
grans virtuosos del piano, del violí i del violoncel; els cantants i els conjunts 
vocals; el guiatge directiu del mestre Pau Casals; l’assessorament artístic d’En 
Marian Perelló; les primeres audicions de valors mundials, la gran orquestra i la 
petita orquestra; les vetllades de música de les promocions més avançades, els 
cicles commemoratius; les obres escèniques; els trios i quartets famosos; 
l’homenatge a la música nostrada. I l’expansió musical per mitjà d’Associacions 
filials escampades per diverses ciutats de Catalunya: També la secció 
d’Audicions Intimes, que actua amb selectes sessions dintre del marc recollit i 
senyorívol de la Sala del Casal del Metge”383. 
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El gust que presidia aquella associació era exquisit, i no solament en les seves 
programacions musicals, sinó també per una mena de feliç aliança que es va 
establir entre la música i les arts plàstiques. A tall d’exemples, ja hem recordat 
que la associació encarregà a l’escultor Rebull una placa en marbre 
commemorativa d’una magnífica execució de la Missa Solemnis de Beethoven 
que va fer l’Orfeó Català, i, de la mateixa manera, quan es va celebrar el 
Cinquantenari de Wagner, van demanar a Josep Granyer que fes una làpida 
per regalar a l’Associació Wagneriana. 

Això no obstant, on l’aliança música – arts plàstiques promoguda per “Da 
Camera” va tenir més continuïtat i va donar els millors resultats va ser en la 
decoració dels programes dels concerts. Com a cartell de l’associació i per 
decorar els programes dels primers cursos, Francesc Galí va dibuixar un jove 
amb un violoncel i una dona que cantava mentre uns ocells volaven i els feien 
de fons. A partir del curs 1916 -1917, cada any els millors artistes de Catalunya 
s’anaven succeint en la tasca de decorar els programes dels concerts de 
l’associació: Francesc Canyelles, Josep Aragay, E.-C. Ricart, Domingo, 
Mirambell, Pruna, Nogués, Obiols, Apa, Togores, Junceda, Solanich i Humbert. 
Aquests dos darrers van marcar un punt d’inflexió, perquè “després de les 
portades, precises i belles, de l’Humbert i l’escultor Solanic, [es va produir] un 
retorn a la natura amb el magnífic dibuix d’En Colom”384. La desfilada de 
remarcables il·lustradors dels programes de “Da Camera” no acabà allí, obres 
de Rebull, Vila Arrufat, Oleguer Junyent, Nonell, Canals, Gargallo seguiren 
embellint-los i l’Oliva de Vilanova els imprimia en els seus tallers. 

Les diverses aparicions d’Humbert en l’escena artística barcelonina aquell 1927 
eren petites mostres que indicaven que l’artista recent arribat de París  tornava 
a estar al rovell de l’ou de la ciutat. La seva presència estava a punt d’imposar-
se de manera esclatant. El punt de no retorn del seu reconeixement gairebé 
unànime es va produir a finals d’any quan va celebrar la primera exposició a la 
Sala Parés. Poc després, el mes d’abril de 1928, el número corresponent de la 
revista D’Ací D’Allà apareixeria amb Sònia en la seva portada385. 
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18. PRIMERA EXPOSICIÓ A LA SALA PARÉS EL 1927. 
LA TEORIA DE L’ART DE JOSEP PLA. UNA 
ENTREVISTA AMB GRANÉS. 

 

Des de feia un parell d’anys, regentaven la galeria del carrer Petritxol els 
germans Joan Antoni i Raimon Maragall. Doncs bé, el 3 de desembre de 1927 
s’hi va inaugurar la primera de les moltes exposicions que hi faria Manuel 
Humbert. Va ser un pas que, per moltes raons que anirem veient, resultaria 
decisiu. Amb aquella exposició s’iniciava el retorn definitiu del pintor a 
Barcelona i ho feia en una galeria confortable, que ja seria la seva fins el final. 

L’exposició duia per títol, simplement, “Exposició Manuel Humbert” i va cloure’s 
el dia 16 de desembre. No hem trobat el catàleg d’aquella exposició, i no 
sabem si se’n va fer, però cal suposar que sí. De tota manera, disposem de la 
targeta de presentació. A més, la galeria va editar una “Fulla” sobre el pintor 
que va preparar Elias i signà com a Joan Sacs. Les crítiques van ser 
nombroses i algunes van incloure il·lustracions i referències a les obres 
exposades. Joan Anton Maragall, en escriure les seves memòries de galerista 
a Història de la Sala Parés, mantindria un record vivíssim d’aquella exposició. 
S’hi referiria qualificant-la de “notable” i recordaria que la va instal·lar a la sala 
petita perquè “la integraven un nombre reduït d’obres entre olis, aiguades i 
aquarel·les”. 

Maragall havia conegut Humbert recentment a través de Nogués, com hem vist 
en el capítol anterior. Sobre les circumstàncies i el caràcter d’aquella exposició 
va escriure: “L’art de Manuel Humbert havia estat en general poc comprès a 
Barcelona i alguns recordaven més els seus dibuixos que les seves pintures. 
La seva delicadesa, la seva falta de truculència i la seva sensibilitat no donaven 
a l’exposició un caràcter espectacular”. Es referia seguidament a l’article de 
Josep Pla,  publicat el 15 de desembre a La Publicitat, en el què feia una crida 
al col·leccionisme i “contraposava l’escàndol publicitari de les teles de Dalí, dos 
mesos abans, o el gran desplegament de l’exposició Togores, amb el cert 
mutisme que havia envoltat l’exposició Humbert”. 

Ara bé, Maragall observava amb tota la raó “que aquesta exposició no passà 
tan desapercebuda com Pla insinuava” i, per provar-ho, es referia als escrits de 
Benet i a la conversa amb Granés que publicà La Nau i que començava amb 
unes paraules que Sacs acabava d’escriure en la “Fulla 1” de la Sala Parés, ja 
esmentada i, en part, reproduïda en el capítol 9: “Cinc minuts de conversa amb 
ell valen per un llibre. No crec que a Catalunya existeixi un esperit tan agut, tan 
sagaç i tallant”386. 

Maragall acabava la seva nota de record d’aquella primera exposició amb una 
significativa referència als col·leccionistes: “Foren pocs els col·leccionistes que 
adquiriren obres, però foren, en canvi, noms molt destacats de la cultura i l’art 
d’aquell moment: Francesc Cambó, Josep Barbey i Jacint Rifà, entre altres”387. 
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Pel que fa  a les crítiques, Maragall no solament tenia raó d’esmenar la plana a 
Josep Pla sobre el ressò que havia tingut a la premsa l’exposició, sinó que es 
quedà curt.  La Nova Revista, La Veu de Catalunya, La Noche, La Publicitat, El 
Diluvio i Las Noticias, entre altres, es van referir a l’esdeveniment. 

Just Cabot publicà a La Nova Revista l’article “Manuel Humbert. Marià 
Llavanera” que contenia dues crítiques diferents, una a cada artista.  
Acompanyant la crítica d’Humbert es reproduïen dues il·lustracions: un nu 
d’esquena i un paisatge amb pastors. Cabot  no regatejava elogis al pintor i 
caracteritzava el moment “dramàticament interessant” de la seva “trajectòria 
ascendent”: l’artista sensible s’encarava amb “la substància plàstica de les 
coses”. Més endavant, comentant una de les obres, feia una comparança amb 
Nonell. No seria pas l’únic a fer-ne. 

“En Manuel Humbert esdevé, per moments, un veritable mestre. Es troba ara, 
potser, en un dels moments més dramàticament interessants de la seva 
trajectòria ascendent. Aquest artista, superabundant de delicada sensibilitat, 
d’un quant de temps ençà s’encara, austerament, amb uns ulls fixos i unes 
mans vigoroses, davant la substància plàstica de les coses.“En el Nu que 
reproduïm hi ha uns trossos de pintura estergits amb una energia de concepte, 
amb una responsabilitat, diríem “nonelliana”, de pasta, verament 
impressionants”. 

Seguidament, assenyalava que la mostra no havia inclòs alguna obra que 
hagués merescut ser-hi, però això no l’impedia de remarcar en les obres 
exposades l’”holandessisme”, és a dir, el lirisme extret de la realitat humil, fruit 
d’una personalitat sensible i d’una individualitat “rica i afinada”. 

”En la recent exposició d’Humbert a la Sala Parés, tot i que, segons sembla, hi 
mancaven algunes de les seves darreres obres més característiques, es podia 
veure com aquest camí cap a l’objectivitat el portava a un holandessisme ric de 
lírica, de la lírica que neix de la bellesa plàstica de la realitat per humil que 
sigui. Com que, per més objectiva que sigui una obra, no pot passar-se de la 
personalitat de l’autor, quan aquest és un home tan sensible com l’Humbert, hi 
deixa la seva empremta. Els que som individualistes, ço és que creiem en 
l’individu per damunt d’influències, escoles i fórmules, veiem en l’art de Manuel 
Humbert una individualitat tan rica i afinada que, vagi on vagi en l’evolució per 
què sembla passar actualment, ens el fa reputar com un dels valors més 
positius dels molts amb què compta la pintura catalana”. 

Finalment, es referia al domini dels mitjans tècnics que el pintor havia hagut 
d’adquirir pel seu compte i sense els quals, fins i tot la més gran sensibilitat poc 
podria fer. Partint de la confessió del mateix Humbert, segons la qual se sentia  
“més amic de la forma que del color”, el crític valorava especialment “el 
plantejament de molts problemes de color, de tonalitats i harmonies” i el fet 
d’haver-los resolt molt satisfactòriament en les obres que se presentaven en 
aquella exposició. 

“Hem dit que l’Humbert era un home d’una gran sensibilitat, portada fins a la 
hiperestèsia; però poc fóra això si el pintor no posseís els mitjans tècnics que 
calen per pintar. Ja hem vist com ell mateix es planyia que no li haguessin 
ensenyat l’ofici de pintar. Actualment, per damunt les variacions d’orientació 
que pugui tenir, Humbert se’ns presenta magníficament utillat. 
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“Més amic de la forma que del color, s’ha declarat ell mateix. Potser aquesta 
preferència li vingui de llargues temporades de dibuixant que no pintava, o, 
quan més, acoloria els dibuixos al lavat. Així i tot, hem cregut veure, en les 
obres de la seva exposició, el plantejament de molts problemes de color, de 
tonalitats, d’harmonies, molt ben resolts. 
 
“És aquí on veiem l’evolució d’aquest pintor, que, sobretot en les teles a l’oli, 
emprèn temes realistes, de cara a una pintura de més densitat, apartant-se, qui 
sap si de moment, de la incisiva i àcida delicadesa d’abans”388. 
 

Rafel Benet, que el qualificava de “divina i malaltissa excepció de la pintura 
catalana, coincidia amb Cabot en remarcar la característica de la sensibilitat, 
agregant-li els qualificatius de “punyent” i “àcida”, i incloïa dues virtuts noves, la 
intel·ligència i la claredat de la seva retina, alhora joiosa i irònica. Tot això tenia 
conseqüències damunt la tela perquè “cada línia, cada forma esdevenen... 
intensament i àcidament delicades”. I els efectes que produïa la contemplació 
d’aquelles obres eren “esgarrifances” i una “joia melancòlica”. 

“L’art d’Humbert és agudament afuat; intensament esmolat fins a produir 
esgarrifances. Divina i malaltissa excepció de la pintura catalana, la qual sovint 
ateny la salut més enllà dels límits convenients de l’art. Tant els dibuixos 
d’Humbert com les seves pintures són d’una sensibilitat punyent - lluny de la 
sensibleria; dels sentiments fàcilment ploraners i matussers. Sensibilitat àcida, 
fruit d’intel·ligència aguditzada per la dramàtica claredat de la seva retina joiosa 
i alhora terriblement irònica. Cada línia, cada forma esdevenen en els dits 
d’Humbert intensament i àcidament delicades. La contemplació de bona part de 
l’obra d’Humbert produeix com una sensació de joia melancòlica, de joia 
forçada per una mena d’opi intel·lectual – per dir-ho així – que anestesia de 
manera alada l’enorme sensibilitat d’aquest nervis del nostre pintor, tibants com 
la corda d’un arc en el moment d’empènyer la sageta”. 

Benet s’admirava de la “terrible exquisidesa” que retrobava “en cada traç, en 
cada color i en cada imatge” sortides de les  mans d’un artista tan “subtilment 
intel·ligent” que li recordava un oriental. 

“Hi ha un no sé què de terriblement exquisit en cada traç, en cada color i en 
cada imatge, d’aquest Manuel Humbert, biològicament fi i subtilment intel·ligent. 

“Sensible com un extrem oriental, posa en el seu art l’estranya flema i la 
crueltat intel·ligentment emotiva dels grans pintors xinesos. Les línies 
d’Humbert punxen els meus nervis i exalten agudament la meva intel·ligència”. 

El que seria un gran historiador i crític d’art, ja havia copsat les grans constants 
de l’art d’Humbert. Un art estàtic, de formes en repòs, però « repòs terrible » 
car contenien vitalitat i agonia, un vital « construït com un somni ». Un art 
“sense gaires contrastos”, “vagament poètic”, d’una agudesa, “toc de clarí”, 
matisada per “un afebliment meravellós”, “que fa el so més en profunditat”. Cal 
dir-ho, Benet era davant Humbert un analista esplèndid. 
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“Art estàtic el d’Humbert- mai no fa declamar les seves formes sempre en 
repòs. Lluny, per tant, del barroc i del vell teatre d’òpera. Quina quantitat, però, 
tant enorme de metzines en aquest aquietament. Repòs terrible: cada punt de 
les línies tibants de les seves formes conté una imponderable quantitat de vital i 
d’agonia. No és el vital feixuc de la realitat: és el vital que els grans sensibles 
han construït com un somni. 

“Pintura sense gaires contrastos – pintura ferma però vagament poètica: 
Precisió lineal tota afuada, que tanca unes notes subtils de color gairebé en tot 
aquell afuat, que és la seva característica més estimable.“Toc de clarí de la 
pintura de l’Humbert, matisat en la seva terrible agudesa per un afebliment 
meravellós, que fa el so més en profunditat”. 

Benet, fidel al seu mètode, recordava les etapes que distingia en el procés de 
creació d’Humbert. Insistia en allò que ell considerava la característica més 
estimable, l”afuat”, el afilado en castellà, del seu traç, de la seva línia. 
Considerava que l’exposició que comentava havia assolit una “fermesa”, 
resultat de travar les seves molt particulars sensibilitat, intel·ligència i cordialitat. 

“A les primeres il·lustracions de l’Humbert – totes en superfície, però que ja 
anunciaven l’aguda sensibilitat d’aquest gran artista – seguiren les obres més 
malaltisses, divinament malaltisses. Temps fou aquell de pur somni. Tot d’una 
l’artista anuncià un relatiu guariment d’aquell morbós alat, puixant com el 
d’Odilon Redon. Vingueren prest uns temps en que el pintor volia dotar el seu 
art de sang tranquil·la: la matèria aleshores fou, esporàdicament, treballada 
amb una certa densitat neerlandesa. Humbert havia perdut gairebé del tot 
l’afuat que és la seva característica més estimable. D’aquell exercici, el qual 
resta plasmat en uns pocs bodegons, nasqué aquesta fermesa d’ara, la qual no 
fa altra cosa que travar d’una manera més sòlida el subtil entrellat de la 
nerviositat esmolada i cenyida, amb l’àcid i la flema estoica de la intel·ligència 
massa clara i amb la cordialitat exaltada sotmesa als designis d’una sang 
divinament agònica”. 

Finalment, afirmava que Humbert era un cas “formidable” i “excepcional” dins la 
pintura catalana, la qual donava “la raó al pes de la matèria” i negava “el pes 
del que no es pot mesurar materialment”. Humbert, tanmateix,  tenia “uns 
gloriosos antecedents” en Jaume Huguet i, més a prop, en “el vell Vayreda”. No 
obstant, era “un esperit massa ric de les nafres de l’època”, concretament, de la 
“infelicitat de l’escepticisme”. Però, quina poesia!, qui en sàpiga beure, concloïa 
el crític, “s’haurà guarit del mal de la vulgaritat”. Era exacte. 

“Quin cas tan formidable i tan excepcional el d’aquest Humbert, dintre la 
història de tota la pintura catalana. Pintura més aviat plàcida la nostra, feta pel 
seny –que sovint vol dir feta donant la raó al pes de la matèria i negant el pes 
del que no es pot mesurar materialment. Trobem però en la nostra història uns 
gloriosos antecedents de l’Humbert; enllà, en el quatre cents, aquell Jaume 
Huguet d’afuats que ens donen l’esgarrifança del Paradís; més ençà el vell 
Vayreda, sobretot el més espiritual de la darrera època, que feu material la 
seva visió, immaterial, del paisatge olotí. 

“Manuel Humbert, però, és un esperit massa ric de les nafres de l’època: la 
seva sensibilitat porta els ressons de la infelicitat paorosa de l’escepticisme que 
talla com un coltell de gebre. 
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“Poesia inoblidable de la pintura d’Humbert; qui sàpiga beure en aquest verre 
de cristall finíssim i exhaurir-ne tota la gran amargor, haurà guarit del mal de la 
vulgaritat – del mal insuportable de l’excés de salut”389. 

La crítica de Benet era d’un interès extraordinari, particularment en 
l’establiment del llinatge d’aquell “cas excepcional”, tot remuntant-lo no ja al 
Quattrocento italià, com hem fet en parlar de Sònia, sinó al nostre Quatre-cents 
i a la figura vallenca d’Huguet. Volem remarcar aquell interès, perquè entenem 
que per valorar l’obra d’un artista és de gran rellevància la qualitat de la crítica 
que desperta. 

Alcántara Gusart al diari La Noche posava de relleu la personalitat d’Humbert 
que caracteritzava, coincidint amb la generalitat dels crítics, per la delicadesa, 
la precisió, l’agudesa, el refinament, però afegint-hi el “doble concepte 
d’essencial audàcia i formal moderació”, moderació que informava, al seu 
parer, totes les manifestacions de la personalitat i no solament les artístiques. 
En tot cas, la visió dels elements constitutius de l’obra, que ja es prefiguraven 
en aquella exposició i sintetitzava en aquell “doble concepte”, era justa i molt 
encertada. 

“Es Manuel Humbert un artista de extremada delicadeza: pero en sus cuadros, 
como en su carácter personal, esta delicadeza no es sinónimo de puerilidad ni 
de afeminamiento, sino que, al contrario, significa precisión, agudeza, 
refinamiento, en el sentido noble y sano del vocablo. 

“Hablais con Manuel Humbert, y os sorprende, bajo la apariencia tímida de sus 
maneras, el filo penetrante y audaz de sus juicios, que tiene, para mayor 
consistencia de su agresividad esencial, una entonación respetuosa y una base 
formidable de sentido común. Contemplais sus dibujos y teneis que notar, en 
ellos, las más atrevidas expresiones de la sensibilidad, sin recurrir a ninguna 
forma extravagante de presentación. 

“Todo, en la personalidad de Humbert, obedece a este doble concepto de 
esencial audacia y formal comedimiento, que informa todas sus 
manifestaciones”. 

Era notable que Alcántara veiés la audàcia del pintor com “una imposició de la 
seva sensibilitat”. Aquella audàcia es traduïa “en idees i conceptes originals, 
desconcertants i convincents” que, aplicats a l’obra, la feien “preciosa i 
emotiva”. Front al desordre i a la imperfecció que impressionaven fàcilment, 
Humbert feia el més difícil: emocionar amb la precisió. 

“Y es que esta audacia, no es, en nuestro artista, como en otros muchos, un 
sistema de disimular talento, sino que es, en él, una imposición de su 
sensibilidad, que, por espontáneo impulso, se traduce en ideas y conceptos 
originales, desconcertantes y convincentes. Cuando estas ideas aparecen en la 
conversación, determinan los juicios elevados y demoledores; cuando estos 
conceptos fluyen en la creación estética, determinan la obra de arte, preciosa y 
emotiva. 

“Emocionar con la precisión, es, en arte, como en todos los órdenes, una 
victoria difícil. Hay en el desarreglo, en el desorden, en la imperfección, una 
turbia vibración de cada cosa desplazada, que impresiona y conmueve. Es 
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mucho más fácil, por ejemplo, despertar la emoción con el espectáculo de un 
motín, que con el de una organización perfecta; porque las composiciones 
declamatorias llegan pronto al corazón, mientras que es más difícil interesar los 
sentimientos ante la idea de la normalidad y el orden”. 

Alcántara Gusart no tenia dubtes de quina era la voluntat de victòria d’Humbert: 
portar l’emoció “a un ordre estètic perfecte”. Ara bé, per arribar-hi, el gran 
dibuixant venia seguint un procés, caracteritzat per la “parsimònia”, en el curs 
del qual havia omplert inicialment “amb taques planes de color les clareres dels 
dibuixos”, mentre en aquell moment, en canvi, ja assolia “estructurar el color 
mitjançant una delicada matisació de plans”. 

“Y esta es la gran victoria de Manuel Humbert: llevar a un orden estético 
perfecto, el temblor vital y cálido de la emoción, y cautivar las cordialidades del 
espectador ante una obra de una sensibilidad modernísima, pero expresada, 
por una corrección rigurosa; ante una obra de un gran refinamiento de 
perfección, pero de ninguna extravagancia. 

“Manuel Humbert es un artista que se produce parsimoniosamente; que 
empezó por dibujar y ser un gran dibujante; que entró en la pintura llenando 
con manchas planas de color los claros de sus dibujos, y que prosigue hoy el 
feliz proceso, estructurando el color por medio de una delicada matización de 
planos”. 

En aquell procés de perfeccionament, Humbert no sacrificava res d’allò que ja 
havia adquirit amb anterioritat i tampoc cap de seves diverses expressions 
artístiques. Ans al contrari, a mesura que esdevenia millor pintor, encara 
dibuixava millor i eren millors les seves aiguades acolorides. Resultava molt 
interessant la descripció que oferia el crític de la manera com l’artista passava 
del dibuix a la pintura  en aquells dibuixos en color, gouaches i aquarel·les, que 
qualificava de  “tresors de la seva sensibilitat”. 

“Pero en Manuel Humbert la perfección de estas tres etapas avanza 
simultáneamente. Y cuando sus óleos – como en esta su actual exposición-, 
alcanzan la plena jerarquía de pintura, sus dibujos, superando a su precedente 
producción, continúan siendo lo mejor de su obra. 

“Hay en estos dibujos coloridos... los más ricos tesoros de su sensibilidad. En 
ellos, el artista, pasa del dibujo a la pintura en una especie de desdoblamiento 
geométrico de la línea, que se convierte en superficie, mientras la luz del dibujo 
primitivo se descompone, depositando sobre cada uno de estos planos, el color 
de una superrealidad que el artista creara, para dar, a la realidad, la gracia 
superior de los sentidos”. 

Si aquelles opinions eren realment compartides per una part del públic, no 
caldrà estranyar-se de què el seu autor pogués constatar que un artista fins 
aleshores “desplaçat” i “insuficientment considerat”, comencés a cridar l’atenció 
pels olis i, sobretot, per allò que en deia “dibuixos colorits”. 

“Manuel Humbert, este artista desplazado e insuficientemente considerado, 
está llamando la atención de la ciudad distraída, sin haber encendido los 
reclamos sobre su tienda, por el sólo poder de su obra fina, delicada, correcta, 
consistente en unas telas al óleo, y, sobre todo, en unos dibujos suavemente 
coloridos, que unen a la condición de una altísima, clásica dignidad, una 
prodigiosa armonía de líneas y tonalidades, y un realismo tierno, sensual y 



199 
 

humanísimo, superado por una comprensión y expresión estéticas, de una 
excepcional emotividad y de una singular delicadez”390. 

A més d’aquesta crítica tan calorosa, La Noche va publicar una nota el dia 
abans del tancament de l’exposició. Malgrat no anar signada, s’hi veia la mà 
d’Alcántara Gusart. El títol era la notícia: “Manuel Humbert: Mañana se cierra 
su Exposición, instalada en la Sala Parés”. En ella, s’identificava l’art amb el 
personatge. Es classificaven les seves qualitats físiques i espirituals i les 
qualitats de les seves obres. Es definia el seu art com un “realismo tan 
extremado que llega a lo estético y  a lo estático”. En conclusió, es col·locava al 
pintor en l’Olimp de l’art català. 

“El arte de Manuel Humbert, es el mismo Manuel Humbert. Alto, fino, sensible, 
con unos ojos agudos y una piel transparente, comunica sus cualidades físicas, 
que son sus cualidades espirituales, a sus cuadros y a sus dibujos. A, será la 
técnica; B, la habilidad; C, la tradición realista; D, el captador de todas las 
experiencias postimpresionistas. Manuel Humbert es la sensibildad extremada. 
Realista su arte, pero con un realismo tan extremado que llega a lo estético y 
extático. Pero es la suya una sensibilidad inteligente. Sobre los nervios está la 
razón. Y siempre, en el fondo, una inquietud. Manuel Humbert podría ilustrar 
muy pocas obras nuestras. 

“Mañana se cierra su Exposición, que ha afirmado su personalidad con tal 
subrayado de perfección, que cuando se enumeren los primeros pintores de 
Catalunya, habrá que adscribir a ellos, con todas las preeminencias a Manuel 
Humbert”391. 

Algunes crítiques van ser intranscendents, ja que aportaven molt poc a la 
comprensió de la figura i de l’obra d’Humbert392, i alguna va ser més aviat 
negativa com la de Manuel Marinel·lo a Las Noticias. 

“Manuel Humbert surgió a la vida artística en los días de las grandes 
dubitaciones estéticas, lo cual viene retrasando su formación. Sensible en la 
expresión de la forma, que halla en el verismo de la línea, dista mucho de serlo 
en cuanto se trata de aplicar el color al cuerpo humano, por ejemplo, y ello es 
tanto más de doler, cuanto sus inclinaciones le llevan al cultivo de la figura, que 
llegaría a dominar fácilmente de empeñarse sinceramente en ello. 

“Hoy resulta Humbert un pintor impreciso, fragmentario y un tanto desorientado; 
sin embargo, la sutilidad de su temperamento se descubre en la ingenuidad de 
sus bodegones, en las flores que pinta y en el discreto encuadramiento del 
interior que expone. Esas pinturas y alguna más le señalan francamente la 
senda a seguir”. 

                                            
390

 La Noche,  9 de desembre de 1927. 
 
391

 La Noche, 16 de desembre de 1927. 
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 Per exemple, la crítica que publicà El Diluvio, sense signar, el dia 17 de dsembre de 1927 
deia: “En la Sala del fondo Manuel Humbert ofrece cuadros al óleo y acuarelas. Se presenta 
Humbert muy equilibrado y conzienzudo en sus varias composiciones. En los desnudos brilla 
mayormente. La carne viva, colorada, robusta, de aquellos desnudos, presentados sin 
coqueteos, acredita el pincel y la paleta del pintor de cuyo talento no puede dudarse. Humbert en 
las demás obras afirma también sus aptitudes, que en la acuarela se revelan con verdadera 
originalidad”. 
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Tampoc era del tot favorable, però tenia un to molt més positiu i interessant, la 
crítica que Carles Capdevila va incloure en el seu apartat “L’Art” del “Fulletó de 
La Publicitat”. Malgrat que aquella secció estava més aviat dedicada  a publicar 
notícies curtes, per exemple sobre inauguracions d’exposicions, Capdevila va 
estendre’s molt en comentar la d’Humbert. Com ja havia assenyalat Cabot, es 
preguntava inicialment per les raons que havien portat a que no s’exposessin 
obres significatives de la recent producció d’Humbert, les quals, al seu 
entendre, haurien permès de situar millor el punt d’evolució del seu art. I 
advertia: 

“L’absència de tals obres, de les quals només en coneixem l’existència, ens 
obliga a parlar només del que té exposat actualment, amb el perill de comentar 
d’una manera incompleta una obra que mereix una atenció singular”. 

Pel que feia a les aquarel·les, Capdevila constatava el predomini del color i de 
l’atmosfera com el canvi més notable. També, remarcava el repòs de les 
composicions, que relacionava amb el “tracte amb els Museus” i amb “la lliçó 
de Rembrandt”, que haurien contribuït a que fossin “obres de valors més 
netament plàstics”, més objectives, de manera que venien “a posar el peu al 
coll”, deia, d’un comentarista anteriorment “una mica insidiós”, en referència a 
ell mateix. Humbert havia plantejat i havia resolt una sèrie de problemes de 
“tonalitats, d’harmonies lluminístiques i de subtilitats de matís”. I concloïa que 
les diferències que hi poguessin haver entre aquelles obres no havien de 
buscar-se en el valor de les mateixes, sinó “en la major o menor modèstia del 
tema”. 

“L’exposició està formada per pintures a l’oli i aquarel·les. En les aquarel·les 
l’evolució de què parlàvem no és tan sensible com en els olis; en aquestes 
obres, Humbert es manté totalment dintre la seva tradició de finesa expressiva, 
d’agudesa penetrant, de simplicitat incisiva. L’única diferència que s’hi observa 
és un predomini del color, de l’atmosfera sobre l’esperit epigramàtic que abans 
animava els seus sagaços dibuixos colorits. El repòs de totes aquestes 
composicions, contrasta amb aquella curiositat un pensament perversa que 
distingia les seves obres anteriors d’aquest gènere. Diríeu que el tracte amb els 
Museus ha pesat en l’autor i sobretot la lliçó de Rembrandt. En aquest sentit 
són obres de valors més netament plàstics; el pintor ha posat el peu al coll del 
comentarista una mica insidiós, i es presenta molt més objectiu. Són problemes 
de tonalitats, d’harmonies lluminístiques, de subtilitats de matís els que ens 
dóna resolts, amb mà lleugera i segura i amb una perspicàcia de visió ben poc 
freqüent. El major o menor interès d’aquestes obres depèn de la major o menor 
modèstia del tema; altrament totes són d’un valor igual i el conjunt ofereix la 
cohesió necessària tant de concepte com de realització per deduir les 
excel·lents aptituds de l’autor i les reserves de la seva sensibilitat realment 
exquisida”. 

Ara bé, davant dels olis, el to de la crítica canviava. Trobava a l’artista “en un 
moment crític d’evolució”. Les consideracions al respecte revestien, al nostre 
entendre, gran importància. En llegir-les, ens ha vingut a la ment la imatge 
d’una persona que surt del carrer per on transita, entra per una porta i puja per 
una escala fins arribar a un replà, on ha d’elegir necessàriament una porta 
entre vàries que no sap on el duran. Només sap que els camins que hi ha 
darrera de cada una d’elles són sense retorn. Quina li obrarà el camí de la 
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realització? El crític semblava intuir, sorprès alhora, que Humbert estava 
temptejant la porta equivocada. Tanmateix, mantenia l’esperança: “Humbert es 
retracta de moltes coses en aquestes pintures, confessem que no ens crèiem 
trobar-lo per aquests llocs, en els quals el cor ens diu que no farà llarga 
estada”. 

Creia intuir que el pintor s’estava posant en un terreny que no era el seu, que 
estava fent  “mèrits  adventicis”, a base de “realisme intransigent, pintura 
densa, anàlisi insistent d’episodis qualitatius” i, fins i tot, un “holandessisme” 
que a cops l’empenyia cap a la “vulgaritat”. En canvi, el considerava un artista 
“incomparablement ben armat per les síntesis representatives, per l’art 
d’al·lusions picants”. 

Vista des de la perspectiva actual, la crítica era d’una penetració inusual. En 
efecte, és legítim preguntar-se ara, si Humbert va triar llavors la porta certa i el 
millor camí per a les seves dots. Nosaltres tractem de reconstruir el seu camí. 
Però a la fi, sigui quina sigui la resposta que pugui tenir el contemplador del 
conjunt de la seva obra, tenim la certesa podrà valorar amb respecte unes 
constants que ja observava en aquell final de 1927 Carles Capdevila: lleialtat i 
propòsits elevadíssim, a vegades expressats amb força i dignitat admirables, 
tot reconeixent també al final, com aleshores, que “en alguns passatges sembla 
que el pintor senti una mena de fatiga per a la fragilitat dels seus nirvis”. 

“En els olis el cas no es presenta amb tanta conseqüència. En obres que li 
havíem vist en alguna exposició col·lectiva, suposàvem l’autor en un moment 
crític d’evolució. Aquestes obres d’ara ens confirmen la sospita. Humbert es 
retracta de moltes coses en aquestes pintures; confessem que no ens crèiem 
trobar-lo per aquests llocs, en els quals el cor ens diu que no farà llarga estada. 
El realisme intransigent, la pintura densa, l’anàlisi insistent dels episodis 
qualitatius, són mèrits adventicis en l’art d’aquest pintor que, segons els 
testimonis de les seves obres anteriors i els resultats de les presents ens 
decanten a creure’l incomparablement armat per les síntesis representatives, 
per l’art d’al·lusions picants. L’holandessisme en què estan inspirades la 
majoria d’aquestes pintures, en alguns moments l’empeny cap a la vulgaritat. 
És evident que la lleialtat del pintor no desdiu un instant; en totes aquestes 
teles hi és present un propòsit elevadíssim, que en algunes es manifesta amb 
una força i una  dignitat que obliguen a una admiració plena de respecte; però 
en determinats passatges sembla que el pintor senti una mena de fatiga per a 
la fragilitat dels seus nirvis”. 

I tornava, prudentment i a tall d’excusa, a allò dit a l’inici de l’article, ara en 
forma de lament més que no pas de queixa.  

“Repetim que ens dol no haver vist part de la darrera producció de Manuel 
Humbert, perquè, per les notícies que en tenim, ens donaria la clau d’alguna 
cosa que ara no queda prou explicada, i que ens permetria pronunciar-nos amb 
més energia respecta a l’obra d’aquest artista sempre interessant i sempre 
excel·lent”393. 

Aquella exposició encara va deparar un fet notable per la literatura catalana i, 
sobretot, per la biografia del pintor. En efecte, l’endemà d’haver publicat els 
comentaris de Capdevila que acabem de veure, el diari La Publicitat  va publicar 

                                            
393

 La Publicitat, 14 de desembre de 1927. 
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una crítica de Josep Pla. El gran escriptor havia conegut Humbert a París l’any 
20 i, com ell mateix va escriure, l’havia trobat, des del primer moment, un home 
d’un interès extraordinari. La crítica responia a aquell interès i, en 
correspondència, anava editada en les dues columnes centrals de la primera 
pàgina del diari. La retrobarem, en una versió quasi idèntica, dins un escrit 
construït o reconstruït molts anys més tard, segurament en preparar Pla i 
Editorial Destino la seva Obra Completa. 
 
Aquell any 1927, en l’article motivat per l’exposició d’Humbert a la Sala Parés, 
Pla es mostrava crític amb l’ambient de l’art català que considerava 
“completament desorientat”. Per justificar aquesta opinió, posava dos exemples 
que, poc abans, havien fet molt de soroll en contraposició al “mutisme” que 
percebia entorn de l’exposició d’Humbert. El primer exemple, eren unes 
anècdotes de Dalí. El segon, l’exposició que havia fet recentment Togores, a qui 
Pla considerava un “pintor crònicament desorientat”. Era una opinió legítima, 
com qualsevol altre, però l’escriptor va crear, sense pretendre-ho, una situació 
difícil entre els artistes afectats per les seves paraules en comparar la 
“desorientació” de Togores amb l’art d’Humbert, “acarat amb allò més universal i 
més durable”. 
 
La comparança va tenir conseqüències i, curiosament, hem pogut constatar, 
passats vuitanta anys, que encara en té. Per exemple, arran de l’exposició 
Manuel Humbert celebrada a la Fundació Apel·les Fenosa l’any 2007, el crític 
Josep Casamartina, historiador i admirador de Togores, va escriure un article en 
el diari El País en el què hi planejava el vell “conflicte” encetat per Pla. Això es 
feia palès quan, tot valorant molt superficialment l’obra d’Humbert a partir dels 
anys 20, en qüestionava les “orientacions” que, al seu parer, el guiaven394. 
Òbviament Humbert no era responsable de què Pla exposés d’aquella manera el 
seu criteri i, molt probablement, ni tan sols el compartia, ja que apreciava 
Togores des de feia temps i el va apreciar tota la vida. En canvi, va resultar 
inevitable que Togores sentís un cert greuge comparatiu i es distanciés, sense 
fer escarafalls, d’Humbert. De tota manera, si això succeí durant un temps, com 
sembla probable, no va destruir la relació entre ells, de la qual cosa en deixaren 
bones mostres al llarg del temps395. 
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 El País, 29 de març de 2007, pàg. 6 del Quadern. Josep Casamartina i Parassols, “Les males 
orientacions”. A la mateixa pàgina es publicava el nostre article « Recordar ». El més interessant 
del primer article, al nostre parer, era una citació d’unes reflexions de Togores escrites els anys 
quaranta. Poden vincular-se amb el dubte que Carles Capdevila havia plantejat sobre els olis 
d’Humbert en comentar aquella exposició de 1927. “No tinc cap motiu per amagar ans al 
contrari, que a mi aquells dibuixos [els que havia fet Humbert la dècada dels 10] em 
commogueren, i vaig creure en l’Humbert, com un futur gran artista. Pintors estrangers 
d’avantguarda, que sojornaven Barcelona durant la guerra del 14-18, també els admiraren. A 
hores d’ara estic convençut que si els dons pictòrics de l’Humbert (no gens menyspreables) 
haguessin correspost als seus dons de “dibuixant - il·lustrador”, i li haguessin permès de fer en 
pintura el que iniciava amb els seus dibuixos de joventut, hauria estat un artista impur sens 
dubte, però considerable, enormement més que no amb el realisme apagat d’ara”. Com 
reconeixia l’articulista. “Per desgracia, Togores també s’”orientaria” de cop, quan va tornar a 
casa l’any 1932”. 
 
395

 Ja hem vist que Togores li va agrair el 1919 les “moltes deferències” que Humbert havia 
tingut amb ell, sobretot en deixar-li l’estudi. Togores també li va fer un bonic retrat a llapis i en les 
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Orientacions o desorientacions a part, l’obra i el personatge d’Humbert 
suggerien a Pla una pregunta, en aparença simple, però, de fet, molt rellevant. 
Era aquesta: “hi ha lloc a Barcelona per a un simple i estricte pintor?”. 

“No voldria pas presentar a Manuel Humbert com un incomprès; però el que de 
tota manera demostra la seva exposició, és que el nostre món artístic no sap 
ben bé el que vol i en tot cas que està completament desorientat. És 
impossible, en efecte, que no hagi estat remarcat el mutisme gairebé general 
que volta l’exposició que aquest artista té actualment als Establiments Maragall. 
Abans d’ahir parlàvem un mes seguit, no de la pintura de Salvador Dalí – que 
això seria lloable –sinó d’unes anècdotes completament al marge de la qüestió. 
Ara fa un o dos anys exposava Josep Togores i fèiem una forrolla 
incomprensible davant la pintura d’aquest pintor crònicament desorientat. 
Sortien comentaris a tot arreu, dels quals no se n’ha pogut encara treure l’aigua 
clara. Tot això ens hauria de fer pensar. Car el problema que es posa, en 
aquest moment, és aquest: hi ha lloc a Barcelona per a un simple i estricte 
pintor?”. 

Seguidament, formulava allò que considerem la seva teoria de l’art de la 
pintura, tot i que modestament en digué “les beceroles”. Es comparteixi o no, 
allò que ens interessa remarcar aquí és que l’escriptor va escriure aquella 
“teoria” arran de contemplar l’exposició i amb el propòsit de presentar 
adequadament al seu públic lector la pintura d’Humbert. Reprendria la teoria, 
en la seva idèntica formulació original, anys més tard, com veurem a la segona 
part del nostre estudi. 

“El problema del gran l’art, en pintura ha estat, és i serà sempre el mateix: és el 
problema de captar el món exterior, de la manera més objectiva possible, més 
profundament realista, més viva. Ni les escoles, ni les capelletes, ni els 
sistemes filosòfics, ni els artificis dels marxants, ni la dialèctica dels joves, ni la 
prudència dels vells, no han estat ni seran mai prou forts per a desenfocar d’un 
mil·límetre el problema essencial, únic i universal de l’art de la pintura. El que 
demostra que en pintura el gran art i el realisme van junts és el fet que si hom 
se separa d’aquest principi es veu obligat a defensar un quadro adés pel seu 
patriotisme, adés per l’antipatriotisme que contingui; adés pel suposat lirisme, 
adés pel seu suposat prosaisme, adés pel seu romanticisme, adés pel seu 
classicisme, etc., etc... Ara bé, tot això és tan subjectiu i contingent, tan efímer i 
mudable, tan feble i prim, que voler fundar-hi a sobre la pintura significa negar-
la de barra a barra. És voler posar-la sobre la moda que passa, sobre una 
extravagància momentània, sobre la sorra que s’enfonsa, sobre el no-res. 

“Si explico les beceroles de la pintura al públic - i això demano que em sigui 
perdonat – és perquè la pintura de Manuel Humbert s’ha de veure a través de 
les qüestions essencials del seu art per a comprendre’n tot el seu valor”. 

Feta aquesta exposició sobre la seva concepció de l’art, l’escriptor veia al pintor 
encarat  allò “més universal i més durable” de l’ofici, un cop “despullat de totes 
les contingències d’època”. Humbert era, doncs, un home d’ofici, la qual cosa 
Pla sempre valorà molt, que es presentava com “un realista apassionat”. 

                                                                                                                                
seves memòries va ser ben elogiós i afectuós amb ell.  Humbert va estendre l’afecte que sentia 
per Togores a la seva família i els anys cinquanta els va regalar una bella aquarel·la. 
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Aquesta passió d’Humbert l’emparentava al Nonell de “les millors teles”, i 
insistia en la necessitat de “acoblament d’aquests dos noms”, “pel paral·lelisme 
d’intenció, d’ambició i de força”. Pla semblava commoure’s davant la “intensitat” 
d’aquell realisme alhora febrós i sensible, ric, clar d’Humbert. 

“Ens trobem davant d’un pintor que es troba encarat davant el que el seu ofici 
té de més universal i més durable. S’ha despullat de totes les contingències de 
l’època i ha deixat enrere tots els seus jocs d’encenalls. Humbert es presenta, 
en els quadros a l’oli que exposa, com un realista apassionat. A mi em sembla 
que la seva passió té el mateix sentit, és fruit del mateix esforç, va igualment 
dret a la gran pintura com les millors teles de Nonell. L’acoblament d’aquests 
dos noms és indispensable; s’ha d’escriure el nom de Nonell per donar, per 
paral·lelisme d’intenció, d’ambició i de força, una idea de la pintura d’Humbert. 
Mireu la magnífica violència realista del nu de costat de l’exposició; mireu la 
natura morta amb la col. Són dues peces en les quals el realisme pesant i de 
primera mà, està explicat de la manera més sensible, més rica, i més clara a 
dintre d’un to general apassionat i febrós. És verament rar de veure, en les 
nostres sales d’exposició, peces d’una semblant intensitat”. 

Pla rematava l’elogi amb una confessió de sorpresa davant aquella exposició, i 
en donava les raons: Humbert havia reeixit a aplicar “les seves condicions 
intel·lectuals als problemes bàsics del seu art”, la pintura. L’admiració per 
l’home i per les seves condicions intel·lectuals el portava a dir que “hauria 
pogut reeixir a més forta raó em totes les altres branques”. 

“No diríem veritat si no féssim constar que tot i coneixent com coneixíem alguns 
precedents del realisme d’Humbert, aquesta exposició ens ha sorprès. 

“Ha quedat demostrat una altra vegada allò de que els cansats fan la feina. La 
figura de l’Humbert tan fina, tan llunyana, tan intel·ligent, tan aristocràtica, 
anava lligada en la nostra memòria als seus incomparables dibuixos lavats, 
obres sensibilíssimes però indubtablement de “second rayon” - per usar un mot 
de llibrer– importants, però massa estretes per a poder-hi desenvolupar 
l’ambició dels grans problemes de la pintura. Ara ens hem trobat amb una obra 
de la més gran intenció i de la més superba empenta. Humbert ha aplicat les 
seves condicions intel·lectuals als problemes bàsics del seu art i ha reeixit en 
això com hauria pogut reeixir a més forta raó en totes les altres branques. En el 
moment de felicitar l’Humbert pel pas de gegant que ha donat, ens atrevim a 
demanar al públic que passi a veure la seva Exposició dels Establiments 
Maragall, perquè estem segurs de donar un consell que serà apreciat de 
tothom”396. 

En el context de l’exposició, Humbert va mantenir una conversa amb Granés 
del diari La Nau que, a diferència de les que havia mantingut amb Pla o 
Alacántara Gusart, no es va presentar més o menys diluïda en un text de crítica 
pròpiament dita, sinó en format de conversa o d’entrevista. Preguntat per 
quines eren les seves “idees cabdals” sobre pintura, Humbert respongué: 

“Això que dieu és molt gros i ens portaria molt lluny si ho enfiléssim. Tinc sens 
dubte idees íntimes sobre la pintura, però costen un xic d’explicar. A més, això 
el pintor ho diu amb els pinzells; explícitament, és a dir, amb paraules, els 
pintors ens fem generalment poques preguntes. És un art mut la pintura i no 

                                            
396

 La Publicitat, 15 de desembre de 1927.  
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solem pas interceptar el seu mecanisme natural, que és del ulls i de la 
sensibilitat al braç”. 

Quan l’entrevistador li digué que en les seves pintures hi havia “una 
preocupació decidida per la forma, preponderant sobre les altres valors 
pictòriques”, Humbert concordà, i va afegir aquesta important confessió:  

- “El color mai no m’ha dit gairebé res; és més, sovint n’he prescindit. Un dels 
mestres que més m’agraden és Lionardo, i em dol de no haver vist les seves 
teles acabades de pintar. No conec de Lionardo més que el que hi ha d’ell al 
Louvre i al Prado (a Itàlia no hi he estat). Però ja n’hi ha ben bé prou per dir que 
és formidable.” 

Granés li recordà aleshores l’opinió negativa de Leonardo que tenia l’Apa, a qui 
qualificà com “aquell setciències“. Humbert, tot dient-li que ja ho sabia, 
encadenà el següent comentari: 

- “Però, què voleu!, jo no sóc pas d’aquest parer. En canvi, amb l’Apa ens 
acordaríem a trobar bons molts d’altres pintors. Els espanyols, tan genials. Els 
holandesos, que són els millors pintors del món”. 

I quan Granés li va recordar l’amabilitat dels temes d’aquells pintors, Humbert 
va comentar, tot rient: 

- “Són gent abundant, sensual, maliciosa i casolana. Pintaven el que veien 
cada dia, les coses més insignificants, més indiscretes de la casa, i sabien 
valorar-les extraordinàriament. Quina manera de pintar!”. 

La pregunta següent naixia sola. 

- Creieu que s’hagi de buscar llur influència o bé una altra, o bé cal cercar-la en 
la nostra tradició?”.  

Humbert tenia les idees clares: 

- “Jo crec que en això la llibertat individual ha d’ésser completa. Que cadascú 
faci el que més li plagui. Imiti els italians o els impressionistes, sempre quedarà 
català; és inevitable. Quant als nostres vells mestres, els poso en el pla dels 
altres. Ells mateixos són plens d’influències estrangeres”. 

Quan se li esmentà Martí i Alsina, en canvi, Humbert es va mostrar 
sorprenentment dur, potser pensant en les obres sortides del taller d’aquell 
pintor més que de la seva mà: “Era una mena de fabricant de quadros...”. En 
canvi, de la moderna pintura catalana, considerada en el seu conjunt, en va fer 
la següent valoració: 

- “Importantíssima. De les millors que hi ha avui. És terra de pintors, aquesta. 
N’hi ha molts i bons. Aquí pintem però sense ambient. No vull pas dir que el 
públic no ompli les sales d’exposició. Les omple. Però no exigeix res de 
l’artista. Aquest n’està deslligat i pot fer el que li doni la gana. Això sembla una 
avantatge, però en realitat és un inconvenient. No hi ha atmosfera favorable per 
a una cosa ni per a una l’altra”. 

Humbert considerava que l’ambient a Barcelona no era propici per pintar, que 
el públic tot i entrar a can Parés, no els demanava res.  

- “Ningú espera res de nosaltres. El pintor està deslligat del públic i pot tirar pel 
cap que vulgui o bé deixar-ho córrer. Aquesta llibertat sembla, de primer, una 
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avantatge, però en realitat és un greu inconvenient. És per això que els pintors 
ens hem d’anar entretenint. 

 “El que sé – concloïa Humbert - és que manca aquí una atmosfera que es 
troba en altres bandes i repetidament en la història de l’art i de la literatura, en 
la qual l’artista se sent com una planta arrelada i regada i dóna les obres d’una 
manera quasi màgica”397. 

El diagnòstic estava fet i, en conseqüència, era impossible que Humbert no 
sentís el perill que corria el seu art en quedar-se a viure en “aquesta banda”. 
Miró havia parlat de la “son” catalana que s’encomanava. Benet va parlar de la 
poca finor de “La Rambla”. Humbert anava més lluny i, molt concretament, es 
cenyia a l’ambient artístic i a la seva indiferència estèril, però segurament creia 
que mantenint un peu a París, fins i tot quan era a la casa barcelonina amb la 
muller francesa, podria contornar les conseqüències del problema que tan bé 
identificava. 

La conversa es va haver d’interrompre en aquell punt, quan Humbert 
començava a plantejar aquella qüestió de gran importància, què, per cert, a 
Barcelona només estava plantejant ell.  

La qüestió li va semblar tan rellevant a Granés que, set dies més tard, publicà 
una continuació de la conversa sota el títol “Un mecanisme imperfecte. Apèndix 
a la nostra conversa amb Manuel Humbert”. 

Començava reprenent les darreres respostes d’Humbert per confessar:  

“Després tot això ens ha fet reflexionar. El plany de Manuel Humbert se’ns ha 
començat a justificar. Com viuen l’art i la literatura a casa nostra? Ens ha fet 
l’efecte que viuen d’una manera més aviat freda, i deslligada. 

“Ens ha semblat que el mecanisme que els genera es trobava aquí en estat 
d’evident imperfecció. La denúncia d’un gran artista era una raó de pes; a ella 
afegíem totes les raons que anàvem trobant. 

Granés assenyalava dues raons principals. La primera era la mancança de 
grups d’artistes i literats definits per una tendència, “cenacles tancats a les 
tendències oposades, jovenívols, constructors combatius, gelosos del seu 
credo, armadors de polèmiques”. Per confirmar el seu punt de vista transcrivia 
una part del discurs de Paul Valéry a l’Acadèmia Francesa en el qual el poeta 
situava “l’origen de totes les fermentacions humanes” en els petits grups 
“impenetrables, escarnits i orgullosos de d’ésser-ne, i avars de llurs claredats 
separades”. Valéry tenia molt clar quelcom que sembla haver-se oblidat, en 
bona mesura, en el temps nostre. “L’amistat, la simpatia, la comunitat de 
sentiments, el canvi immediat de les esperances i dels descobriments, la 
ressonància dels sentiments anàlegs que es reforcen per llur reconeixement 
recíproc, i fins l’admiració mútua, son les condicions precioses i potser 
essencials de renovellament intel·lectual”. Aquest aspecte, com anirem veient, 
sí va ser cultivat per la generalitat dels bons artistes catalans coetanis 
d’Humbert, que tenien un veritable culte a l’amistat i a la conversa. Ara bé, ho 
van fer de manera més aviat “resistent”, convivencial, més que no pas 
combativa. 

                                            
397

 La Nau, 14 de desembre de 1927. Joan Granés. “ Conversa amb el pintor Manuel Humbert”. 
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La segona raó era la falta de contacte entre els artistes i el públic de la què 
parlava Humbert, causada, segons Granés, pel fet dels artistes no tenir vida de 
societat. “A Barcelona em sembla que vida de societat n’hi ha ben poca i que ni 
els artistes ni els escriptors en fan”. Per reforçar el seu punt de vista evocava el 
paper que havien jugat a França els salons literaris, “una cosa tan perfectament 
organitzada per a poder exercir amb esclat els talents personals davant un 
públic escollit, on les dames són tan bellament representades! Allà els autors, 
sens dubte, prenen energies, i un públic es fa...”. I concloïa: “Creiem que té raó 
Manuel Humbert de plànyer-se. El mecanisme que genera l’art i la literatura 
catalanes és encara imperfecte”398. 

La clau del pas que acabava de donar Humbert tornant a Barcelona per viure-
hi, malgrat ser conscient dels perills que l’ambient local representava pel seu 
art, la clau de la seva confiança potser es trobi en les paraules que Joan Sacs 
va escriure en el darrer paràgraf de la “Fulla” que la Sala Parés va editar per 
l’ocasió. 

“Potser encara convalescent de la greu malaltia anímica, avui Humbert és apte 
a encarar-se amb el món amb totes les potencies obertes. I és probable que 
per virtut temperamental d’estasiament pugui dir-nos el seu capteniment de les 
coses més banals o vulgars amb aquell mateix embadaliment que idealitzava 
els seus primers dibuixos lavats, amb indefinible gràcia absorta d’infant, 
nouvingut en quin sap quin meravellós país de preciosos enigmes 
cordialíssims. Humbert posseeix segurament a hores d’ara aquell estat de 
gràcia que al pintor li permet d’expressar, per exemple, l’essència plàstica del 
més vulgar bodegó amb dicció arravatada de gran poeta. Humbert té ja a les 
mans, en l’enteniment i en el cor el foc subtilment ardent del lirisme realista”399. 

Malgrat haver tingut lloc a la sala petita de Can Parés, aquella exposició havia 
estimulat moltes neurones i havia fet córrer molta tinta i, a vegades, de la bona. 
Confirmava que els primers passos del retorn estaven sent ben succeïts. No 
tots serien així. 
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 La Nau, 21 de desembre de 1927. Granés: “Un mecanisme imperfecte. Apèndix a la nostra 
conversa amb Manuel Humbert”. 
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 JOAN SACS, L’art de Manuel Humbert, op.cit.,s/n. Recordem que Sacs havia escrit en “Manuel 
Humbert, el pintor ofegat”: “Un jorn vinguè, per fi, que Humbert semblava obrir els ulls a la vida; 
...a la Vida, així amb majúscula”. I va afegir per situar la seva pintura de l’any 1927: ”I 
d’aleshores ençà aquesta angèlica manera d’encarar-se amb el món sembla reflectir-se en les 
seves obres cada dia més robustes de vida interna, cada dia més ben dites, més eloqüents de 
tot l’inenarrable que la vida ens mostra i ens dóna a gabadals...” 
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19. CREU I CARA DE LES ARTS APLICADES: UNA 
PICA CERAMICA PER A LA TORRE SALVANS I ELS 
ESMALTS EN VIDRES DE CRESPO. EL SALO DE 
TARDOR DE 1928. L’ADVERTIMENT DE PIJOAN: 
L’OBRA NOVA. 

 

Acabem de veure que Humbert donava una gran importància a l’ambient 
propici tant per poder apreciar una obra d’art com per poder realitzar-la. I, a la 
vegada, feia consideracions crítiques sobre la qualitat d’aquest ambient cultural 
a Catalunya. D’altra banda, s’ha associat molt el període noucentista amb el 
desenvolupament de les arts aplicades. En part, l’associació és merescuda 
perquè hi va haver iniciatives que palesaven una voluntat política de dignificar 
la vida de les persones, fins i tot les humils, creant un entorn de qualitat gràcies 
a la convergència de les arts clàssiques i els oficis. El millor exemple d’aquella 
voluntat havia estat la creació de la Escola d’Arts i Bells Oficis que va dirigir 
Francesc Galí. 

Per alguns dels millors artistes, com Aragay, Humbert I Nogués, aquelles idees 
de dignificació de la vida humana mitjançant l’aproximació de la bellesa posada 
en objectes d’ús quotidià i domèstic van ser un paràmetre cultural que tenien 
ben assimilat. Cosa semblant, però a un altre nivell, succeïa amb la idea d’un 
art públic que s’expressava, en el cas dels pintors, preferentment en la pintura 
mural, i en el dels escultors, en l’escultura monumental i integrada amb 
l’arquitectura, però també en la reivindicació dels museus i amb la mostra de 
les seves obres en els salons oficials. 

Ara bé, potser s’ha tendit a mitificar en excés la pràctica de les arts aplicades 
pels artistes catalans formats en el context cultural del noucentisme. Així 
sembla indicar-ho l’episodi que quedava reflectit en les tres cartes que Humbert 
va enviar a Marià Espinal referides a una intervenció entre particulars. 

Espinal, que com a pintor havia integrat l’Agrupació Courbet el 1918 i ens ha 
semblat que havia “heretat” un estudi d’Humbert pels volts del 1920, era 
arquitecte i havia rebut  un encàrrec de Francesc Salvans per dirigir la 
construcció d’una torre d’estiueig i tenir cura de la seva decoració. No era un 
encàrrec qualsevol. Salvans era president de l’empresa tèxtil Saphil que 
donava feina a uns tres mil treballadors. La torre a construir en el massís de 
Sant Llorenç del Munt, a 656 metres d’alçada, en una finca de 8.625 metres 
quadrats prop de Matadepera, havia de tenir tres plantes i un soterrani amb un 
total de 983 metres quadrats construïts. 

La decoració de l’interior havia de concretar-se en una important col·lecció de 
quadres, escultures, porcellanes i tapissos. A més a més, els elements 
decoratius integrats a la construcció i el mobiliari també havien de ser 
acuradíssims. Per exemple, sabem per una carta d’Obiols a Espinal, enviada el 
mes de setembre de 1927, que el remetent va dibuixar i executar la 
marqueteria del mobiliari que va fer Badrinas, per la qual cosa va cobrar 700 
pessetes. 

No sabem, en canvi, què va cobrar Humbert per les rajoles i els testos que es 
van incorporar a la torre Salvans ni per la feina i els maldecaps que li causà 
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una pica de ceràmica a l’entorn de la qual gira la correspondència que 
mantingué llavors amb Espinal. Això no obstant, les cartes tenien un gran 
interès perquè mostraven la realitat crua i poc coneguda de què podia 
representar per a un artista rebre aquella mena d’encàrrecs particulars. 

En la primera carta, escrita ben avançat l’estiu del 27, Humbert recordava que 
estaven repetint la pica perquè el vernís no havia quedat prou bé la primera 
vegada, tot advertint que es tractava d’un treball llarg i complex ja que, a més 
de la feina de forn, havia de confeccionar-la de bell nou, cosa que no havia 
succeït la primera vegada, quan havia pogut aprofitar, fent-hi algun petit retoc, 
una pica que havia fet anteriorment per en Llongueras400. Humbert explicava a 
Espinal en què consistia tot el procés de fer una pica de ceràmica 
envernissada. D’altra banda, pot sorprendre’ns avui que “l’amo” del forn on es 
feia la cocció de la pica ja fos l’únic que quedava en aquell temps que volgués 
fer “treballs mes o menos artístics”. A més a més, no estava disposat a córrer 
amb la responsabilitat dels seus errors i li feia pagar a Humbert el cost de la 
repetició de la fornada. Gràcies a que la carta deia que en la nova fornada  es 
courien conjuntament la pica i les rajoles i testos, ens assabentem que el pintor 
també va encarregar-se d’aquests dos darrers elements de la decoració. 

La història de la pica el tenia molest i neguitós, entre altres coses, perquè no 
podia treballar com hagués volgut fer-ho en la obra pictòrica quan estava a punt 
d’exposar a la Sala Parés. El seu estat d’esperit es resumia en un parell de 
frases que ens resulten especialment desmitificadores de l’”aliança noucentista 
entre artistes i arts aplicades, almenys quan s’aplicava al sector privat: “Cregeu 
que aquests detalls vos desaniman de comprometreus a fer res de lo que’n 
diuen art aplicat. Val mes anarsen a passeig, es una manera mes económica 
de passar la estona”. 

El remitent que figurava en el sobre de la carta ens ha permès de saber que, en 
arribar de París, Humbert i Suzanne es van instal·lar al barri de Gràcia, 
concretament al carrer Progrés, 46. 
 

27 d’agost  [1927] 

Amic Espinal: 

Rebo la vostra postal. 

Vos ya sabeu que’s va haber de repetir la pica per no haber quedat be el vernis 
la primera que varem fer; aquest es un trebal llarc, dons no s’enforna sovint y 
l’objecte, ademés del temps necessari per confeccionarlo de terra y deixarlo 
que s’assequi be a fons, demana dugas cuites: una sense cap coberta y l’altre 
ab el vernís y pintura finals. 

La vegada anterior vareig tenir la sort de trobar una pica que habia fet per en 
Llongueras y que habia quedat cuita de terra, sense pintar; la seva forma era 
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 Jaume Llongueras (1883-1955) pintor i, sobretot, decorador. Havia col·laborat amb Gaudí em 
el taller de la Sagrada Família, casa Milà i vitralls de la catedral de Palma. Com a decorador de 
interiors, a part les intervencions esmentades en aquest capítol, va treballar per a Plandiura en 
les cases de La Garriga i de Barcelona, per a l’Ajuntament de Barcelona al Palauet Albéniz i al 
Conventet de Pedralbes. Va sol·licitar la col·laboració de Nogués i, en menor escala, d’Humbert. 
Inicialment era marcadament modernista com ho proven, entre altres coses, els seus ex-libris. 
Evolucionà vers el noucentisme. Era germà de Joan Llongueras. 
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exactament la mateixa de la meva d’are, sols una diferencia en la motllura que 
seguia la vora superior, aixó no tenia gaire importancia y yo vaig modificar el 
dibuix adaptantlo; aquesta casualitat me va fer guanyar mes de dos mesos. No 
habentme servit de res. 

Are, mes aviat hem perdut temps, dons al ferla de terra y deixarla secar, va 
perdre ya una fornada; a la següent, per rahons industrials de l’amo del forn, no 
va poguershi posar. Are, per fi, sortirá dimarts y aniré a pintarla, pero no’s courá 
fins de aquí unas tres setmanas y fins al cap de unas dos mes no sortirá del 
foc. Com veyeu, dons, no’n podreu disposar fins d’aquí un mes o potser mes, si 
tot va bé! 

Y per lograr aquest resultat no sabeu encara las pressas que he hagut de 
donar al que ho fa, ni las visitas que he hagut de fer a Esplugas, ab la 
consegüent perdua de temps. Pero, aquest home es l’únic que queda que vol 
fer encara treballs mes o menos artistics y no hi ha mes que pasar per aqui o 
per la porta. Las pessas que me entrega son supeditadas a la fornada de 
rajolas y testos (qu’es lo interessant), y si la vostra pessa se cou be bueno y 
sino també. L’amo no hi pert res; habent sortit malament la 1ª pica per culpa 
manifesta seva, pues el barnis estaba mal aplicat, no sabeu lo que m’ha costat 
que m’en vulgués fer una segona y com un favor, me la fa pagar (subratllat 
m…r) y mes cara que la anterior! 

Cregeu que aquest detalls vos desaniman de comprometreus a fer res de lo 
que’n diuen art aplicat. Val mes anarsen a passeig, es una manera mes 
económica de passar la estona. 

Escribiume si voleu anar a buscar lo que hi ha fet o be si voleu esperar a que 
estigui aquesta ditxosa pica. Espero que treballeu forsa; ditxos de vos!Saludeu 
respectuosament a la vostra senyora de la meva part, beseu als vostres fills y 
vos rebeu una afectuosa estreta de ma d’en 

Manuel Humbert                             Remitent:   Progeso 46   Gracia   Barna” 401 
 

La segona carta s’iniciava amb una mala notícia: la pica havia sortit del forn 
trencada. Davant d’això, Lluís Diví, que era l’amo d’aquell forn situat a 
Esplugues del Llobregat, li havia dit que aquella era una feina que no li 
agradava fer, perquè la mida de la peça, que sortia d’allò que era habitual, 
implicava masses riscs de fracàs. Per tant, Diví proposava, com sembla que ja 
havia fet Humbert anteriorment, que Espinal anés a veure la pica sortida de la 
primera fornada, ja que les seves imperfeccions es reduïen a “uns quants pics” 
que presentava el vernís. Segons afegia Humbert, eren poc visibles i força 
habituals en aquell tipus de ceràmica. De tota manera, el pintor havia insistit 
davant Diví perquè es repetís la peça, però dubtava seriosament de què tal 
cosa fos possible, de manera que presentava a Espinal un seguit d’arguments 
que aconsellaven aprofitar la primera pica, a fi que l’arquitecte pogués 
transmetre’ls també al Sr. Salvans. Humbert no volia que s’interpretés la seva 
exposició de motius com una negativa a repetir la peça, malgrat reconèixer que 
se li faria molt costa amunt haver-ho de fer, tenint en compte que no hi havia 
cap garantia de reeixir. A més, i això era molt significatiu de la naturalesa de les 
relacions socials que en aquell temps es donaven entre els artistes i els rics 
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 Arxiu Espinal. 
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propietaris, la pica que estava donant tants mals de caps a Humbert per 
acontentar a Salvans i a Espinal, que es trobava en mig dels dos, era una pica 
per posar al garatge! 

 
10 de Sepbre 1927 
 
“Amic Espinal 

Rebo la vostra postal. Vos anaba a escriure. 

El dia que vaig anar a Espulgas per pintar la pica, no habia sortit encara del 
forn, vaig tenir que tornarhi uns dias mes tart y l’amo me va dir que els hi havia 
sortit trencada. Devant de aquest nou contratemps me va dir que aquesta era 
una feyna que no l’hi agradaba fer, ya que donat el tamany de la pessa, que 
surt de lo ordinari, las dificultats y el treball per ferla sont molts y hi ha massas 
risques de perdre tots aquests esforsos; pues no’s pot asegurar que quedi be el 
vernis, la cuita, etc. Va insistir en que vos anessiu a veure la que varem fer 
primer, pues ell asegura que si la veyessiu trobariau qu’ es presentable. 

Yo li vaig dir que ya vos ho escriuria. 

Yo ya vos vaig dir que la vinguessiu a veure al sortir del forn; els quants pics 
que te el barnis no son molt visibles. Ademés aquest es un defecte molt corrent 
en aquesta mena de cerámica, que s’acostuma a utilisar a pesar de aixó, 
donada la gran feyna que representa el tornar a fer l’objecte. 

No obstant aixó yo he fet tot lo posible per que’s repetís, pero entre la pega y 
els obstacles, no se si’s podrá fer. 
Vos torno a donar la adressa del forn: 
(ya vos la habia donada cuan ens vem veure) 
FABRICA DE LOZA 
LUIS DIVI 
Laureano Miró 19 Esplugas de Llbregat Barcelona 

Allí vos donaran las rajolas y la pica. Veyeu si’s pot utilisar. 

La mica de pics del vernis, que’s veuen poc, els podeu tapar encara ab un altre 
barnis y no’s veurá res casi. 

Sobretot yo no sé si es podria enganxar l’altre, un cop las rajolas posadas, com 
penseu fer. 
Vos podeu explicar al Sr Salvans la dificultat de ferne una altre ab lo que ha 
passat de trencarse aquesta 2ª. Yo no goso dir res a propósit de si ya estará be 
aixin, o no, pues vos podeu creure que yo tinc interés en no repetirla, sent 
aixins que he fet tot lo possible. Naturalment que no’m fa cap gracia, aixó no 
vos ho haig de dir. 
Yo crec que, tot a puesto se ha de veure molt poc d’aprop lo que hi ha, y a un 
pas, res 
Sobretot en un garatge y utilisantse. 
En fi ya veureu vos mateix y m’escriureu. 
De tots modos estic a las vostres ordres. 
Rebeu una afectuosa estreta de ma d’en 
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Manuel Humbert” 402 
 

Per la tercera carta, o millor dit pel post-scriptum d’una carta de condol per la 
mort del pare de l’arquitecte, semblaria poder dir-se que, finalment, Espinal 
havia fet cas d’Humbert i de Diví  i havia decidit aprofitar la pica “imperfecta”. 
Ara bé, Humbert deduïa, d’una indicació feta per l’escultor Viladomat, que 
Salvans podia haver quedat descontent i acabava amb un trist i preocupat, “Y 
yo no ho voldria de cap manera”. Les paraules venien motivades per l’ètica 
professional, sens dubte, però possiblement també per un omnipresent i 
particularment interioritzat temor al poder burgès català. La carta va ser escrita 
dos dies abans de la inauguració de la seva primera exposició a la Sala Parés. 
 

Barcelona 30 de Novembre 1927 

“Amic Espinal 

M’he enterat are mateix de la mort del vostre pare. Tristament sorprés per la 
vostra desgracia vos envio la expressió del meu condol. 

Allunyat una mica aquest dies, a causa del meu treball, de la vida de la Ciutat, 
no es estrany que m’hagi enterat ab retrás de tant trista nova. Cregueu que de 
tot cor vos acompanyo en el vostre sentiment.Rebeu una forta estreta de ma y 
maneu lo que vulgueu al vostre affm amic 

Manuel Humbert 

[p.s.] He volgut veuros aquests últims temps per parlarvos del asunto del Sr 
Salvans pero no he tingut la sort de veuros.Ya vos escriuré mes tart si no’ns 
trobem algun dia. En Viladomat me va dir alguna cosa que’m fa creure que dit 
senyor pot haber quedat descontent y no ho voldria de cap manera”403. 
 

No ens hem entretingut tant en un episodi que podria semblar banal, i 
simplement molest per l’artista, sinó s’hagués produït al cap de pocs anys un 
fet tràgic associat amb la Torre Salvans. La torre es va acabar de construir el 
1929. La família va a anar-hi a passar tots els estius següents. Salvans, sense 
deixar les seves activitats empresarials, va ser elegit l’any 1933 diputat al 
Congrés per la Lliga Regionalista. El mes de juliol de 1936 es trobava amb la 
família a la seva torre. El dia 24 d’aquell mes, ell, el seu fill Joan, que era 
cineasta, i sis empresaris i personalitats més va ser trobats afusellats a 
Matadepera, prop de la masia La Barata, en un lloc conegut com l’Alzina del 
Salari, on actualment s’hi alça un monument funerari. Els autors de la mortaldat 
foren els membres del grup “anarquista” anomenat “Los Chicos del Pedro”, uns 
milicians comandats per Pedro Alcocer, de renom “Pedro el Cruel”. Després 
d’allò, la família va fugir a Barcelona i, poc després, va anar a Sevilla i, 
finalment, a Burgos. Passada la guerra va recuperar la torre, que havia estat   
administrada per l’Ajuntament de Terrassa per protegir-ne el valuós patrimoni. 
Hi va viure fins el 1947. 
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El dia de l’assassinat dels Salvans, pare i fill, Marià Espinal, la mare del qual 
era cosina de Salvans, la seva esposa i les filles estaven passant l’estiu en un 
caseta prop de la masia dels Barata. 

Aquells fets tràgics van portar a uns altres d’interès històric, sempre al voltant 
de la torre. En efecte, amb el trasllat del Parlament republicà a Barcelona, el 
govern va començar a buscar una residència per al president Manuel Azaña. El 
mes de novembre de 1937 els serveis tècnics van trobar adequada a tal fi la 
Torre Salvans, sempre i quan es fes un refugi en el soterrani i, més a munt de 
la casa, es fes una base de protecció antiaèria amb un búnquer per 
emmagatzemar l’artilleria. 

El mes de febrer de 1938, Azaña i la seva dona, Dolores Rivas, van anar a 
viure-hi. Tot i mantenir el despatx oficial a Pedralbes, al president li agradava 
aquell lloc i s’hi estava quasi sempre, fins el punt de celebrar-hi consells de 
ministres entorn d’una gran taula de Badrinas i Obiols, que actualment pot 
veure’s a Terrassa a la casa museu Alegra de Sagrera. A la Torre Salvans, 
Azaña va acabar d’escriure les seves memòries i, en ocasió del segon 
aniversari de la insurrecció militar, va escriure el discurs de les tres “P”, “pau, 
pietat i perdó”, cercant inútilment la reconciliació. Només va abandonar la torre 
el dia 21 de gener de 1939, cinc dies abans de l’arribada de les tropes de 
Franco. 
 

No totes les activitats d’Humbert en el camp de les arts aplicades van ser tan 
difícils ni es van inscriure en processos històrics tan tràgics i èpics com la pica 
del garatge de la Torre Salvans. Les primeres condicions necessàries perquè 
les coses anessin favorablement i els resultats fossin magnífics, com 
corresponia a les dots d’Humbert, eren, d’una banda, poder treballar associat 
amb un artesà del nivell adequat, és a dir, de qualitat extraordinària i, d’altra 
banda, poder elegir lliurement els objectes i els motius de les seves creacions 
artístiques. 

Aquestes circumstàncies s’havien donat anteriorment en la col·laboració que en 
el camp de la ceràmica va mantenir amb Francesc Quer. Si aleshores les 
circumstàncies haguessin estat similars, potser l’episodi de les peces per la 
Torre Salvans hagués estat molt diferent. Segurament hagués tingut la 
normalitat que havien tingut els encàrrecs de peces ceràmiques decorades que 
Jaume Llongueras, que acabem de veure evocat en una de les cartes, havia fet 
a Humbert, Aragay i Nogués quan el 1915, en morir el pastisser Esteve Riera, 
propietari de dues botigues, els seus fills obriren una altra pastisseria a la 
Rambla Canaletes, 129 i demanaren a Llongueras que, a més de fer el 
mobiliari, tingués cura d’organitzar-ne la decoració. No va ser l’única intervenció 
d’Humbert associat amb Quer, ja em vist la de les orses de Segura, per 
exemple, sinó que va ser una “aventura” més i, com tantes altres, ben de la mà 
de Nogués. Recordaria Benet: “En unión de Humbert i del ceramista Francisco 
Quer, Nogués reanudó su aventura de pintor cerámico, tratando de llevar a 
cabo entonces una especie de restauración de la cerámica vidriada popular, y 
nuestro artista supo realizar el milagro sin pedantería, con un frescor 
verdaderamente admirable”404. 
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Les condicions favorables per a les arts aplicades se li van tornar a presentar a 
Humbert poc després, o gairebé contemporàniament, del complicat episodi de 
la pica. L’artesà excepcional amb qui Humbert va poder treballar llavors no va 
ser un ceramista, sinó el vidrier Ricard Crespo, i els objectes on va materialitzar 
el seu art van ser uns vidres esmaltats al foc que no tardaria en exposar a les 
Galeries Laietanes. 

Cecília Vidal ha explicat en el seu llibre sobre Xavier Nogués l’atmosfera de la 
casa de Crespo a Montjuïc, on es reunien en un clima amical i familiar per 
menjar i, de vegades, per treballar alguns dels artistes i intel·lectuals més 
importants d’aquell temps, com Feliu Elias, Josep Maria Sert, Pau Gargallo, 
Josep Llorens Artigas o Marçal Olivar. Benet, recordava, a més, que aquelles 
trobades podien acabar al Villa Rosa i va afegir a la llista de comensals de can 
Crespo a Pidelaserra i a Raventós405. Tot i així, la llista completa era més 
àmplia. Nogués era un habitual de la casa i la seva amistat amb Humbert i les 
afinitats estètiques en què recolzava van fer que es retrobessin sovint en la llar 
i taller d’aquell magnífic vidrier. 

Ricard Crespo havia nascut a Cambrils el 1891, per tant, era gairebé coetani 
d’Humbert i més jove que Nogués. Amb només nou anys, se’n va anar a 
Barcelona per treballar a Can Rigalt i Granell. Allí va fer tot l’aprenentatge de 
l’ofici de vidrier, ofici que va enriquir amb els estudis de belles arts. Més tard, 
quan es creà l’Escola Superior de Bells Oficis, va aprendre, precisament de 
Francesc Quer, la tècnica i la fabricació de l’esmalt al foc. D’allà va anar a 
treballar a Espejos Murguia, la empresa que va fer pràcticament totes les obres 
en vidre dels noucentistes. Crespo va accedir a la direcció d’aquella empresa i 
des d’aquella posició va col·laborar amb l’enginyer Buigas en la realització de la 
Font i del Passeig de la Reina Maria Cristina per l’Exposició Internacional de 
1929. 

Humbert i Nogués van fer vidres sobretot per divertir-se, però els van fer amb 
altíssim rigor tècnic, de manera que crearen delicioses petites meravelles. C. 
Vidal, a qui devem les referències a Crespo, ens va dir personalment que 
recordava haver vist un vidre pla, amb una figura nua, noucentista, molt 
humorístic, fet per Humbert, i afegí que els dos amics eren molt curiosos, 
investigaven molt i de tot i acabaven fent moltes coses junts. En el seu llibre ha 
confirmat aquelles confidències en escriure: “Cap el 1922, Crespo oferí el seu 
taller a Nogués i altres amics com l’Humbert, en Junoy i Feliu Elias, perquè 
poguessin experimentar en directe tot el procés de l’esmalt al foc sobre 
vidre”406. El taller era un annexa a la casa, situada al carrer dels Morabos, al 
costat de la fàbrica Casarramona, l’actual seu del CaixaFòrum, al peu de 
Montjuïc. 

Crespo preparava els esmalts i s’encarregava del forn i de la cuita, i gràcies a 
aquell ajut i a la seva càlida acollida, Humbert i Nogués van poder crear els 
seus vidres esmaltats al foc, una expressió artística que, pel que fa a Humbert, 
va ser quantitativament més limitada que la ceràmica. Pensem que la en vidre 
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de Nogués també va ser més curta que la ceràmica, això no obstant, ja havia 
fet dues exposicions de vidres, sempre a les Galeries Laietanes, anteriorment a 
la que va celebrar-hi conjuntament amb Humbert aquella primavera del 1928. 

L’exposició s’inaugurà a les cinc de la tarda del dissabte 14 d’abril. Va ser la 
única exposició de vidres esmaltats al foc que va realitzar Humbert al llarg de la 
seva vida. Eren fràgils petits prodigis de transparència, color i gràcia. Cecília 
Vidal en el llibre dedicat  a Nogués s’ha referit als vidres d’Humbert qualificant-
los de “molt estimables”, i pensem que s’ha quedat curta en la valoració. A 
més, en posar l’accent en el fet de què es tractava d’una obra quantitativament 
menor, podria semblar que la considerava una activitat marginal i, per tant, 
qualitativament inferior a altres manifestacions artístiques seves i, en tot cas, 
inferior als vidres de Nogués. Aquesta interpretació entenem que no seria 
encertada i, en tot cas, no s’ajustaria a la qualitat de les obres. 

“Cal dir, però, que tot i que els vidres d’aquest últim [Humbert] són molt 
estimables, com a producció no arribaren mai a ser tan importants [com els de 
Nogués],  ja que es limiten a diversos encàrrecs i peces obrades sense massa 
difusió ni continuïtat. Nogués hi presentà un total de 54 models... De les 
cinquanta-quatre peces, nou eren úniques. Manuel Humbert hi presentà vuit 
peces úniques i una col·lecció de sis gots per a xampany”407. 

Hem tingut ocasió de veure alguns gots producte del tàndem Humbert-Crespo, 
concretament els de la col·lecció Albert Ollé. Són els que ens fan proclamar la 
gràcia i la bellesa prodigioses dels vidres esmaltats al foc d’Humbert i els que 
ens fan lamentar que no hagués estat més prolífic amb aquells divertimentos. 

Just Cabot va publicar uns comentaris crítics sobre l’exposició a La Gaseta de 
les Arts. Els encetava amb una referència al mal gust que sovint impregnava 
les arts aplicades, i afegia: “Però, en compensació, veiem també cada dia com 
creix el nombre i la qualitat dels cultivadors de les arts aplicades, que uneixen 
el millor bon gust a la tècnica més exigent, i, si aquestes dues condicions no es 
troben reunides en una sola persona, la col·laboració com en el cas dels 
esmalts sobre vidre d’En Crespo, originals d’En Nogués i de N’Humbert, és la 
que ho salva”. 

L’exposició confirmava un cop més el domini tècnic de Crespo i “l’encert dels 
seus il·lustres col·laboradors, els quals han tingut en compte les exigències del 
material que havien de decorar, puix que no tot el que és bo per a ésser pintat 
ho és per a ésser traslladat al vidre”. Cabot assenyalava també com un encert 
“la simplicitat de les formes geomètriques dels objectes exposats, fugint de 
l’excés de fantasia, els perills del qual, en una matèria que dóna tantes facilitats 
a l’enfarfec i al recargolament com és el vidre, troben en aquest un amplíssim 
camp d’excessos”. I acabava insistint en la perfecta adequació dels artistes a 
les condicions que els posava l’esmaltador de vidres, car “parlar de l’art d’En 
Nogués i del de l’Humbert és gairebé sobrer, en aquesta ocasió almenys”408. 
L’article anava acompanyat de les reproduccions de dos “vasos”, Paradís 
perdut de Nogués i Estiu d’Humbert. 
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Aquell any també es va registrat una iniciativa, en un altre camp cultivat per 
Humbert, la il·lustració de llibres, aparentment frustrada o bé noticiada 
erròniament. En efecte, segons noticiava La Nova Revista, que dirigia Junoy, 
Humbert estava preparant “un llibre d’alta bibliofília, profusament il·lustrat... 
Recollirà, segons sembla, una sèrie de poemes catalans de tema marí. Serà un 
llibre decorat de verdes estrelles de mar, rojos troncs de coral i de blavisses 
escates - un veritable joiell mediterrani”409. Tot i que els detalls semblaven 
indicar el fonament de la notícia, ens inclinem a pensar que aquell projecte de 
llibre, si realment es va plantejar, no es va realitzar o, almenys, no ens ha estat 
possible trobar-ne cap traça. 

En canvi, Humbert, en la seva qualitat de pintor, va participar en el Saló de 
Tardor, que des del 1926 es venia celebrant a la Sala Parés per la raó que 
explicaria J.A. Maragall, tot ponderant la seva importància en aquella 
conjuntura. “Cal considerar que les Exposicions Municipals de Primavera 
s’havien interromput des de l’adveniment de la Dictadura, el 1923, i que, per 
tant, el Saló de Tardor era l’única manifestació col·lectiva que se celebrava a 
Barcelona”410. 

Seguint els catàlegs dels Salons de Tardor, pot constatar-se que Humbert no hi 
exposà l’any 1926 i no se sap què va passar l’any següent perquè en el fullet 
corresponent no hi figurava el llistat d’expositors. En canvi, el catàleg del saló 
de l’any 1928 registrava, tot i que amb un error, el nom d’Humbert, Marian(sic) 
amb els núm. 37 Nu i núm. 38 Guaix, així com el preu de les obres, 750 
pessetes cadascuna, que era el mateix preu d’un Dalí, i informava de què s’hi 
podia adquirir una obra de Daura per 200 pessetes, que calia pagar les 
extraordinàries 12.000 per la Ballarina de Can-Can d’Isern Aliè o que el preu 
d’una escultura de Manolo eren 1300 pessetes. 

Just Cabot comentava que “el Nu de Manuel Humbert és del millor que li hem 
vist darrerament; hi ha fragments definitius; en la guaixa que també exposa és 
l’artista afinat i sensible de sempre”411.  

Del mateix Nu, Benet en destacava la part superior i deia que amb aquella obra 
Humbert “avança amb una noblesa i una seguretat remarcables en el seu camí 
de recerca del pes de les coses”412.  

Carles Capdevila el considerava “un fragment de pintura ple de noblesa, dens i 
equilibrat” i li atreia especialment el torç413.  

Pel que feia a la guaixa, Benet hi retrobava “l’artista de sempre, afuat cap 
endins” i Capdevila, ”les delicades qualitats que distingeixen l’artista en aquest 
gènere”. 
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M. Alcántara Gusart introduïa una observació interessant sobre l’optimisme en 
dir que Humbert “va inflamando su obra con la llama de los sentidos, animando 
sus pinturas con un gracioso optimismo”, però “sin perder agudeza, sin 
disminuir la intensidad de la emoción”. Li semblava que la seva obra entrava 
“en un venturoso equilibrio” després que hagués pogut semblar durant un cert 
temps “torturada por la reacción de sus exacerbadas cualidades”414.  

En Josep Mª Massip, tot i trobar el Nu ple de força i noble sensualisme, es 
preguntava d’on sortia “aquell acarminat tan estrany de la cara”415. 

En el saló també hi figurava una vitrina amb ceràmiques vidrades i “algun gres 
ornamentat amb grotescos de relleu” de Josep Aragay. Eren, segons la Gaseta 
de les Arts, “el més reeixit de la seva aportació”. L’artista ja es trobava molt 
“allunyat de la palestra”, circumstància que no oblidava de senyalar la 
revista416, havent emprès un camí d’exili intern, pràcticament sense retorn. 

Contràriament, en el curs d’aquell saló seguia manifestant-se amb esclat la que 
estava destinada a ser una de les grans estrelles de l’art del segle XX, Salvador 
Dalí, que l’any anterior hi havia presentat La sang és més dolça que la mel. El 
mes de març, Dalí, juntament amb Sebastià Gasch i Lluís Muntanyà, havia 
publicat el Manifest Groc (Manifest antiartístic català) i quan va veure rebutjada 
la seva obra Diàleg a la platja al Saló de Tardor, va retirar les altres obres, tret 
d’una, Did gros, platja, lluna i ocell podrid al·legant que pertanyia a un 
col·leccionista. Això no obstant, el 16 d’octubre va pronunciar en el marc 
d’aquell saló la conferència “Art català relacionat amb allò més recent de la jove 
intel·ligència”, que va ser reproduïda l’endemà pel diari La Publicitat.417 

Tot allò era simptomàtic de què l’estol d’artistes formats a començaments de 
segle, dotats d’innegables talents, alguns dels quals, a més, havien suscitat 
fundades esperances i, fins i tot, havien donat proves de cultivar un art 
interessantíssim, singularment vinculat als corrents internacionals que definien 
la modernitat més fructífera, estava entrant en una via morta. Alguns 
semblaven trobar-s’hi bé sense adonar-se’n del perill que corrien, altres, com el 
mateix Aragay, ni tan sols això, i anaven quedant al marge del camí artístic. 
Altres, es van revoltar, es van “manifestar” sorollosament en contra. Sospitem 
que els efectes de la Dictadura van ser més nefastos del que hem pensat fins 
ara, però caldria estudiar-ho a fons. No ens referim exclusivament a la dimensió 
política d’aquell règim passatger, sinó a l’amalgama social i cultural que s’hi va 
formar. No era una qüestió baladí que el gran esdeveniment de la Dictadura, 
l’Exposició Internacional de 1929, convoqués a formar en primera línia 
pràcticament el millor d’aquell estol d’artistes per deixar-hi les seves 
realitzacions. Cambó, els Maragall i els seus clients, Plandiura ... donaven 
moltes cartes en aquell joc ple d’ambigüitats, però de vocació burgesa de 
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volada limitada. Precisament a la casa de Lluís Plandiura va tenir lloc el dia 15 
de novembre de 1928 el més seriós dels advertiments. No va agradar. 

 

Joan Pijoan tornava a Barcelona al cap de gairebé vint anys d’haver-la 
abandonada en companyia de la dona més semblant a l’arquetip orsià de La 
Ben Plantada. Els vells amics van demanar-li que els adrecés unes paraules 
formals. Pijoan acceptà de fer una conferència L’Obra Nova i s’acordà que 
l’acte tingués lloc a la casa del més ben succeït dels deixebles de l’Acadèmia 
Galí, que ho havia estat com empresari i no pas com a artista. No tenim la llista 
de convidats a l’acte, però Josep Pla, que s’hi referí abastament en el seu Vida 
i miracles de Josep Pijoan, en va donar indicacions força precises, que ens fan 
suposar que Humbert podia haver estat un dels presents. 

“Lluís Plandiura rebé Pijoan rodejat dels seus amics, que foren principalment, 
com tothom sap, els artistes que compongueren l’associació de Les Arts i els 
Artistes... Aquests amics, amb el nom de Penya del Colon, a la plaça de 
Catalunya, exerciren uns quants anys l’hegemonia artística de Barcelona... no 
es pot negar que aquest grup representà un moment de l’evolució de les arts 
en el nostre país. Històricament el fet no es pot negar. 

“Ara bé: Pijoan, en el seu parlament, féu cas omís d’aquest grup, el considerà 
un grup del passat, tot i que els seus representants eren allà presents i la casa 
– entre moltes altres coses - era decorada amb obres dels artistes d’aquest 
grup. Pijoan parlà amb gran elogi del cubisme, del surrealisme i en general del 
que es portava el 1928, vist amb l’entusiasme d’un snob americà. Pijoan, típic 
representant de l’universalisme progressista, afectat per la vitalitat dels Estats 
Units com a país a mig construir, pràcticament nou, parlà amb tota sinceritat. 
És natural que les seves paraules fossin rebudes amb escassa amenitat. Des 
del punt de vista del convencionalisme social, Pijoan pixà fora de test d’una 
manera assegurada. No crec pas, però, que aquests convencionalismes hagin 
format part, mai, del seu tarannà personal”418. 

No podem resumir tota la conferència de Pijoan que posteriorment va ser 
publicada419, però recordarem allò que al nostre entendre era nuclear i alhora 
només podia afectar a l’audiència. “Som només uns col·laboradors de la 
Naturalesa”, va dir.  “Tot el que fem gran és a mitges amb el batec universal. 
L’home sols s’associa a la divinitat quan treballa per l’obra nova. Oposar-s’hi 
més que mandra, rebeldia, és sacrilegi”. Subratllava animosament el fenomen 
de la “col·laboració espontània de tothom en el que és desinteressat i universal” 
(23). Anomenava mitges ciències a la psicologia, a la pedagogia, a l’economia i 
a la estadística. Recordava que Gauguin deia: “Si veus verd, pinta’l tan verd 
com puguis”, i afegia que s’havia produït allò que “tant temia Van Gogh: que 
l’artista miraria cap endins en compte de mirar cap enfora”. “Però fins aquestes 
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imatges arraconades de la cambra de malendreços del subconscient han estat 
captades, una hora o altra, del món real” (23). 

Després, per caracteritzar l’època, va parlar de Proust, segons el qual ”totes les 
coses són almenys de dues maneres, i potser de més”. Així, Albertine és bona i 
no ho és; M. Charlus és un pervertit i una bona persona, i això no depèn de la 
perspectiva des d’on mirem, sinó que són realment així. “Aquesta facultat 
moderna de sentir de dues maneres diferents té una importància grandíssima 
per la història de l’esperit humà. És la desfeta (potser definitiva) de la concepció 
aristotèlica, però sense retornar tampoc a les idees platòniques com semblava 
fatal” (25). 

Aleshores evocava el gran precedent de tantes coses i també del noucentisme 
que havia compartit amb els oients, per preguntar: “Què diria Ramon Llull per a 
qui tot era meravella?”, per exemple, si arribés una nit a una ciutat americana. 
“- Ah! si ells [els antics, els nostres passats] poguessin viure la nostra vida, no 
mirarien cap endarrera, com volen fer-nos creure a Catalunya! “(26). “Aquesta 
vida d’avui no pot expressar-se amb els mètodes artístics de fa vint anys” (26-
27). “Ara veiem bé que fins en les obres de les anomenades escoles realistes, 
l’emoció estètica no es produïda per allò que reprodueixen del natural, sinó per 
allò en què divergeixen del natural” (27). Parlà llavors de pintors de valors 
fotogràfiques i no de realistes o figuratius: “Aquell art – que no és art – del Sr. 
Esteve fumant la pipa, i de la senyora Esteve ensenyant els pits, és mort per 
sempre més. La fotografia i el cinema han estat el seu botxí” (28). 

“Viure de visions no de pensaments, aquesta és la vida de l’artista. Això el 
distingeix de l’home de ciència, que compta principalment amb la lògica” (28), 
digué tot introduint la qüestió de l’instint: “Jo crec que l’home civilitzat recobrarà 
aquest do que té sufocat per la lògica” (29). “Per això els artistes moderns 
s’interessen tant per l’art dels salvatges, dels negres, dels infants; volen beure 
a la mateixa font i, si és possible, ja com a homes grans” (29). “Els espanyols 
tant castellans com catalans, tenim una tremenda facultat per a l’art modern, 
som la gent més il·lògica de l’Occident” (29). L’essència del nostre caràcter... 
no som raonats. Procedim per determinacions sobtades i ens expressem sense 
discutir-ho... hi posem un renec i s’ha acabat” (29). 

Pijoan va acarar la darrera part de la conferència amb el to que podia resultar 
més ofensiu: “Ara a vosaltres us toca dir el que hem d’ésser d’ací endavant. 
L’única recomanació que jo puc fer-vos és que no sigueu covards” (30). 
Tampoc no us donaran res... Ni de franc ens deixaven treballar...”, digué 
recordant els vells temps, per concloure: “Varem fer el que ens tocava”. I 
recordava que els seus actes l’havien situat en línia amb una il·lustre nissaga 
d’exiliats: Turmeda, Vilanova, Ramon de Penyafort, Llull... “Tots ells visqueren i 
moriren fora de Catalunya. ¿És que la nostra terra serà sempre una terra de 
burgesos mal criats? Fa angúnia de pensar en la poca capacitat d’absorció del 
que no és corrent a casa nostra. Catalunya no estima gaire els seus grans i 
esquiva els estrangers; això és un mal senyal”. Per concloure: “Hem de 
persuadir-nos que nosaltres mai no hem estat, i que encara hem d’ésser”. 

En acabar, van prendre la paraula Pujols i Utrillo. Pujols el va definir amb 
punxant ironia com un home d’ambicions que havia fet molta falta al país i en 
ells, que feia temps que maldaven perquè aquell país fos alguna cosa: “[Pijoan] 
Té una ambició tremenda. Podent ésser un gran poeta, no li va interessar. 
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Poden adquirir preponderància... en Instituts... va deixar-ho córrer. Poden ésser 
arquitecte... tampoc no li va satisfer. És un home de gran ambició. I per això, 
solament per això, l’hem perdut. ¿I heus ací com nosaltres, que tenim 
necessitat d’homes d’ambició, d’homes de força, quan més el necessitàvem, 
ens hem quedat sense ell!!”. 

Utrillo, després de negar, per al·lusions, que hagués estat mai impressionista, 
digué: “Avui he disfrutat com mai a la vida.... M’ha impressionat fortament de 
sentir-li explicar que el secret de l’art a Catalunya és que som indòmits, que no 
volem escoltar ningú i que cadascú fa el que li sembla. És l’únic que tenia a dir, 
i que t’estimo igual que abans”. Pijoan no havia pas dit que fossin indòmits, 
però Utrillo “li va fer dir” per fer-li palès que els presents, malgrat el to de la 
conferència, sabien allò que es feien i que, efectivament, no li farien cas. 

Pla va fer el següent anàlisi i balanç de la conferència i de les reaccions que 
suscità: “Per la psicologia de Pijoan, el discurs que pronuncià a casa del senyor 
Lluís Plandiura..., davant un grup nombrós d’artistes i d’homes de lletres, és un 
document molt important. De primer cop fou un discurs decebedor per a les 
persones que l’escoltaren. En realitat fou escandalós, i les reaccions foren 
frenèticament contràries. És un discurs sincer, autèntic, una obra directa del 
Pijoan inquiet i flamejant. L’art que es fa en aquest moment, en aquest país – 
vingué a dir -, és acomodatici, fàcil, mediocre i en definitiva vulgar, l’art del 
“menjar, beure i no fer res”. Contra aquesta situació defensà un tipus de català 
aventurer, conscient de l’època present, anticonservador, anticonvencional, 
inconfortable. Parlà amb la franquesa total i posà com a testimoni del que deia 
la pròpia vida de treball. “Sempre m’ha semblat –digué- que el més gran pecat 
del món és perdre el temps i sobretot perdre el temps parlant asseguts en una 
cadira”. No es podia parlar més clar. La gent que assistí a l’acte en sortí 
descomposta i congestionada”420. 
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20. EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA DE 
1929. LES PINTURES DE LA CÚPULA DEL PALAU 
NACIONAL. LA CASA DE CERDANYOLA. 
 

El dia 19 de maig de 1929 s’inaugurava l’Exposició Internacional de Barcelona 
que romandria oberta fins el 15 de gener de l’any següent. Van presidir l’acte 
inaugural el Rei Alfons XIII, la Reina Victoria Eugenia i el dictador Miguel Primo 
de Rivera. La cerimònia es va celebrar al Saló Oval del Palau Nacional, l’edifici 
projectat per Eugenio Cendoya i Enric Catà, guanyadors del concurs de 1924, i 
també Pere Domènech, fill de Domènech i Muntaner, que va retirar la signatura 
del projecte quan el 1928 fou substituït del càrrec de director general de 
construccions de l’exposició421. 

El Palau Nacional de Montjuïc va acollir una exposició d’art espanyol que reuní 
unes 5.000 obres procedents de tot l’estat. De fet, aquell edifici principal, 
arquitectura i decoració interior, era ben representatiu del drama viscut pel país 
entre el moment de concebre’s una exposició internacional per ser celebrada a 
Barcelona i el moment de la seva efectiva celebració. El drama de la derrota del 
catalanisme noucentista front a l’espanyolisme de la Dictadura, ben sostinguda 
per importants sectors de la burgesia catalana incapaços d’integrar 
democràticament les aspiracions de la classe obrera, s’expressava en aquell 
edifici per la tensió entre la seva arquitectura, d’un monumentalisme eclèctic del 
tipus “Renacimiento español”, i la decoració interior, encarregada a escultors i 
pintors de clara predominança noucentista. 

Situat així l’objecte on va tenir lloc la intervenció d’Humbert, podem entendre i 
valorar millor la seva feina a les petxines i al tambor de la Cúpula del Palau 
Nacional. I això, tant pel que feia a la plasmació de les temàtiques proposades 
o imposades com per l’estil que va adoptar en les pintures. Alguns crítics van 
considerar que, especialment en les petxines, el seu estil era el que més 
harmonitzava amb l’estil de l’edifici, més que no pas els emprats per Galí i 
Togores. 

A les petxines de la cúpula hi ha pintades quatre al·legories que corresponen 
als quatre regnes que històricament van constituir Espanya, és a dir, Lleó, 
Castella, Navarra i la Corona catalano-aragonesa. Per valorar les pintures, a 
més de la contemplació directe, novament possible després de la restauració 
del conjunt del Palau Nacional, i de la visió que en donen les fotografies,  hem 
trobat les pintures preparatòries a la gouache, autoria inconfusible de Manuel 
Humbert, de dues de les al·legories, amb les corresponents quadrícules i 
anotacions necessàries per poder procedir a transposar-les al fresc en el lloc 
definitiu. 

Tot i que la majoria d’autors de l’època i posteriors havien afirmat que les 
pintures de les quatre petxines eren obra d’Humbert, aquesta troballa que, 
segons això, hauria estat parcial, en realitat confirma la validesa de l’opinió 
dissonant de Xavier Barral. El que fou director del MNAC i estudiós del Palau 
Nacional que l’acull ha escrit que Togores també hauria intervingut a les 
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petxines pintant les al·legories del Regne de Castella i de la Corona catalano – 
aragonesa, mentre que Humbert hauria pintat les altres dues, és a dir, les dels 
regnes de Lleó i de Navarra422. Doncs bé, són precisament aquestes dues 
pintures les que hem trobat prefigurades en els gouaches preparatoris i, per 
tant, podem confirmar que corresponen a les dues úniques al·legories que va 
fer Humbert. 

No hi ha dubte que la gran obra mural pública que ens ha deixat Humbert es 
troba en la Cúpula del Palau Nacional de Montjuïc. No es limita a les pintures 
de les dues petxines, sinó que inclou quatre de les vuit pintures que decoren el 
tambor. Les d’Humbert estan dedicades a rememorar i homenatjar  les 
civilitzacions fenícia, grega, romana i musulmana. Togores va pintar les altres 
quatre civilitzacions en què recolza Espanya: ibèrica, celta,  cartaginesa i 
visigòtica423. Al nostre entendre, Humbert va tenir més sort o més encert amb 
les temàtiques,  i també a l’hora de pintar-les. 

Sorprèn que, de la mateixa manera que s’ha sobredimensionat l’abast de la 
seva intervenció en les petxines atribuint-li totes les pintures, sovint s’hagi 
oblidat la seva intervenció en el tambor, les pintures del qual sovint s’han 
atribuït exclusivament a Togores. 

Alexandre Galí va escriure que “Manuel Humbert va pintar quatre al·legories 
abarrocades d’acord amb l’estil de l’edifici”424, referint-se a les petxines. A la 
revista D’Ací D’Allà de desembre de 1930, Alcántara Gusart va publicar un dels 
“reportatges inversemblants” que duia l’original títol “Uns quants minuts 
d’angoixa amb els fantàstics habitants de la cúpula del Palau Nacional” i 
començava amb aquestes paraules: “Tothom sap que la decoració de la cúpula 
central del Palau Nacional és una de les poques meravelles que ens ha deixat 
l’Exposició”, però concretament no deia res de la feina d’Humbert i Togores. 
L’article, ben il·lustrat, només detallava el treball de Francesc d’A. Galí del què 
en desvetllava fins i tot interessants aspectes tècnics, en particular, els referits 
a la perspectiva. Galí va pintar el casquet de la cúpula amb composicions 
al·legòriques que simbolitzen La Religió, Les Ciències, Les Belles Arts i la 
Terra. 

En canvi, trobem un altre exemple d’aquelles atribucions inexactes a la mateixa 
revista D’Ací D’Allà. En un número extraordinari dedicat a l’Exposició 
Internacional de Barcelona, publicava un article, signat per L’Amable 
Rondinaire (probablement es tractava del director de la revista, Carles 
Soldevila), titulat “La Pintura Mural a L’Exposició de Montjuïc”. S’hi analitzaven 
les aportacions de tots els artistes convocats per decorar el Palau Nacional, a 
saber, Galí, Togores, Humbert, Obiols, Colom, Duran i Camps [Durancamps], 
així com les de Labarta, Darius Vilàs i Vila Arrufat en d’altres edificis de 
l’Exposició. Nogués no hi era esmentat, però s’incloïa la il·lustració d’un croquis 
que va fer per la decoració d’un plafó del Saló del Tron del Palau Nacional, la 
qual cosa certificava la seva participació en la decoració de la reial estança, 
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juntament amb Labarta i Canals, aquest com autor del Retrat del Rei Alfons 
XIII. 

L’Amable Rondinaire, fent honor al segon component del pseudònim, es 
mostrava molt crític amb les pintures de Galí i de Togores. Del primer criticava 
la utilització de “colors plans i llampants” i “la composició primitivista, 
encarcarada, simple, juxtaposadora, gestos encartonats, actituds i expressions 
un xic beneitones, en fi: tot el programa de l’ingenuisme”. I, en conclusió, 
escrivia: “Això no s’adiu amb el barroquisme d’aquella cúpula, de l’edifici 
sencer”. 

Sobre la mateixa base de la inadequació d’estils, feia la crítica a l’enfocament 
adoptat per Togores en pintar els espais del tambor de la cúpula que li havien 
correspost utilitzant, segons ell, “la paleta llampant d’Épinal425, paleta que no 
convé ni regalada a aquella cúpula”. Pel que feia a la composició, considerava 
que “al cartellisme, al decorativisme de Galí, Togores oposà un realisme 
d’escola”. 

Canviant de to, “L’amable”, acarava les pintures d’Humbert, a qui atribuïa les 
quatre grisalles de la petxina: ”Encara un xic més avall, [veurem] les petxines 
pintades en grisalla per Manuel Humbert. És la part més encertada d’aquesta 
cúpula: quatre al·legories robustes, d’un volum i d’una composició 
acadèmiques, tal com reclamava aquesta arquitectura i d’un lleu barroquisme 
que no pot ésser més adient. El dibuix i el modelat són executats amb una 
simplicitat molt ben calculada i que atorga amplitud a aquelles quatre figures 
sedents, les quals tenen tant de pictòriques com d’arquitectòniques”. 

Es fa difícil d’entendre que aquell “amable rondinaire”, sobretot si es tractava de 
Soldevila, no estigués informat de què havia pintat cada un dels pintors. Però 
encara resulta més incomprensible que no distingís que els tambors no eren 
obra d’un mateix artista, sinó de dos, i que un d’ells almenys no havia utilitzat 
“la paleta llampant d’Épinal”. S’entén millor la confusió respecte a l’autoria de 
les pintures de les petxines perquè els artistes van arribar a una harmonització 
de conceptes i a una similitud d’execució que fan més difícil distingir que no són 
obra d’un mateix autor. 

Malgrat la bona valoració que li mereixien les pintures d’Humbert, reals o 
atribuïdes, el fet era que, dels sis pintors que havien intervingut en la decoració 
del Palau Nacional, el crític considerava Josep Obiols, “qui té la gràcia i la 
traça”, el “més estimable”426. Obiols havia pintat les llunetes. Del mateix parer 
era A. Galí que hi afegia una connotació antropològica: “Però de tots quatre 
[Galí, Togores, Humbert i Obiols] qui més es va acostar a una obra de 
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decoració ben entesa fou Josep Obiols, que era també, al nostre entendre, qui 
escoltava d’una manera més humil la veu de la raça”427. 

Observi’s que L’Amable Rondinaire també ignorava la important contribució 
d’Humbert a la decoració del tambor. Ara bé, el text de Barral i els seus 
col·laboradors resulta definitiu al respecte: “Els mateixos artistes [Togores i 
Humbert] realitzaren les pintures murals que decoren el tambor. Es tracta de 
vuit plafons, alternant-ne un de cada artista... Estilísticament, les figures 
d’Humbert són més corpòries, estan més modelades que les de Togores i els 
colors són molt més llampants. La paleta de Togores és molt més clara i suau 
que la d’Humbert ”428. Discrepem de l’apreciació de Barral quan afirma que els 
colors de les pintures d’Humbert en el tambor de la Cúpula del Palau Nacional 
són “molt més llampants” que els de Togores. En incloure una comparació, el 
pes de la subjectivitat podria semblar justificar la seva valoració. Tanmateix 
qualsevol coneixedor de l’obra d’Humbert sap que de la seva paleta se’n poden 
dir moltes coses, però mai no es pot dir que sigui llampant. Seria sorprenent 
que l’excepció s’hagués produït precisament en pintar al fresc, essent que la 
tècnica del fresc reforça la tendència al colorit mate que sempre va ser 
característic de la pintura, fins i tot a l’oli, d’Humbert. 

Trobem més encertats els breus texts que acompanyen les fotografies de les 
obres reproduïdes en el llibre. “Dins la unitat temàtica dels vuit plafons, no és 
difícil distingir la diferent personalitat dels dos pintors que les dugueren a terme. 
En contraposició al constructivisme rigorós de les figures d’Humbert, els plafons 
de Togores... presenten un tipus d’escenes més detallistes i decoratives”. Pel 
que fa a les petxines, es destaca “el volum quasi escultòric” de les figures 
sedents429. 

El número extraordinari de D’Ací D’Allà al que ens hem referit anteriorment 
presentava una carta de Rafael Benet a Carles Soldevila en la qual l’autor 
prenia distàncies respecte a la majoria de les crítiques fetes a l’Exposició i, 
especialment, les dedicades a analitzar les contribucions dels artistes catalans. 
Entre altres coses, deia: “En general –volem fer una excepció a favor de l’amic 
Màrius Gifreda – tothom que ha parlat d’aquesta exposició ho ha fet saldant-ho 
amb massa rapidesa. L’exposició de Barcelona és un gran esforç ben reeixit en 
alguns aspectes, que mereix una atenció més afectuosa: una meditada atenció 
almenys. El moment polític podria explicar una bona part de l’actitud de la 
crítica catalana, però també els amargats de sempre han mostrat l’enveja 
impúdicament”. I seguia amb la seva dura crítica de la crítica: “És molt fàcil 
“rebentar”; a nosaltres ens hauria agradat veure no als fracassats, és clar, però 
sí als prometedors, lluitar com ho han fet allà dalt de les bastides Xavier 
Nogués, Josep Obiols, Josep de Togores, Manuel Humbert i Francesc Galí. 

“Creiem sincerament – continuava - que els directors artístics de l’exposició han 
cridat als pintors que havien de cridar: els pintors que podien omplir uns panys 
de paret amb un concepte clarament arquitectònic. Han tingut únicament un 
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oblit, el de Joaquim Torres Garcia. Torres Garcia necessitava aquesta 
reparació; han pecat els que l’han oblidat. Llevat d’aquest oblit els directors 
artístics de l’Exposició més bé han pecat de generosos: cridaren allà dalt bons, 
boníssims, pintors de cavallet que no posseeixen un sentit de la pintura mural, 
encara que alguns d’aquests han sabut crear-lo a l’hora de la feina”430. 

Val a dir, per acabar de valorar la justícia de les paraules de Benet, que els 
encàrrecs per fer les pintures van arribar a darrera hora, uns tres mesos abans 
de la inauguració, com recordaria Barral. A més a més i consegüentment: “La 
major part de les pintures van ser executades directament en el palau en ple 
hivern i en unes condicions precàries, mentre es feien els últims acabats de 
l’edifici”431. 

Tornant a l’article de Benet, exposava les seves preferències sobre les 
intervencions artístiques en l’àmbit de l’Exposició incloent els jardins: 
“...l’aspecte de l’Exposició que considero més reeixit a més de la pintura mural 
d’Obiols, Togores, Humbert i Galí (la pintura de Xavier Nogués i Francesc 
Labarta del Saló del Tron, no m’ha estat possible veure-la), són els jardins”. 
D’aquests, elogiava, a més dels seus esplèndids artífex Forestier i Rubió que 
“han llegat a Barcelona un tresor”, als escultors que els havien embellit. Entre 
ells es trobava Josep Clarà que hi va deixar una versió en pedra de La 
Serenitat, la model de la qual recordem que havia estat Suzanne Cornet, 
l’antiga amant parisenca a qui el destí havia dut a Barcelona com a esposa 
d’Humbert poc abans que l’escultura s’instal·lés a Montjuïc. 

Humbert també va participar a l’Exposició de pintura, escultura i gravat que es 
va organitzar en l’àmbit magne d’aquell esdeveniment internacional. En el 
catàleg de la secció espanyola, primera sèrie, figurava amb el núm. 108 
“Naturaleza Muerta, óleo, de Humbert, Manuel”. Com era habitual en aquella 
mena de catàlegs, sota els noms dels artistes venien les seves adreces, en 
aquest cas,  “Paseo de San Juan,139, pral. Barcelona”. 

Els  integrants del Comitè Executiu d’aquella exposició van ser Carlos Vázquez, 
Eusebi Arnau, Josep Mongrell, Ricard Canals, Joan Colom i Vicente Navarro. 
Per cert, tot i ser actualment un pintor poc valorat, era impressionant el 
currículum artístic que Carlos Vázquez  presentava en aquell moment. 

 

El dia 1 de juliol d’aquell 1929, Humbert es va comprar un terreny a 
Cerdanyola. Com no coneixem els detalls de la seva situació econòmica, no 
podem garantir que hi hagués un vincle directe entre els diners que Humbert va 
percebe  per la seva intervenció a la Cúpula del Palau Nacional i la compra del 
terreny per la immediata construcció d’una caseta. Tanmateix havia de ser una 
quantitat apreciable, llargament suficient per cobrir la quantitat de 3500 
pessetes que va pagar al comptat a un tal Ramon Piera, barber de Barcelona, 
pel terreny de 378 metres quadrats. Del registre de propietat de la finca sembla 
deduir-se que, a  més a més, va haver de pagar 2500 pessetes en concepte de 
redempció de les pensions censuàries a l’anterior propietari del terreny, un 
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agricultor anomenat Pere Mariner. En aquestes quantitats cal sumar el cost del 
projecte arquitectònic i, sobretot, el cost de la construcció de la casa. 

El dia 31 d’agost Humbert va sol·licitar el permís d’obres, sobre plànols del bon 
arquitecte i amic Manuel Joaquim Raspall que era arquitecte municipal de La 
Garriga, L’Ametlla, Granollers, Caldes de Montbui, Montmeló i Cardedeu, la 
qual cosa feia que no pogués signar obres a Cerdanyola i per aquesta raó els 
plànols duien la signatura del seu arquitecte municipal, Eduard M. Balcells. 
Balcells, juntament amb Goday i Pere Domènech, havia estat company de 
Raspall a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona en temps del mestratge de 
Domènech i Muntaner i Puig i Cadafalch. Raspall va transitar del modernisme 
(1903-1914) al noucentisme (1914-1926) i, finalment, a un cert art decó  (1926-
1937), un període en el qual van predominar les cases senzilles, sovint 
entremitgeres i d’una sola planta, talment la d’Humbert. Un cop obtingut el 
permís, la casa es va construir de seguida. Tot plegat havia de representar una 
despesa ben considerable per al pintor  realitzada en un curt període de temps. 

De tota manera, aquells diners van resultar ser ben gastats i ben aprofitats, ja 
que a partir del 1930 Humbert i Suzanne van passar bona part dels estius i dels 
caps de setmana en aquella caseta de la vila de Cerdanyola, que gaudia d’un 
clima excel·lent. Situada en la depressió del Prelitoral i al vessant nord del Parc 
de Collserola, durant tot el segle XIX hi havia tingut molta importància el cultiu 
de la vinya i, al darrer terç del segle, malgrat la fil·loxera i gràcies a l’arribada 
del ferrocarril, s’havia convertit en un centre d’estiueig de la burgesia 
barcelonina. El senyor Joan Bernat Togores, avi del pintor del mateix cognom, 
que era representant d’un firma suïssa, va pertànyer a la primera fornada 
d’estiuejants. Al seu voltant van anar-hi a estiuejar personatges com Enric 
Granados, Pau Casals i el dibuixant Nèstor, entre altres. Les indústries 
importants de la vil·la s’hi van instal·lar a començaments del segle XX, talment 
la farinera Ribas Farrés o la fàbrica Uralita, on Albert Llena hi tenia un taller. 
Sembla que fou en aquell taller on l’escultor Josep Viladomat, que era gendre 
seu, hi acabaria fent l’escultura de La República. 

Els moments d’auge de l’estiueig a Cerdanyola van ser els anys 20 i 30. Els  
anys 20, entre els artistes s’hi trobava Marià Espinal, el qual va presentar un 
paisatge del lloc al Concurs Plandiura. Els anys 30, els Humbert rebien moltes 
visites dels amics en la seva caseta del carrer del Bon Mot (actualment, Pintor 
Togores) i en el jardí, que feia partió amb el carrer del Torrent. Pierrette 
Gargallo, per exemple, ens va dir que ella i la mare anaven sovint a veure’ls. 
 
El mes de juny, poc abans de comprar-se el terreny de Cerdanyola, Humbert 
havia participat en l’exposició col·lectiva de final de temporada de la Sala Parés 
que reunia els poulains dels Maragall. A més d’ell, en aquella ocasió hi 
figuraven Benet, Domingo, Mallol, Mompou, Serra, Sisquella, Vayreda i Ernest 
Maragall (escultures).  
 
En la Gaseta de les Arts, Màrius Gifreda  va considerar que l’aquarel·la 
d’Humbert, tot i no ser de les millors seves, seguia sent admirable, però l’obra 
que preferia, d’un "monocromisme preconcebut”, era Composició432. Es va 
tornar a referir a aquesta obra en una altra crítica que publicà a Mirador dient 
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que el seu encant venia donat per l’arabesc. També remarcava “les 
matisacions reeixides” de Natura morta433.  
Aquesta darrera tela fou la que més va interessar a R.Vayreda, per “la gran 
riquesa de color”,  juntament amb la Figura434. Per la seva part, Joan Cortés va 
trobar aquesta Figura ”ben dibuixada i entonada dins una gamma discreta i 
càlida”; mentre la Natura morta era “esplèndida de qualitats i matisos”; i també 
era “excel·lent i d’una afinada coloració” la petita Composició i “encisadora, 
com totes les seves,” l’aquarel·la435. Carles Capdevila  destacava el contrapès 
de “la ingravidesa” i “l’execució gens insistent” de l’aquarel·la amb 
“l’apassionada objectivitat” amb que havia pintat la realista Natura morta436. 
 

La col·lectiva, en general, va ser considerada “bona” i “digna”. Però,  Daniel D. 
Montserrat va trobar Humbert “el més fluix dels expositors”. L’anàlisi que feia, 
retrospectivament té un cert interès per haver resultat precursora d’una opinió 
força estesa sobre el pintor. «Humbert, que és un dels homes que més reïx 
quan està en vena de fer les coses com cal, és també d’aquells que menys 
interès es prenen de quedar bé si el desmenjament s’ha ensenyorit d’ell.» I 
afegia: « Que hi farem de capficar-nos si sabem que dins de poc veurem coses 
d’Humbert que realment sorprendran? Però, justament, aquesta manca de 
regularitat és la que ens fa tenir una certa inquietud sobre l’esdevenidor d’un 
home que ha palesat unes dots prou reals perquè ens calgui exigir-li coses 
millors que les exposades actualment”. I concloïa: « No hi ha res més 
perjudicial per un artista que l’abandonament. Cal donar cada dia coses 
superiors a les anteriors, sobretot quan es té un nom que ha de citar-se com 
exemple més d’una vegada”437. 

Certament es tractava d’una opinió i d’un advertiment, en part, justificats. Ara 
bé, a quin gran artista no se li podrien aplicar si el seguíssim dia a dia i no el 
valoréssim solament per les obres que n’han quedat en els museus o en les 
grans col·leccions? Tindrem ocasió de veure d’ací al final del nostre treball si 
les paraules de Montserrat eren un advertiment particularment justificat. Pel 
que feia al temps immediatament posterior a la crítica, Humbert faria unes 
superbes manifestacions de la capacitat d’allò que el crític entenia per “donar 
cada dia coses superiors a les anteriors”438. 
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21. CARNEGIE INSTITUTE DE PITTSBURGH. 
EXPOSICIÓ DEL 1930 LA SALA PARÉS. PUJOLS 
PARLA AMB NOSTÀLGIA DE LES ARTS I ELS 
ARTISTES. 

 

L’Institut creat a Pittsburgh per Andrew Carnegie, un reeixit self made man 
nascut a Irlanda i nacionalitzat americà, havia començat a organitzar 
exposicions d’art modern l’any 1896. El propòsit de Carnegie era tenir on triar 
per fer una col·lecció d’art amb visió de futur, allò que ell en digué un museu de 
“old masters of tomorrow”. A tal fi, va dotar l’institut de persones de talent. Pels 
volts dels anys trenta, el seu director era Homer Saint-Gaudens. Visitava tot 
sovint Europa i recorria els tallers dels artistes on, acompanyat dels delegats 
territorials de l’institut,  triava les obres que havien de concursar. Es tractava, 
doncs, d’exposicions-concurs, eren anuals i tenien lloc d’octubre a desembre. 
Quan s’obrien al públic ja s’havien atorgat els premis per part d’un jurat 
internacional. Es va registrar una excepció l’any 1933 quan el jurat va ser 
únicament nord-americà, la qual cosa no va impedir que guanyés el concurs un 
pintor francès, Dunoyer de Segonzac. 

Les obres seleccionades romanien un any a disposició de l’institut abans de ser 
tornades als autors. L’exposició solia sobrepassar les tres-centes obres i el 
nombre de visitants rondava els 40 mil. Els catàlegs eren profusament 
il·lustrats. Els diaris més prestigiosos, com el New York Times, publicaven les 
crítiques a l’exposició poc després d’inaugurar-se. Els premis eren variats: 
alguns implicaven que, en rebre l’artista la quantitat estipulada, en perdia la 
propietat; altres premis consistien en una bonificació i un títol; i encara hi havia 
obres que eren adquirides per a proveir la xarxa de museus del Carnegie. Però, 
bàsicament, l’Institut concedia cada any tres premis i quatre mencions. El 
concurs tenia un gran prestigi, era com una mena de Premi Nobel de la pintura. 
No era molt receptiu a les avantguardes, però sí a la modernitat més incisiva. 
Serveixin d’exemples, el concurs de l’any 27, que guanyà Matisse, o el del 
1931, que guanyà Picasso. 

La delegada per Espanya del Carnegie Institute era Margaret Palmer. Posava 
molta atenció en allò que es feia a Catalunya. En diferents anys hi van anar 
passant molts artistes catalans, talment Sunyer, Galí, Togores, Mompou, Grau 
Sala, Andreu, Dalí, Junyer i Pruna, entre una llarga llista, i molts d’espanyols. 
De fet, en aquelles exposicions hi havia una sala d’Espanya. L’any 1930 va ser 
seleccionat Manuel Humbert. 

Francesc Fontbona ha explicat el procediment seguit per Margaret Palmer i la 
importància de la seva tasca: “la tasca de Miss Palmer en aquelles exposicions 
era molt important i va ser molt extensa en el temps. Ella era l’encarregada de 
posar-se d’acord amb els artistes sobre tot tipus de qüestions relacionades amb 
la seva participació a la gran exposició, i no només sobre aspectes pràctics 
sinó de vegades també sobre assumptes de fons. Feia també seguiment 
detallat de tot... La seva tasca tenia una bona part de diplomàtica i el seu paper 
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en la difusió de l’art hispànic modern als Estat Units va ser constant i 
destacat...”439. 
 
Els galeristes Maragall cada cop estaven més actius. En el record del germà 
memorialista, a començaments d’aquell estiu la temporada “va acabar amb 
l’exposició de sis obres seleccionades entre les més recents de Mompou, 
Benet, Sisquella, Domingo, Humbert i Joan Serra, que confirmaven l’existència 
d’un grup coherent i estretament vinculat a la Galeria. Amb aquest motiu 
obrírem un qüestionari entre els visitants. Fou nombrosa la participació dels qui 
contestaren i quedà molt manifest que les revistes d’art modern a Catalunya 
eren totalment insuficients. Les preguntes eren sobre l’opinió del públic pel que 
feia a les obres exposades, sobre el preu, sobre la preferència a tractar 
directament amb els artistes o amb marxants i sobre revistes d’art modern”440. 
 
A finals d’estiu, entre els dies 30 d’agost i 14 de setembre, van celebrar al 
Casino Colon de Caldetes una exposició del “Grup d’Artistes de Sala Parés, 
Barcelona. Secció d’Art Modern”. La invitació incorporava una nota sobre el 
significat del grup i els projectes internacionals immediats que els Maragall 
tenien per a ells. També venia una breu nota biogràfica dels artistes Benet, 
Humbert, Mompou, Serra, Sisquella, Togores i Vayreda, així com la llista de les 
13 obres exposades, entre les quals dues d’Humbert, Guaix i Noi Assegut. La 
cosa més curiosa era que la invitació incorporava el llistat de “personalitats 
barcelonines que posseeixen obres del Grup D’Artistes “Sala Parés””. 

 

Finalment, a començaments de la tardor del 1930, es va celebrar la segona 
exposició individual d’Humbert a la Sala Parés. Per tant, entre les dues 
primeres exposicions en aquella galeria havia tingut lloc l’Exposició 
Internacional de 1929, un esdeveniment transcendental per la ciutat i pel mateix 
pintor. La intervenció en la decoració mural de la Cúpula del Palau Nacional de 
Montjuïc li va permetre de fer un salt molt important en termes de projecció 
social i es va traduir en un canvi en la percepció dels mitjans artístics envers la 
seva obra i la seva personalitat. 

El canvi ja es va fer palès en la recepció que va merèixer la seva nova 
presentació en l’àmbit privat de la galeria del carrer Petritxol. Maragall 
recordava que “s’inaugurà a la Sala quadrada l’exposició d’aiguades de Manuel 
Humbert, potser la més completa entre les celebrades per aquest pintor amb 
aquesta tècnica i que obtingué un gran èxit. Cal assenyalar que aquelles 
aiguades, ara tan valorades, es venien llavors entre 400 i 500 pessetes”441. 

L’exposició s’inaugurà el 27 de setembre i es clogué el 10 d’octubre. Titulada 
“Humbert Guaixos”, el catàleg indicava que s’exposaven 28 obres, una de les 
quals il·lustrava la portada i una altra, la contraportada. La crítica, s’hi abocà 
d’una manera considerable. Recordarem aquelles aportacions que, al nostre 
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entendre, contribuïen em major mesura a la comprensió de l’obra del pintor i 
del moment d’evolució en què es trobava. 

La revista D’Ací D’Allà, reproduí tres gouaches: un trio de personatges de la 
Commedia dell’Arte, una escena de taller amb l’artista i la model, i un interior 
amb un home solitari menjant. Les imatges anaven acompanyades per una nota 
breu, però lúcida i exacta: “L’art agut, gairebé punxant, de Manuel Humbert troba 
en l’aiguatinta la seva expressió més genuïna. La seva darrera exposició, on 
abundaven les mostres d’aquest procediment a mig camí entre la pintura i el 
dibuix, va confirmar el mestratge d’aquest artista que sap jugar com ningú amb 
la tendresa i el grotesc, tot fent lliscar un raig de poesia en els ambients més 
sòrdids i desolats”442. 
 
A Mirador, Màrius Gifreda. després de recordar la fama sempre creixent 
d’Humbert com a pintor de gouaches, establia uns parentius de l’artista amb 
Daumier, Pascin i Dunoyer que anaven associats, respectivament, a unes 
característiques: intensitat, “incisivitat” i agilitat. Això no l’impedia de remarcar 
l’autosuficiència de la visió personal i de la sensibilitat del pintor i advertia que 
l’agudesa d’aquella sensibilitat podia fer que “ultrapassés el contacte entre l’obra 
i l’espectador normal”, al qual, es temia, li seria difícil percebre les subtilitats 
d’Humbert.  
 
“En la sala antiga de can Parés, aquest artista presenta una trentena de 
guaixes. En aquesta modalitat pictòrica, Humbert té una fama ben guanyada. I a 
cada nova exhibició, encara l’augmenta. En aquesta darrera podríem dir – 
emprant la frase coneguda - que s’ha superat a ell mateix.  
 
“Si intentéssim desglossar influències i parentius de l’art de Manuel Humbert 
amb el d’altres noms coneguts, potser hauríem de començar per Daumier i 
acabar per Pascin, tot passant per Dunoyer de Segonzac. Diríem: de Daumier, 
la intensitat; de Pascin, la incisivitat; de Dunoyer, l’agilitat. Però encara ens 
quedarien altres facetes de l’art del nostre pintor per constatar. I és que Humbert 
– com tots els bons temperaments – no ha de manllevar res a ningú, perquè té 
una visió personal i una sensibilitat específica. Aquesta sensibilitat és tan aguda 
que fins en alguns moments arriba a ultrapassar el contacte establert entre 
l’obra i l’espectador normal. S’ha de tenir una percepció molt afinada per assolir 
totes les subtilitats de les guaixes de l’Humbert ». 
 
Seguidament, Gifreda s’endinsava en l’anàlisi de la tècnica de la gouache i, 
també, de l’accidentalitat que s’hi associava quan no es dominava com ho feia 
Humbert. Humbert rebutjava els efectismes i tendia a la contenció. Gifreda 
remarcava la seva manera àgil de subratllar les composicions amb « quatre 
ratlles de tinta ». Elogiava la qualitat de les matisacions i de la justesa dels 
valors. Per acabar recomanava la compra d’aquelles obres, ja que, al seu 
entendre, seria un encert d’aquells que poguessin permetre-s’ho. 

“En la pràctica de la guaixa, com en la de l’aquarel·la, moltes de les troballes 
són més aviat degudes a l’aigua que no pas a la mà de l’artista. I en el cas de 
l’Humbert, rares vegades anotareu aquest suport dels elements. Hi ha un cert 
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menyspreu de les gangues efectistes del procediment pictòric, i una certa 
contenció en la plasmació de les accidentacions del model. 

“I després, remarqueu la manera àgil de subratllar certs fragments de la 
composició amb quatre ratlles de tinta. I fixeu-vos en la qualitat de les 
matisacions i en la justesa dels valors. I si després de fixar-vos en tot això i en 
altres valuoses qualitats d’aquestes guaixes, formeu part d’aquell privilegiat 
estament que pot comptar amb un cert pressupost per comprar pintura, us 
aconsello que aprofiteu l’ocasió de començar, o ampliar la vostra col·lecció amb 
una d’aquestes pintures de Manuel Humbert”443. 

Alcántara Gusart recordava a l’inici, que no reproduirem, de la seva crítica que 
en l’exposició anterior Humbert encara es debatia en “especulacions oposades” 
sobre la “incisivitat” i la austeritat de la paleta, que curiosament també 
relacionava amb Pascin, i sobre la serenitat i la sensual exaltació de la forma. 
En canvi, la nova exposició marcava, al seu parer, una “nova etapa de suau 
equilibri”, gràcies a l’extensió de la paleta i, sobretot, per haver-hi infós claredat 
i lluminositat. 

“Para obtener este nuevo producto estético, grato, a la vez, a los ojos y a la 
inteligencia, bien es verdad que Manuel Humbert extiende notablemente su 
paleta, pero, sobre todo, lo que infunde es luz, claridad. … La belleza esencial 
de estas pequeñas maravillas trazadas y compuestas con una graciosa 
espontaneidad, estriba tanto como en la delicada matización de los tonos, en la 
sabia y bien resuelta distribución de la luz que presta a los respectivos cuerpos 
una especie de sutil palpitación material”. 

Seguidament, anava destacant altres qualitats, referenciant-les a obres 
concretes: “la disciplina del ritmo”, que retrobava especialment en Parella, que 
considerava la millor de les obres exposades, i l’ambient creat, “otra condición 
en extremo apacible”. I afegia: “Esta estructuración ambiental quizás sea, 
técnicamente, lo más bárbaro, lo más fauve de la pintura actual de Humbert”. 
Destacava una altra obra, Carnavalada, “tan parca de recursos y tan 
impresionante”444. 

M. Pascual a  El Noticiero detectava al llarg de la trajectòria artística d’Humbert 
“dues modalitats temperamentals”. Una, “objectiva i sensual de matèria, forma i 
color”, que exemplificava en els bodegons de l’exposició del 27, i, l’altra, la de 
les gouaches, que identificava amb el període de París. Era interessant 
l’observació de què l’exercici de les dues modalitats mai fins aleshores se li 
havia presentat al pintor com un dilema. 

“Estas dos tendencias nunca hasta hoy se le habían presentado a Manuel 
Humbert con los caracteres de un dilema; sin que apenas se notase en su obra 
la más ligera vacilación o duda, iba de una manera ténue, pero constante, 
progresando aquel aspecto sobre este último”. 

En canvi, observava que, en les obres de la nova exposició, l’artista havia fet 
un moviment diferent del “ténue, constante” i gairebé natural que havia 
caracteritzat la seva evolució. Sostenia que Humbert havia volgut tornar enrere, 
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vers “éxitos y fórmulas de antaño”, la qual cosa potser venia a ser la seva 
“primera vacilación”, la qual comportaria una conseqüència seriosa perquè 
afectaria a “su cualidad principal”, la espontaneïtat. 

“Insensiblemente Humbert ha ido dejando de lado su estilo incisivo, aquel 
análisis introspectivo de los estados del alma, para dar paso al otro estilo, 
untuoso, extensivo, sensorial. 

“En la exposición que nos ocupa diríase que Manuel Humbert ha querido esta 
vez retroceder a sus éxitos y fórmulas de antaño y, en esta quizás su primera 
vacilación, Humbert ha dejado prendida en el empeño su cualidad principal: la 
espontaneidad. 

“En algunas de las acuarelas expuestas, las que denotan en su composición al 
pintor lujurioso de luces y masas, el dibujo ha perdido la concisión y fuerza que 
ha sido siempre la característica de las obras de Manuel Humbert. En cambio 
siguen conservándola las que, más que acuarelas, llamaríamos dibujos 
iluminados, en que el color, muy parco, es un comentario más, estrechamente 
regido por la propia ley del dibujo. De esta forma podemos señalar como su 
mejor producción el que lleva por título Carnavalada”. 

Els dilemes amb què s’enfrontava el pintor, que eren el leit motiv de la crítica, 
Pascual els retrobava també en “la incertesa de l’ambient”, què no seria ni el 
barceloní ni tampoc era ja el de l’Escola de París. 

“La labor inteligente que Manuel Humbert ha prodigado en estos dibujos se 
halla neutralizada, diluida mejor, en la incertidud de un ambiente que sin acabar 
de ser el nuestro, tampoco se decide por pertenecer a la que podríamos llamar 
Escuela de París”. 

Malgrat totes les afinades consideracions que acabem de llegir, qualificava 
l’exposició d’excepcional, perquè Humbert “mai ha estat tan pintor”, ja que es 
delitava amb “els accidents de les llums i dels volums”, entre els quals es 
perdia l’acidesa de la ironia de l’artista, la qual cosa no sabem si lamentava o 
celebrava. 

“La ironía en el comentario ha perdido esta vez toda su acidez; ha sucumbido, 
diríase, ante los accidentes de las luces y de los volúmenes expresados y 
resueltos con verdadero deleite por el artista. Y este es el éxito registrado en 
esta excepcional exposición”445. 

Rafael Benet, signant Bairola, va posar l’accent en la qualitat de dibuixant 
d’Humbert, l’agudesa i sensibilitat del qual ja sabem però ho repetia, 
considerava “excepcional dintre el moviment català”. Resultava interessant que, 
per remarcar aquestes qualitats, volgués precisar que, més que no pas 
gouaches, les obres presentades eren “dibuixos lleugerament tenyits”. Tornava 
a oposar la “finesa” gairebé “morbosa” del pintor a “l’excés de salut”, que 
considerava una característica de l’art català que arribaria fins a Manolo. L’obra 
en paper d’Humbert seria una excepció, “l’excepció noucentista”446, com ho 
foren abans Jaume Huguet i Joaquim Vayreda, consideració que ja havia fet en 
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la seva crítica a l’exposició de 1927, llavors estesa a qualsevol tècnica que 
emprés el pintor. 

“L’art del dibuixant Manuel Humbert – més que de guaixos hom podria parlar 
davant de la seva exposició a la Sala Parés, de dibuixos lleugerament tenyits –
no és un art massa assequible, ací. 

“Manuel Humbert, dibuixant, més encara que Manuel Humbert, pintor, és d’una 
agudesa, és d’una sensibilitat excepcional dintre el moviment català. 

“Fi, fins als límits del morbós, ací on, en general, la sensibilitat dels artistes es 
manifesta  sovint amb excés de salut. Aquell excés de salut dels Vergós, dels 
Martí i Alsina, Colom i Manolo, que gairebé constitueix una mena de tradició 
única dintre la nostra història de l’art. 

“Gairebé es pot dir que una de les úniques excepcions d’aquesta regla la 
constitueix l’art del dibuixant Humbert. En el quatre-cents trobem també 
l’excepció confirmadora de la regla general: en el cas del delicat Huguet i en el 
vuit-cents l’excepció la constitueix l’art de Joaquim Vayreda. L’excepció 
noucentista la constitueixen els dibuixos, les aquarel·les i guaixos de Manuel 
Humbert.” 

Comparats amb “l’agilitat expressiva” d’Humbert, seguia escrivint Benet, els 
“superrealistes” serien “llords” i “matussers”, perquè la finor d’Humbert era 
natural i el seu art de dibuixant era “superrealista, sense proposar-ho”, i no pas 
el fruit de teories “enginyoses”. 

“L’obra dels artistes servidors de les teories més desesperades a casa nostra, 
els nostres superrealistes, al costat de l’agilitat expressiva dels dibuixos de 
Manuel Humbert són encara un cas de llordor: un cas de matusseria. 

“Manuel Humbert dibuixant no sap, no ha sapigut mai el que és la platitud. [No 
ha tingut, naturalment la pretensió de defugir-lo. És per esperit, per sensibilitat 
que Humbert arriba a un excés de finor: d’una manera natural. És a dir, sense 
haver de forçar la màquina de la seva intel·ligència amb teories més o menys 
enginyoses. 

“L’art de Manuel Humbert dibuixant és realment un art ultra-realista, 
superrealista, sense proposar-s’ho. Ho és per la pura i simple finor, qualitat la 
més natural de l’artista”. 

D’altra banda, Benet no negava que, “com s’ha dit”, Humbert fos un il·lustrador. 
Ara bé, era “dels bons, dels realment profunds” i el posava en la categoria dels 
Daumier, Guys, Gavarni i Toulouse-Lautrec, és a dir, entre aquells il·lustradors 
l’art dels quals era “art pur”, gens inferior a la pintura. 

“Manuel Humbert dibuixant, s’ha dit, és un il·lustrador. Bé, sí, un il·lustrador 
dels bons: dels realment profunds. Un il·lustrador de la categoria dels Daumier, 
dels Constantin Guys, dels Gavarni, dels Henri de Toulouse – Lautrec. 

« L’art d’aquests il·lustradors, nosaltres el considerem art pur. No sabríem 
classificar-lo en un graó jeràrquic inferior a la millor pintura per a ésser 
emmarcada amb els millors marcs de talla. (Si ens hem acostumat a classificar 
la pintura d’una manera tan banal segons admeti marc de luxe o no l’admeti) ». 

La part final de la crítica estava dedicada a remarcar la “força humana de 
primer ordre” d’aquells dibuixos, en els quals l’artista hi feia aparèixer “tot un 
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món viu, però vist somniant » i, tanmateix, « sense dinamisme », « com aturat 
en un moment de somnis »,  «trist », « resignat », i això sí, « vivent » amb una 
« força estoica que atura totes les actituds » i configura « una mena de hieràtic 
sense majestat ». 

Era lògic, doncs, que tot sovint els temes corresponguessin a les tavernes i als 
bordells dels barris baixos, « sense tragí, resignats, muts ». A vegades, algun 
pallasso de circ feia « burla punxant, però quieta encara, de la societat grotesca 
i vulgar que no entendrà, que no podrà entendre mai el seu art”, excepcional 
com el de Constantin Guys, capaç d’inspirar Baudelaire. Benet sempre va ser 
conscient d’aquella tragèdia sense heroismes que esperava a Humbert. 

« Els dibuixos de Manuel Humbert tenen una força humana de primer ordre. 
Tot un món viu, però vist somiant, apareix ací en els dibuixos d’Humbert. Un 
món sense dinamisme: vivent, però com aturat en un moment de somnis. Un 
món trist, resignat, vist una mica a la manera espiritual dels pintors xinesos. Hi 
ha com una força estoica que atura totes les actituds, que gairebé  es complau 
en una mena de hieràtic sense majestat. 

“Sovint els mateixos temes que recull Humbert en els seus comentaris 
finíssims, pertanyen al món de les tavernes i dels bordells dels suburbis i dels 
barris baixos sense tragí, resignats, muts. 

“De vegades, els pallassos de circ serveixen l’artista per fer burla punxant, però 
quieta encara, de la societat grotesca i vulgar que no entendrà, que no podrà 
entendre mai el seu art. El seu art excepcional amb la mateixa punta de 
decadència que el de Constantin Guys, aquell dibuixant de les lorettes 
envellides, dels dandys i les cocottes del París del segon Imperi (1802-1892), 
que inspirà l’assaig de Baudelaire, El pintor de la vida moderna”447. 

Molt coincident amb la crítica de Benet era la que va publicar La Publicitat. Per 
exemple, hi havia coincidència en una observació sobre la tècnica, que totes 
dues consideraven més propera a la aquarel·la que al gouache; i en què 
aquella tècnica s’adequava al temperament i a la sensibilitat, “delicadament 
exacerbada”, de l’artista. En totes dues es parlava de l”escriptura àgil” 
d’Humbert per fer composicions amb unes “figures simples, sense cap prestigi”, 
en “interiors gairebé irreals”, que adquirien una significació de “somni poètic 
que les eleva per damunt de la realitat estricta que els serveix d’excusa”. No 
eren documents, eren “petits poemes, d’una finor penetrant”, concloïa, 
probablement Capdevila tot i no signar, com podia haver-ho fet Benet. 

“El pintor Manuel Humbert té exposada una magnífica col·lecció de guaixos, la 
millor segurament de totes les que ens ha ofert fins ara. La tècnica d’aquest 
procediment, que s’acosta més a l’aquarel·la que al guaix pròpiament dit, s’avé 
més que cap altre a les exigències del seu temperament i de la seva sensibilitat 
delicadament exacerbada. 

“Manuel Humbert narra amb una escriptura agilíssima la presència d’unes 
figures simples, sense cap prestigi especial, en uns interiors gairebé irreals. El 
conjunt d’aquestes composicions, però, a través de la visió del pintor adquireix 
una significació de somni poètic que les eleva per damunt de la realitat estricta 
que els serveix d’excusa. Són escenes que, tractades amb un concepte 
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estrictament documental, tindrien un valor epigramàtic, però que transcrites i 
comentades amb l’estel subtilíssim de Manuel Humbert, perden la qualitat de 
simples documents objectius i guanyen la categoria de petits poemes, d’una 
finor penetrant.” 

Ara bé, allò més important pel crític en la concepció plàstica d’Humbert era 
l’atmosfera, submergits en ella, deia de manera brillant, “els accessoris tenen 
tan d’interès com les figures”. Perquè Humbert “crea una llum que no té res a 
veure amb la llum real, però té una eficàcia poètica i emotiva superior”. Densa 
de suggestions, també per “la intervenció de la fantasia”, era una pintura que 
semblava sòbria, però era delicada, subtilment matisada, i que semblava 
executada despreocupadament, però en realitat era el resultat d’una “atenció 
apassionada, àgil i malaltissa de tan sensible”. La “elegància, subtilesa i 
emoció” d’Humbert assolien el màxim rendiment en el gènere de dibuix que 
l’artista recreava entre la gouache i l’aquarel·la, concloïa un Capdevila 
finalment entregat sense reserves a l’art d’Humbert. 

“En el fons, els accessoris tenen tan d’interès com les figures, simples elements 
d’un conjunt submergit en una atmosfera tendra, patètica a estones, que és la 
part més personal, més íntima de la concepció plàstica de l’autor. Humbert crea 
una llum que no té res a veure amb la llum real, però que té una eficàcia 
poètica i emotiva superior a la que tindria la descripció literal d’un episodi 
realístic qualsevol. La intervenció de la fantasia fa més densa de suggestions 
aquesta pintura delicada, aparentment sòbria però subtilment matisada, 
despreocupada d’execució en aparença però controlada amb una atenció 
apassionada, àgil i malaltissa de tan sensible. 

“Indubtablement, en aquest gènere pictòric, Manuel Humbert dóna el rendiment 
màxim d’elegància, de subtilesa i d’emoció que pot obtenir de les seves 
admirades aptituds de pintor posades a servei d’una sensibilitat excepcional”448. 

Com anem veient, Humbert va rebre un tracte exquisit dels crítics, la qual cosa 
seria una constant al llarg de la seva vida, amb algunes rares excepcions que 
confirmarien la regla. No ens referim simplement al to elogiós que en aquella 
ocasió i, en general, va rebre, sinó a la qualitat de les observacions i de les 
anàlisis que, en molts casos, donaven un caire assagístic  a unes aparentment 
meres crítiques de diaris i revistes. D’ací que haguem volgut atorgar-les un lloc 
molt important dins el nostre treball. 

 

Joan Anton Maragall, en comentar la temporada 1930-1931 que pràcticament 
s’havia iniciat amb l’exposició d’Humbert, recordava: “Considerant  inoportú el 
saló de Tardor pel fet d’haver-hi ja exposicions col·lectives, creguérem bo, com 
a començament de temporada, de donar a conèixer les col·leccions particulars 
que existeixen a Barcelona com estímul a la formació d’altres col·leccions”449. 

El crash econòmic de 1929 començava a afectar l’economia del país, fins i tot 
la dels potencials col·leccionistes. Maragall intentava estimular la afició, 
presentant en la Sala Parés casos exemplars, és a dir, bones mostres 
d’algunes de les millors col·leccions privades de Barcelona. En aquella ocasió, 
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la col·lecció exposada fou la de Josep Barbey i, tot i ser-ho parcialment, Sònia 
no va mancar pas a la seva segona cita amb el públic barceloní. 

Allí també es va trobar amb el seu autor, però no perquè aquest l’anés a visitar 
especialment, sinó per una altra mena de raó. En efecte, l’Exposició de 
Gouaches d’Humbert tenia lloc el mateix dia 27 de setembre en que es produïa 
allò que anunciava un altre catàleg de la Sala Parés: “Inauguració temporada 
d’Art 1930-1931. Exposició d’obres de la Col·lecció Barbey”. Es presentaven 60 
pintures i 6 escultures, les quals -  s’advertia -  només eren una selecció i no 
pas la col·lecció completa, impossible d’exposar “per manca de local”. La 
iniciativa dels Maragall de presentar una col·lecció no era pas l’única en el seu 
gènere ni en aquell moment. La col·lecció de Ferran Benet es presentava a les 
Galeries Laietanes. 

Mentre durava l’exposició de la Sala Parés, Francesc Pujols va donar una 
conferència sobre Les Arts i els Artistes. Certament, allò que va dir en la 
conferència havia de coincidir molt amb el que va publicar a la revista D’Ací 
D’Allà el mes de desembre sobre la mateixa agrupació i la mateixa època. 

“Un dels records més intensament agradables que tinc de la meva vida, és el 
de l’època de la fundació i desenvolupament de l’agrupació de pintors i 
escultors catalans, titulada “Les arts i els artistes”, que després ha fet tant de 
soroll”. Pujols donava el mèrit principal a En Iu Pascual “que va fer el miracle 
d’unir tots els pintors i escultors que en aquell moment representaven la vida 
creixent del nostre art plàstic”, i recordava els noms de Nonell, Canals, Colom, 
Apa, Nogués, Aragay, Humbert, Casanovas, Borrell Nicolau “i d’altres que ara 
no tinc d’anomenar perquè tothom els coneix i admira tant com els pugui 
admirar jo”. No dubtem de la sinceritat d’aquesta frase, però no és menys cert 
que el llistat devia respondre a les seves preferències i anava precisament 
encapçalat pel nom de Nonell. 

Malgrat el context institucional i el gust “viciat i enfosquit” dels compradors, 
Pujols recordava com s’adreçava als artistes i “els animava i els prometia la 
glòria, perquè la veia més clara que ells. Les hores passades en aquells tallers, 
hores de plaer inefable, em dibuixaven l’esdevenidor d’aquells homes únics que 
arribaven a l’extrem de treballar sense esperança”. 

Després d’haver evocat tan bellament aquelles hores, Pujols dedicava un altra 
paràgraf a descriure-les: “Aquelles hores d’unió, d’amistat, de rialles franques, 
de seguretat de tenir companys, d’admiració del mateix... punt d’unió ideal 
entre els homes... van ésser hores de lluita, de lluita intensa, llarga, però fàcil i 
alegre. Ens movíem molt, ens ficàvem per tot, ens distribuíem la feina i les 
tasques. Tothom complia. No hi havia manera de passar un dia sense veure’ns 
uns o altres. Tots érem un”. 

Com a testimoni d’aquella germandat, Pujols conservava “un tresor... Són els 
retrats que formen el que jo en puc dir amb orgull sense límits, la meva 
iconografia”450. Aquella iconografia era precisament la que donava títol al seu 
article a la revista, que venia il·lustrat  pels dos retrats que li havia fet Feliu 
Elias, i pels que li feren Ricard Canals, Francesc Vayreda, Josep Aragay, el 
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pintor basc Gustavo de Maeztu i pel bust, on és retratat caracteritzat 
d’emperador romà, obra de Borrell i Nicolau. 

Els records de Pujols deien més sobre la realitat d’aquella agrupació que totes 
les disquisicions que s’hagin fet o es puguin fer sobre la seva modernitat, sobre 
la catalanització de l’art que va suposar o sobre les altres connotacions 
extrartístiques que la van fer ésser molt influent en la configuració de la història 
de l’art català contemporani. Perquè, com ha reconegut Jaume Vidal, què n’ha 
fet un exhaustiu repàs, les característiques de l’agrupació Les Arts i els Artistes 
“formalment no es poden concretar; la dificultat és objectiva, atès l’eclecticisme 
dels seus components. L’orientació es troba no tant en els aspectes formals, 
sinó més aviat en la representativitat o en l’actitud. Val a dir que amb el pas del 
temps es van concretant formalment; així Nogués, Humbert o Canals seran els 
exemples arquetípics de Les Arts i els Artistes”451. No sabríem estar-hi més 
d’acord. 
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22. BARCELONA NO ÉS VISTA PER HUMBERT. 
L’EXPOSICIÓ DE LA SALA PARÉS DE 1931. 
L’INCIDENT DEL NU. UNA CARTA DEL SALON DES 
INDÉPENDANTS. 

 

El Reial Cercle Artístic va organitzar al Palau de les Arts Decoratives un 
concurs que resultà molt concorregut, ja que es presentaren 345 artistes452. La 
intenció dels convocants era contribuir a corregir un fet sorprenent de la vida 
artística del país, sobretot tractant-se d’una generació d’artistes impregnats per 
les idees noucentistes tant predominants en la seva joventut. El fet era que no 
cultivaven el paisatge urbà de la pròpia Barcelona. Fontbona ho ha recordat 
així: “A les acaballes de 1930 tingué lloc a Barcelona un magne concurs de 
pintura que canvià els hàbits de l’art català: “Barcelona vista pels seus artistes”. 
Encara que sembli rar, abans d’aquell concurs, Barcelona no era un tema gens 
habitual per als pintors. Fins aleshores podem trobar alguns olis i aquarel·les 
centrats en carrers o indrets de la ciutat, però són obres més o menys 
esporàdiques, i de cap manera formen part d’un gènere establert”453. 

Humbert, que participava d’aquella manca d’interès pel paisatge de la pròpia 
ciutat, es va mantenir en les seves posicions i no va participar en el concurs. 
Repassant la seva obra s’observa que havia pintat paisatge des de ben jove, 
com hem vist que feia a Arenys de Munt, i ho seguiria fent tota la vida. De 
vegades hi incorporava alguna casa de camp en les seves natures vives, 
també algunes cases de poble, alguns darreres de cases com pintats des del 
patí, algun jardí, fins i tot algun suburbi industrial i forces paisatges de racons 
de París, inclosa alguna vista del Sena, i de Les Lilas. Però mai va pintar cap 
boulevard com feu Pissarro ni cap Rambla ni Paral·lel. De fet, no li coneixem 
cap paisatge de Barcelona454. La convocatòria del concurs no el va afectar. 
 
Sí l’havia d’afectar, i molt, una pèrdua humana que es va produir llavors. ”El 
concurs... es fallà a mitjan febrer. Un il·lustre membre del jurat, el pintor Ricard 
Canals ... havia mort uns dies abans”455. Canals va morir el dia 7 de febrer. 
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Havia estat una persona molt estimada pels seus amics, i ell i Benedetta, la 
seva muller, immortalitzada pel magnífic retrat que li va fer Picasso, sempre 
havien tingut la casa oberta per a ells. Per a Humbert ho havia estat de bat a 
bat des dels temps de París. A més de l’amistat, compartien afinitats profundes, 
de manera que, com acabem de veure a la fi del capítol anterior, ells dos i 
Nogués eren exemplars de l’esperit i maneres de Les Arts i els Artistes, 
altrament dit, dels noucentistes. 
 
Però la vida seguia... i entre els dies 14 i el 27 de febrer d’aquell recent estrenat 
1931, pocs mesos després de l’exposició de gouaches, Humbert presentava els 
seus olis en la mateixa galeria dels germans Maragall, aquesta vegada en la 
sala gran. El catàleg “Manuel Humbert. Exposició de Pintura » duia una 
il·lustració a la portada i una altra a la contraportada, així com el llistat dels 24 
olis, entre els quals un paisatge d’Arenys de Munt. El ressò de l’exposició en la 
crítica fou nombrós i important. 
 
Josep Maria Junoy, en una crítica inicialment publicada al diari El Matí i, 
posteriorment, reproduïda a La Actualitat Artística 1930-1931, que era editada 
per la Llibreria Catalonia, destacava l’esforç d’Humbert “per dominar i superar 
les facilitats d’il·lustrador” i endinsar-se en la pintura, en un procés que hauria 
començat amb el mestratge de Nonell i hauria seguit amb el  ”contacte directe 
amb Degas i amb els Bonnard i els Dunoyer de Segonzac més recents”. El seu 
“francesisme” reposaria, segons el molt entès Junoy, en un “fons renaixentista 
italià, que més que veure’s es respira en algunes de les seves figures”. 
 
Entre les obres exposades assenyalava com de més interès la Noia del jersei 
gris “que ens evoca els millors Coubine”; la Noia dels rínxols “amb aquella mà 
pastosa de nacre”; el bust de dona “de cabellera negra blavosa i de suèter verd 
maragda”, què tenia per model la seva esposa Suzanne i, encara, “una figura 
robusta i enrosada vestida de lilà”. Amb uns comentaris sobre els bodegons, 
“una mica anèmics de matèria, però construïts amb una consciència pictòrica 
molt exigent”, confirmava la seva opinió de què Humbert es trobava “en una via 
cada vegada més sòlida456. 

Màrius Gifreda a El Mirador començava referint-se a la recent exposició de 
gouaches - “tots sabem que són el seu fort” - que havia presentat a la mateixa 
sala quadrada poc temps abans. Seguidament, expressava la seva sorpresa 
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davant les pintures car, tot i haver-lo considerat sempre un gran artista, 
confessava que: “Quant a l’expressió pictòrica, hi trobàvem a faltar certes 
agilitats de la pinzellada per a considerar-lo igualment, com un acabat pintor. La 
nostra sorpresa ha estat en veure que, des d’ara, el pintor i l’artista s’han arribat 
a igualar”. Es tractava, doncs, d’una superació d’ordre pictòric. “Mai com ara 
Manuel Humbert no havia assolit una riquesa de matisos tan afinada i un 
mestratge més segur”. 

Entre les possibles raons d’aquell progrés donava aquestes: “potser fins ara, 
Humbert no s’ha decidit a acceptar el model amb totes les seves 
conseqüències i a esgrimir els pinzells amb totes les seves possibilitats”. I 
concloïa: “Sigui com sigui el resultat ha estat excel·lent”. 

El crític acabava fent incís en la sensibilitat dels ulls de l’artista: “Des de les 
seves primeres exposicions de dibuixos, aquest pintor ha estat considerat com 
una de les retines més sensibles del nostre país. Se li havien fet objeccions en 
altres sentits, però gairebé tothom assentia a constatar la seva exquisida 
sensibilitat. Amb els anys aquesta sensibilitat s’ha anat aprofundint fins arribar 
a avui, en què, sense perdre la primitiva intenció, addiciona una percepció del 
model de molta més consistència”457. 

Manuel Marinel·lo es mostrava crític amb la visió i, sobretot, amb la coloració 
d’Humbert, distant de la “del común de los mortales”, la qual cosa observava 
principalment en les figures i nus, el domini dels quals considerava que era 
l’objectiu que s’havia fixat el pintor, “apartado empero de toda coloración tenida 
por real hasta nuestros días”. 

“Manuel Humbert es un joven artista que va siguiendo su camino sin detenerse 
y sin mirar atrás; su objetivo parece ser el dominio de la figura humana, y su 
amor al desnudo, apartado empero de toda coloración tenida por real hasta 
nuestros días. Y esa arbitrariedad de Humbert, al dar a las carnes todas un 
tono de barro cocido, perjudica no poco algunas de sus telas que ofrecen a no 
dudar condiciones recomendables de dibujo y de sensibilidad. Por ello Noia del 
Jersei gris, Noia dels rínxols, tratadas al margen de aquella preocupación 
colorista que hemos señalado, así como Lectura, nos parecen las mejores 
pinturas de la exposición, sin desdeñar los bodegones Natura morta y Raims, 
en los cuales la visión de la realidad y de la calidad que ha tenido el apreciable 
artista, se acercan bastante al del común de los mortales”458. 

Rafael Benet considerava l’exposició com “la més completa manifestació que 
aquest artista ha donat del seu caire de pintor”. Recordava els seus triomfs com 
a il·lustrador, tot aclarint que tractant-se d’Humbert, il·lustrador era una paraula 
amb gran sentit, i reprenia resumidament allò dit en la crítica que havia fet en 
l’exposició anterior, on el posava en la categoria de Guys i de Toulouse-
Lautrec, entre altres. Remarcava el llarg procés en el qual havia vorejat “la 
pèrdua de finor”, però que l’havia dut fins el triomf d’aquell moment com a pintor 
de “delicada solidesa”, de “gravetat sensible”, gràcies a “una lluita aferrissada 
amb la matèria“ i a “una disciplina de pintor per veure el pes i la profunditat dels 
volums”. 
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“En aquesta exposició actual Humbert triomfa com a pintor, després d’un llarg 
procés per trobar la fórmula pictòrica, sense perdre la sensibilitat, que es 
manifestà amb tota puixança des dels seus primers dibuixos. Per aconseguir la 
delicada solidesa, la gravetat, sensible d’ara, el nostre pintor ha passat per un 
llarg procés, en el qual l’artista, en el caire de la pintura, semblava haver perdut 
una bona part de la seva finor. Avui, després d’una lluita aferrissada amb la 
matèria i d’una disciplina de pintor per a veure el pes i la profunditat dels 
volums, Humbert ha assolit inculcar per primera vegada en les seves pintures 
més pictòriques, l’aguda sensibilitat dels seus dibuixos.” 

Observava també el progrés fet amb el color, sobretot el “raport gris-perla” que 
“perfumava” els volums. Remarcava la dificultat que suposava assolir aquell 
“perfum”, aquella “poesia”, tot sotmetent-se a “lleis fonamentals de la pintura”, 
una pintura, precisava, feta a “gran pasta”. I acabava definint el gran mèrit d’un 
pintor que “jugava net”: “haver conquistat la gràcia fèrriament”. 

“Colorísticament, Humbert ha donat també un gran pas. Les seves darreres 
obres – les quals són plaçades en el plafó central de l’exposició- són ja una 
troballa de rapport: un rapport rosa-perla que no neutralitza pas el sentit dels 
pes i del volum, sinó que el perfuma. Arribar al perfum, és a dir, a la poesia, 
com hi ha arribat Humbert en algunes obres, és dificilíssim. Humbert ha assolit 
la poesia sotmetent-se a les lleis fonamentals de la pintura. Hom pot cerciorar-
se que la majoria de los obres exhibides són pintades a gran pasta. 

“El mèrit més gran d’Humbert és l’haver conquistat la gràcia fèrriament. És a 
dir, jugant net”459. 

El crític de El Noticiero, que no signava però havia de seguir sent Pascual, 
començava reconeixent la curiositat que despertaven sempre les exposicions 
d’Humbert, perquè d’elles “nunca se espera decepción alguna”. Tanmateix, 
considerava que, malgrat l’èxit com a dibuixant i autor de gouaches, “faltaba, 
sin duda, un Manuel Humbert pintor”, ja que, fins llavors, l’havia vist en “la lucha 
interior, entablada consigo mismo, para lograr expresar, con una técnica 
adecuada, lo mucho que Humbert tiene por decir en esta última modalidad”. 
Però allò semblava haver-se acabat amb aquella exposició. 

“Difícilmente podría obtener otro pintor – al mostrar seus adelantos - mejor 
acogida y más general satisfacción del público inteligente que la obtenida por 
Manuel Humbert en su actual exposición de la Sala Parés.” 

Això no obstant, el crític diferenciava els resultats. Hi havia unes poques obres 
en què trobava que “la exquisita sensibilidad”, “remonta por encima de la 
atracción de la materia” i produïa “síntesis admirables”. L’Humbert pintor, a 
diferència del “subjectiu” dibuixant, era realista i cada cop més “objectiu”, no ja 
solament en les natures mortes, sinó ara també en algunes figures. 

“De ella se destacan, como obras casi definitivas, las tituladas Lectura, Noia 
dels rínxols y una tela sin número, retrato femenino, que podria titularse Noia 
del jersei vert. Todo lo que en los dibujos tiene Manuel Humbert de subjetivo, lo 
tiene en las pinturas de realista; aquel objetivismo que conocíamosle en sus 
naturalezas muertas, aplicado esta vez a la figura. “Dijérase, sin embargo, que 
la exquisita sensibilidad del pintor no se pone a contribución más que en 
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aquellos contados momentos en que el artista se remonta por encima de la 
atracción de la materia y, dejando a un lado todo intento de análisis, reservado 
sólo para los estudios de desnudo, sus pinceles descifran en la tela estas 
síntesis admirables de las cuales son las tres telas señaladas”. 

Acabava considerant  que el pintor tenia “el propósito de profundizar en el 
modelo”, “con verdadera y única sinceridad pictòrica”, en la qual cosa hi veia la 
influència de Nonell. Però, de ser així, el crític s’equivocava en buscar-la per la 
via indirecta de Camps Ribera. 

“Abandonado ya el excesivo verbalismo de sus anteriores pinturas, producto de 
una primeriza facilidad en la pincelada, se nota en Manuel Humbert un decidido 
propósito de profundizar en el modelo, sin el escamoteo de ningún efecto 
plástico, con verdadera y única sinceridad pictórica. La influencia de Nonell no 
es ajena a todo esto y estaríamos quizás en lo cierto si dijéramos que ésta se 
efectúa a través de la asimilación que del maestro hizo el pintor Camps Ribera 
– a quien no se ha hecho aún toda la justicia que merece – cuyas pinturas, 
recuerda extraordinariamente la tela que figura sin número en la exposición. 
Esa técnica, vemos solicitarla muy a menudo por Manuel Humbert, para 
resolver los problemas que con plausible honradez se ha impuesto”460. 

Capdevila a La Publicitat saludava com a “interessantíssima” l’exposició perquè 
palesava “la possessió definitiva d’una fórmula pictòrica perseguida 
tenaçment”. Es centrava en explicar l’evolució de l’artista per arribar a aquella 
fórmula sense perdre la seva “característica tradicional”, és a dir, “l’agudesa de 
la seva sensibilitat”. Era un problema de tècnica feliçment resolt en “una 
escriptura distinta” que ja no es limitava a “narrar l’esgarrifança”, sinó “la 
palpitació serena”. 

“Fa temps, ... que ... ens semblava descobrir en les seves obres un afany de 
consistència i de vida animal, diríem, que en moltes ocasions neutralitzava la 
força perforant de la seva visió. En el fons el que se li plantejava era un 
problema de tècnica; el seu art penetrant i ràpid de natural evolucionava cap 
una fórmula més gràvida i assossegada; abans semblava que es limités a 
narrar l’esgarrifança, ara podeu assegurar que busca la palpitació serena, el 
ritme de la sang. Aquesta evolució en el concepte plàstic implicava 
necessàriament una escriptura distinta i en les obres que avui ofereix al públic 
pot veure-s’hi closa finalment aquesta evolució”. 

A seguir, descrivia minuciosament en què consistia aquella “escriptura distinta”, 
aquella nova tècnica. 

“La densitat de la matèria, empastada sense fuga, sotmesa a una insistència 
reflexiva, dóna una qualitat molt més greu a la seva pintura que, paral·lelament 
ha adquirit una vitalitat extraordinàriament persuasiva. La finor natural de la 
seva retina no ha patit gens amb aquest desplaçament; la pasta aparentment  
feixuga amb què descriu el seus models, s’irisa amb gradacions delicadament 
controlades; la deliberada opacitat dels tons fa més eloqüent la vivacitat que 
anima les millors pintures d’aquesta etapa”. 
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I acabava assenyalant algunes d’aquelles millors pintures, exemples del “nou 
aspecte de plenitud vitalista”, en una de les quals, La lectura, hi trobava un 
ressò de Fragonard461. 

La crítica de La Noche era molt elogiosa, ja que començava considerant  que 
“Manuel Humbert ha sido uno de los temperamentos del arte catalán moderno 
que con mayor precisión ha llegado a fijar en el lienzo el valor plástico de las 
emociones. En las telas de Humbert, el asunto, la materialidad del espectáculo, 
se exhalaba, por decirlo así, para conservar la sola esencia sentimental de la 
visión. Esto daba a sus figuras una cierta cualidad espiritual etérea que 
proporcionaba a su realismo un valor impresionante”. I acabava constatant que 
el cicle evolutiu de l’artista com a pintor s’havia completat, “dando al oficio un 
acabado perfecto e infundiendo a toda la obra una sensualidad optimista, una 
especie de materialidad de las sensaciones, llena de picantes sabores y 
manifestada en una naciente opulencia de la forma y de la policromia”462. 

Un fet curiós, que lamentablement cal situar dins una certa tradició, es va 
produir en la Sala Parés mentre durava l’exposició. A Maragall li va quedar molt 
marcat en la memòria i en escriure la història de la sala no ho va poder deixar 
de recordar. “Després de l’exposició d’aiguades de la temporada anterior, la 
d’olis era precedida de molta curiositat. Humbert allunyat molt de temps de les 
nostres galeries, s’havia reintegrat molt efectivament al nostre moviment 
artístic... L’acolliment que va tenir va ser en realitat molt bo... Les obres eren 
molt representatives, si bé no gens opulentes ni de grans dimensions. 
L’exposició representava aquell caràcter intimista que sempre ha tingut 
Humbert. Una bona part de les obres passaren a les millors col·leccions de 
Barcelona”. Fins aquí tot normal, però aleshores venia el record colpidor, potser 
més motivat per la reacció de l’artista que pel fet en ell mateix: 

“Un incident desagradable recordo d’aquella exposició: un sacerdot que visità 
l’exposició manifestà públicament la seva indignació per uns nus que hi havia. 
Vaig respondre amb contundència a l’esmentada protesta, que arribà a agafar 
un cert volum en algun periòdic. L’incident no tenia, en realitat, cap importància, 
perquè moltes vegades el públic visitant... manifestava ostentosament la seva 
opinió a favor o en contra de les obres exposades per motius ben diversos. 
Però en aquest cas afectà, en certa manera, el pintor que per temperament no 
era combatiu ni li agradaven els mals de caps per motius fútils. La seva 
indignació era gran però no la manifestava externament; el curiós és que 
Humbert, home tant independent, liberal, desproveït de prejudicis, i indiferent al 
dir de la gent, prengué la resolució, que va seguir, de no exposar determinats 
nus, i se sorprenia que altres pintors poguessin fer-ho sense rebre la protesta 
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del públic. Sempre més em va estranyar aquesta mena de temor que el pintor 
mantingué en exposicions posteriors”463. 

A Humbert havia de venir-li a la memòria l’escàndol que s’havia produït tretze 
anys abans amb els nus exposats per Modigliani a la galeria de Berthe Weill. 
Però durant els darrers anys ell mateix havia exposat nus a Barcelona i no 
havia succeït res. De sobte constatava que la situació, tanmateix, distava de 
ser normal. Curiosament, pocs dies abans de la inauguració de l’exposició, 
concretament el 5 d’aquell febrer de 1931, Màrius Gifreda havia publicat a 
Mirador un diàleg imaginari sobre assumptes diversos en el qual s’anunciava i 
es comentava que precisament Mirador es plantejava organitzar un Saló del Nu 
a Barcelona amb l’objectiu “de fer entendre a tots els pseudomoralistes que el 
nu pictòric no els hauria d’esverar perquè és un tema com un altre”. 

Altra cosa que comentaven els “dialogants” de Gifreda era que poca gent 
s’atrevia a penjar el nu a les parets de casa seva, raó per la qual era “un 
gènere difícil de vendre”464.  Potser el fi instint d’Humbert va copsar aquella 
actitud de desvergonyida intolerància envers un nu seu com una premonició de 
la magnitud de la tragèdia que s’apropava. També podia ser que Maragall 
exagerés o almenys prengués la part, allò que Humbert va deixar de fer a la 
seva galeria, per el tot, perquè, com veurem aviat, exposaria triomfalment un nu 
superb en el saló oficial més important de la ciutat. En conseqüència, les idees 
que Maragall expressava sobre les reaccions, caràcter i temperament 
d’Humbert no s’ajustarien prou bé a la realitat. No seria un fet baladí, ja que es 
tractava del seu galerista i les seves opinions podien tenir a la llarga una 
influència negativa sobre el mateix pintor, però sobretot sobre la feina de 
promoció de la seva obra. 

Ara bé, Teresa Camps, en ocasió de mostrar-li una sèrie de fotografies d’obres 
d’Humbert de la dècada dels vint i començaments dels trenta, ens va fer notar, 
sorpresa, que Humbert pintava nus en els quals es mostraven les vellositats del 
pubis, cosa que, remarcà, era raríssima en la pintura catalana de l’època. 
Probablement, Maragall, en dir que Humbert “prengué la resolució, que va 
seguir, de no exposar determinats nus”, es referia a aquella mena de nus, 
perquè, efectivament, a partir d’aquell moment no hem trobat cap nu d’Humbert 
en què el pubis aparaeix al descobert. 

 

El 28 de febrer, l’endemà de cloure’s l’exposició individual d’Humbert, la Sala 
Parés va fer un intent de ressuscitar l’antic Saló dels Evolucionistes, que 
després d’haver reeixit a fer-se un lloc a l’Exposició d’Art de la primavera de 
1923, va patir el tancament de la mateixa per la Dictadura. Els Evolucionistes 
s’havien constituït en agrupació el 1918 i no havien pogut exposar-hi abans 
perquè  “la normativa de les Exposicions Municipals d’Art obligava que les 
entitats tinguessin cinc anys de formació”465. Havien debutat a la Sala Dalmau 
el mateix 1918 amb Francesc Elias, Antoni Canadell, Joan Cortés, Joan Serra, 
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Eduard Vergez, Josep Viladomat, Ernest Engiu i Alfred Sisquella. Pujols els 
apadrinava prologant el catàleg de l’exposició. En aquella mateixa sala, l’any 
anterior Torres Garcia havia pronunciat la conferència  “Art i Evolució” que va 
resultar decisiva per portar l’atenció vers l’”evolucionisme” gràcies al ressò que 
se’n va fer Salvat-Papasseït i, per extensió, la seva revista Un enemic del 
Poble. En aquell grup de joves artistes i amics el derivat del concepte evolució 
els va semblar ideal a l’hora de triar un nom per la nova agrupació. 

Quan van poder exposar a l’exposició municipal la primavera del 1923, la seva 
composició havia canviat: es mantenien Canadell, Cortés, Elias, Serra, 
Sisquella i Viladomat i s’hi sumaven Castedo, Granyer, Rebull i Mompou. 
Tancades les exposicions oficials, l’any següent van tornar a exposar a la Sala 
Dalmau. Cortés va deixar de pintar i es consagrà a la crítica d’art, Sisquella i 
Viladomat no hi van participar, però s’hi van agregar dos artistes més, Fenosa i 
Capmany. Després, Dalmau va obrir la seva galeria al Passeig e Gràcia i allí 
van tornar a exposar Els Evolucionistes l’any 1925 i es registraren les 
incorporacions de Guàrdia i Moneney. 

L’any següent va ser el de la incorporació a Les Arts i els Artistes i poc a poc 
alguns d’ells es van incorporant a la sala Parés com a poulains dels Maragall. 
Així queda explicada la gènesi de la decisió de Joan Anton Maragall de fer un 
revival ampliat del Saló dels Evolucionistes l’any 1931. L’ampliació va incloure a 
Humbert, juntament amb Bosch Roger, Benet, Camps Ribera, Créixams, 
Domingo, Ferrant i R. Llimona. La resta d’expositors van ser Canadell, 
Castedo, Capmany, Francesc Elias, Fenosa, Granyer, Guàrdia, Mompou, 
Rebull, Serra, Sisquella i  Viladomat. Josep Miquel Garcia, a qui devem totes 
aquestes informacions sobre Els Evolucionistes, ha escrit: “Manuel Humbert 
era un dels actius principals de la Sala Parés. Havia exposat individualment el 
1927, 1930 i 1931. Els evolucionistes l’apreciaven de ben antuvi, com un dels 
artistes més remarcables de Les Arts i els Artistes”466. 

 

Hem vist anteriorment que hi havia una contradicció entre allò que constava en 
la majoria de les dades curriculars sobre Humbert pel que feia a participacions 
en el Salon des Indépendants i els resultats obtinguts de les nostres consultes 
als catàlegs d’aquella manifestació artística. A més de les participacions dels 
anys 1920, el de la represa, i 1927 no hem trobar cap altra referència certa, tot i 
que n’hi ha una de dubtosa per l’any 1930. Tanmateix disposem d’un document 
que, si bé no prova que Humbert exposés la resta dels anys o alguns més dels 
que consten als catàlegs, dóna marge al dubte, sobretot tenint en compte 
l’opinió de Fontbona respecte a la possibilitat d’exposar-hi malgrat el retard en 
les entregues, la qual cosa comportava no figurar en els catàlegs, i tenint en 
compte també una certa propensió d’Humbert a “arribar tard”. Per aquestes 
raons, l’absència del nom de l’artista en un catàleg no constitueix una prova 
concloent de no haver participat en el saló corresponent. 

El document és una carta de la Société des Artistes Indépendants, que llavors 
encara presidia Paul Signac, un dels seus fundadors. Amb data de 30 de 
novembre de 1931,  anava adreçada  a “Monsieur Manuel Humbert” a Paris, i 
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era una prova més de la tendència del pintor a no tenir l’agenda al dia, ja que 
deia (traduïm): 

“Senyor. 

En la seqüència de la nostra conversa telefònica del dissabte us fem saber que 
a més dels 100 francs demanats per cobrir les despeses d’exposicions i la 
cotització per aquest any 1932 ens haureu d’enviar 25 francs per la cotització 
de l’any passat. En total 125 francs.467” 

El comptable, que signava, s’acomiadava remarcant que corria pressa 
l’enviament dels diners. 

Així, doncs, Humbert probablement es trobava a París el mes de novembre de 
1931. En aquella data seguia mantenint la seva qualitat de sociétaire del Salon 
des Indépendants. A més a més, devia 100 francs en concepte de despeses 
d’exposicions i, com no creiem que el deute es remuntés al 1926, sembla quasi 
cert que hi havia exposat alguna o algunes vegades més els anys 
immediatament anteriors a la carta. I això encara no és tot el que pot deduir-se 
d’aquell document, perquè ens permet constatar que, cinc anys després del 
seu retorn a Barcelona, seguia mantenint el seu taller de la rue Mathurin 
Régnier, cosa que confirmen les còpies de rebuts del lloguer fins l’any 1931 
que hem trobat en l’arxiu de J.–F. Gay. Per tant, ens inclinem a pensar que va 
mantenir el seu taller parisenc almenys fins que l’evolució de la situació familiar 
li va garantir un altre sòlid pied à terre a la seva ciutat d’adopció. Així, l’home 
que havia estat per als joves artistes catalans el “missatger de París”, no havia 
renunciat, ni renunciaria mai, en allò que havia començat a fer i a gaudir des de 
petit, “viure” en dos llocs alhora”, fent la navette entre els dos països. Això, 
sens dubte, va contribuir decisivament a donar-li un inconfusible to de ciutadà i 
de pintor europeu. 

 

Un caire completament diferent va tenir la seva relació amb els Estats Units 
d’Amèrica. Primerament perquè mai va mantenir-hi una relació personal, sinó 
sempre indirecta. Hem vist que l’any anterior havia estat seleccionat a 
l’exposició del Carnegie Institute de Pittsburgh. Doncs bé, a finals de 1931 la 
seva obra va figurar a l’Exposició Itinerant d’Art Català Modern organitzada  pel 
College Art Association de Nova York amb la col·laboració dels germans 
Maragall, Joan Merli i dues galeries de París: Pierre i Paquereau. L’itinerari 
expositiu s’inicià a Springfield, Missouri, el mes de desembre, passà després 
pel Brooklyn Museum de Nova York i acabà al Cincinnati Art Museum, el mes 
de maç de 1932.  
 
El director del Museu d’Art de Barcelona, Joaquim Folch i Torres va fer en  el 
pròleg d’aquella exposició itinerant una defensa de l’escola realista catalana. 
Fontbona ha senyalat el paper important del col·leccionista Lluís Plandiura  “i 
de l’arquitecte i historiador de l’art Josep Gudiol, que aleshores ja era un bon 
coneixedor dels ambients artístics nord-americans”, per fer efectiva aquella 
exposició pels Estats Units d’Amèrica468. La mostra va incloure un homenatge a 
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Isidre Nonell i una obra seva. Era un reconeixent a la seva fèrtil empremta 
sobre la generació de pintors representada en aquella ocasió, a més 
d’Humbert, per Bosch-Roger, Capmany, Carles, Créixams, Domingo, 
Durancamps, Labarta, Junyer, Jaume i Lluís Mercadé, Mir, Miró, Nogués, 
Picasso, Pidelaserra, Prim, Pruna, Ramon Reig, Joan Serra, Sisquella, Sunyer i 
Togores. 
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23. REPRESA DE LES EXPOSICIONS DE PRIMAVERA. 
EL SALÓ DE MONTJUÏC DE 1932. LA JOVE MORA. 
GISÈLE. 

 

Quan, amb la proclamació de la República, es va obrir la possibilitat de 
reorganitzar les exposicions oficials d’art, interrompudes, com tantes altres 
coses, per la Dictadura de Primo de Rivera, el Cercle Artístic de Sant Lluc, en 
una comunicació a la Junta de Museus de 29 de novembre de 1930, va instar a 
la represa de les Exposicions de Primavera. La Junta de Museus va confirmar 
que volia preservar la seva independència pel que feia a l’elecció d’obres per 
als museus i entenia que això exigia abstenir-se d’organitzar exposicions. 
Aleshores, el Cercle va reiterar la instància a l’Ajuntament de Barcelona, el qual 
va decidir reprendre les exposicions oficials segons els criteris que decidissin 
els artistes. En efecte, “els artistes van sentir la necessitat de donar a aquelles 
exhibicions una estructura més senzilla i més comprensible per al públic”469. 
Per aquest motiu es van crear una nova Junta Municipal d’Exposicions d’Art i 
unes juntes especials per a cada saló que s’integrés a l’Exposició. 

El problema era que la gran majoria de pintors es trobaven en una mena 
d’opció estètica de “centre”, de la qual només quedaven exclosos els dos 
extrems: l’avantguarda i els pompiers. Aquesta realitat va fer suggerir a Rafael 
Benet que s’estructuressin dos grans salons d’art que representessin una 
divisió més natural: els artistes que començaven, “els verdosos”, i els que ja 
disposaven d’un reconeixement, “els madurs”. Aquella mena de divisió 
exclouria, per tant, les barreres d’escola470. 

Precisant el contingut de la idea, Alícia Suàrez recordava que fou Benet qui, en 
el context creat per la proclamació de la República i en el marc d’una política 
artística catalana autònoma, va pensar que Barcelona podria esdevenir un 
centre d’art mundial que comptés amb els esmentats dos salons, de manera 
que el “madur” inclouria artistes com Sert, Anglada-Camarasa, Casas, Rusiñol, 
Mir, Labarta, Galí o Solanich, i el “verdós” inclouria artistes com Picasso, 
Manolo, Gargallo, Sunyer, Fenosa, Torres Garcia, Miró, Mompou, Créixams, 
Togores o Obiols471. Encara que Suàrez no ho explicitava, és obvi que Benet 
pensava amb Humbert per aquest segon saló, el qual, llavors simplement 
hipotètic, va acabar inspirant, en una versió diluïda, la creació efectiva del Saló 
de Montjuïc on Humbert va exposar algunes de les seves obres més 
importants. 

De la proposta de Benet només es va concretar la part que feia referència a la 
creació de dos salons, perquè la manera de dividir els artistes, entre un i altre, 
que ell proposava es va alterar considerablement en fer prevaldre les afinitats 
d’escola. A la fi, el Saló de Barcelona va representar l’esperit de Llotja, del 
Cercle Artístic i, fins i tot,  de la vella Societat Artística i Literària, mentre que el 
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Saló de Montjuïc més aviat representava l’esperit de Les Arts i els Artistes, el 
Cercle de Sant Lluc i l’Escola de Bells Oficis. 

El Saló de Barcelona va ser presidit inicialment per Lluís Masriera amb Frederic 
Marès a la secretaria. Joan Rebull  va assumir la presidència del Saló de 
Montjuïc i Rafael Benet en fou el primer secretari. Humbert, va ser membre de 
la primera Junta d’Adquisicions d’aquest saló, juntament amb Camps Ribera, 
Galí, Llorens Artigas i Nogués. 

Les renovades Exposicions Municipals de Primavera, malgrat que llur 
organització anava a cura dels mateixos artistes, no assoliren el nivell esperat. 
Just Cabot,  tot i el canvi del sistema d’admissió, va considerar que, “mal que 
desapareguessin les tres quartes parts de les obres exposades ( i n’hi ha unes 
sis-centes), l’art no en patiria pas cap dany”.  D’altra banda, opinava que “les 
grans Exposicions no són pas una manifestació que valgui massa la pena 
d’emprendre” quan “d’octubre a juny es celebren a Barcelona prou exposicions 
en les nombroses galeries a això destinades”. Cabot entenia, en la línia 
defensada per la Junta de Museus, que en les galeries d’art també es podien 
fer les adquisicions oficials, de manera que els salons tampoc es justificarien 
per atendre a aquella necessitat. Finalment, sostenia que el teòric fonament de 
la distinció entre el Saló de Barcelona i el Saló de Montjuïc “no apareix vistent 
per enlloc i encara que s’ha parlat d’un saló diguem-ne madur i d’un altre 
diguem-ne verdós... el visitant que només atén al que veu exposat faria 
innombrables trasllats d’un Saló a l’altre, sense que aquesta nova distribució... 
alterés per res la justícia d’aquelles denominacions buides de sentit precís”472. 

El mateix dia que es publicaven les opinions de Cabot i en la mateixa pàgina de 
Mirador, pàgina que, per cert, duia com a títol de secció Les Arts i els Artistes, 
Joan Cortés, en analitzar les obres presentades a l’Exposició de Primavera, es 
mostrava decebut, “salvada l’excepció de Manuel Humbert, que ens ha sorprès 
gratíssimament amb la seva magnífica Noia Mora, que per nosaltres – fal·libles 
com som - , és la millor pintura del Saló i la culminació, compendi i resum de 
totes les virtuts de les que l’artista ens havia donat fins ara petits tastos i belles 
anticipacions, i una solidíssima mostra del que ens pot donar aquest solidíssim 
i intel·ligent pintor en ulteriors realitzacions...”473. 

Per a Carles Capdevila, ”Manuel Humbert amb Jove Mora, ofereix una de les 
teles cabdals del concurs. Aquesta obra representa l’esforç més feliç de l’etapa 
realista de l’autor. Entonació sostinguda, descripció de les qualitats vigorosa i 
sòbria, tècnica robusta. La sàvia convergència d’aquests elements fan 
d’aquesta obra una de les pintures més gràvides i nobles del certamen”474. 

La Jove Mora apareixia amb el núm. 80 en el catàleg d’aquella Exposició de 
Primavera de 1932, celebrada al Palau Nacional de Montjuïc del 22 de maig al 
3 de juliol. De fet, el catàleg del primer any de la represa de les exposicions 
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oficials era comú als dos salons, Montjuïc i Barcelona. Com adreça d’Humbert 
hi constava “Petritxol, 5”, que era i segueix essent l’adreça de la Sala Parés, és 
a dir, la de la seva galeria. 

 

La model de la Jove Mora va ser Gisèle, la filla de Suzanne Cornet , aleshores 
ja Suzanne Humbert, i d’Edouard Barbier. Havia nascut el 1911. Va arribar a 
Barcelona amb 16 o 17 anys, en acabar l’escola, per tant, en algun moment de 
1927 o a començaments de 1928,  moguda per la il·lusió de trobar-hi allò que 
no havia tingut mai, una llar familiar que per fi, pensava, li podia proporcionar la 
seva mare recent casada amb Humbert. Havia passat bona part de la infància i 
l’adolescència en un internat de monges, però d’ensenyament laic, a Bourg-la 
Reine. El seu pare havia pagat generosament les despeses, però l’havia anat a 
veure poc. Qui més la visitava era l’àvia paterna. En sortir de l’escola, estava 
en possessió dels diplomes de Batxillerat i de Francès. Amb ells sota el braç va 
arribar a Barcelona decidida a quedar-s’hi. 

La seva voluntat no van frenar-la les resistències de la mare, Suzanne, dona de 
gelosia malaltissa, fins i tot de la pròpia filla. Per fer canviar de parer i impedir la 
seva arribada li havia dit, sense que en sabés res Humbert, que ell i ella no 
disposaven de gaires diners i no podrien alimentar-la. Gisèle va respondre que 
això no tenia importància, ja que treballaria per guanyar-se la vida. Suzanne, 
encara va replicar dient-li que a Espanya les dones no treballaven. Gisèle que, 
com veurem va ser una persona molt determinada, no va cedir. Volia retrobar la 
seva mare i confiava en el suport paternal d’Humbert, que realment estava 
il·lusionat amb afillar-se-la, i se’n va anar a viure amb ells a Barcelona. 

A poc d’arribar, va anar a l’Escola Berlitz i va preguntar pel director. Al cap de 8 
dies li van oferir una plaça de professora de francès, malgrat la seva joventut. 
Simultàniament, va cursar estudis hispànics a la Universitat de Barcelona fins 
obtenir-ne el diploma. Van ser uns anys feliços per Gisèle, sobretot per l’afecte 
que li portava Humbert. Mai n’havia rebut tant. En canvi, cada cop s’entenia 
pitjor amb la mare, la gelosia de la qual anava en augment en veure la relació 
familiar que s’havia creat entre la seva filla i el seu marit. Les baralles entre 
mare i filla es produïen constantment. 

No havia pas d’ajudar a asserenar la situació que, segons la versió familiar, un 
matí de Carnaval, Humbert, al llevar-se i trobar Gisèle adormida en el sofà 
vestida encara d’odalisca després d’haver passat unes hores de la nit de festa 
fora de casa, fes d’aquella visió un dels quadres més apreciats de tota la seva 
carrera de pintor. Havia pintat Gisèle altres vegades, però mai de manera tan 
impressionant. 

Ara bé, aquesta versió, provinent, com hem dit, de l’entorn familiar de Gisèle, 
pot tenir un punt literari, que, tot i convenir perfectament a l’obra i als seus 
apreciadors, nosaltres els primers, cal ponderar després de la troballa que hem 
fet en la darrera fase de la recerca d’unes fotos en l’arxiu de J.-F.Gay, nét de 
l’ocasional model. En efecte, hem trobat dues fotos de Gisèle, vestida 
d’odalisca, en una de les quals està estirada en posició de posar per a la Jove 
Mora, però amb els ulls oberts i, en l’altra, ja està dreta posant pel fotògraf, 
sens dubte, el mateix Humbert. Els documents són extraordinaris perquè 
confirmen que la model de l’obra del MNAC va ser Gisèle, però alhora, sense 
contradir necessàriament la versió familiar sobre l’origen de l’obra, proven que 
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hi va haver, almenys en un segon moment, un consentiment, sinó un acord, 
entre artista i model per fer aquella obra. Els documents, particularment la foto 
de Gisèle estirada posant pel pintor, tenen un altíssim valor, a més a més, 
perquè, comparant-los amb el quadre, donen la mesura exacte del “realisme” 
d’Humbert, és a dir, de la relació entre la realitat i la “realitat paral·lela” que 
constitueix el seu art. En aquest sentit, val la pena d’apreciar que Humbert va 
crear una certa escenificació, un décor, mitjançant una cortina, que després 
també es va transfigurar en el quadre. 

Fos com fos, la tensió familiar havia de pujar molt de to quan Humbert va 
decidir presentar aquella obra al Saló de Montjuïc, fins arribar a fer-se 
insostenible quan aquella figura estirada i lliurada als somnis, potser més de 
l’artista que de la model, Jove mora, va merèixer, amb tota justícia, de ser 
adquirida per la Junta de Museus, passant tot seguit a formar part de la 
col·lecció del Museu475. 

En efecte, Gisèle li havia portat sort. El 27 d’octubre Humbert rebia una carta 
en paper de l’“Ajuntament de Barcelona. Junta Municipal d’Exposicions d’Art” i 
signada per Joan Merli, que deia així: 
 
Senyor Manuel Humbert 
Artista-pintor 
SARDANYOLA 

“Distingit senyor: 

 
Amb data 20 d’octubre la Junta de Museus de Barcelona ha notificat a aquesta 
J. M. d’E. d’A. haver pres l’acord d’adquirir-vos el quadro “Jove Mora” que 
figurà en l’exposició de Primavera, per la quantitat de pessetes 5.500, la qual 
cosa per acord de la Junta, tinc l’honor de comunicar-vos. 
Atentament us saluda. 
Joan Merli” 
 

Gisèle encara va resistir uns mesos més a Barcelona, però, arribat un cert punt, 
la situació va esdevenir insuportable, fins i tot per ella que era d’aguantar fort. 
Humbert, posat per Suzanne entre l’espasa i la paret, no va poder o no va 
saber remeiar-ho. La noia, molt dolguda, se’n va tornar a França en el curs de 
l’any següent o a començaments de 1934. El dolor, la decepció i la tristesa, 
tanmateix, no li van restar ni un gram al seu caràcter determinat. El mantingué 
llavors i el mantindria sempre, i va ser aquell caràcter fort que li  va permetre de 
sortir-se’n bé davant les situacions més difícils que s’havia trobat de petita, les 
que acarava llavors i les que enfrontaria amb decisió la resta de la seva vida. 
Com ho havia estat la seva mare, Gisèle va ser una bona model per Humbert, 
que sempre l’estimaria molt, amb un amor paternal, però amb un punt d’amor 
impossible. 
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A. Galí pensava que una de les conseqüències de l’Exposició de Primavera del 
1932 havia estat la invitació cursada pel marxant A. Vecht a la Junta Municipal 
d’Exposicions d’Art per fer una exposició a la seva galeria d’Amsterdam.476 
Quan parlem d’aquella exposició, veurem que no fou exactament així. En canvi, 
la llista d’artistes participants, en la qual hi figurava Humbert, sí va ser formada 
per artistes que s’havien exhibit a la primavera i van ser capaços de presentar 
un conjunt d’obres que mostraven la potència pictòrica de Catalunya en aquell 
període. 

Tres anys més tard, Joan Merli, un dels grans propagandistes de la pintura 
catalana, en el seu article “L’Exposició de Primavera del 1932 Ençà”, que seria 
publicat per la revista Art477, feia un complet balanç de tots els Salons de 
Barcelona i de Montjuïc que s’havien celebrat. Informava de què la Junta 
Municipal d’Exposicions d’Art, organitzadora i patrocinadora de l’Exposició de 
Primavera, havia estat presidida per l’alcalde Jaume Aguadé els dos primers  
anys, tenint com a secretari i màxim animador el mateix Merli. L’autor aportava 
moltes dades d’interès de les que retindrem, en primer lloc, aquelles referents a 
les adquisicions d’obres. Així sabem que l’any 1932 la Junta de Museus va 
adquirir obres de Carles, Cuairan, Gargallo, Granyer, Llorens Artigas, Manolo, 
Mestres, Rebull, Sunyer i la Jove Mora d’Humbert per valor total de 30.000 
pessetes, la qual xifra comparada amb la quantitat que havia rebut Humbert 
prova que no tots els artistes van cobrar el mateix. A més, es va constituir una 
Junta d’Adquisicions per a formar la col·lecció de la Generalitat de Catalunya i 
de l’Ajuntament de Barcelona. Va ser llavors quan es va tramitar la compra de 
la col·lecció Plandiura que donaria cos a una part considerable del museu. 
Entre els components de la junta, uns artistes s’encarregaven de les 
adquisicions d’obres exposades al Saló de Montjuïc. Eren Camps Ribera, Galí, 
Humbert, Llorens Artigas i Nogués. 

 

A finals de primavera, entre el 28 de maig i el 10 de juny, es va celebrar la 
col·lectiva de la Sala Parés que dugué per nom Pintura Moderna. En el catàleg 
hi figuraven Benet, Capmany, Créixams, Domingo, Humbert, Llimona, Mompou, 
Serra, Sisquella i una nova incorporació, Togores. A la llista d’obres exposades, 
la signatura autògrafa dels artistes apareixia per damunt dels títols dels 
quadres. Humbert hi va presentar un  paisatge i dues figures. En total, 
l’exposició la formaven 33 obres. 

Joan Cortés va considerar la temporada 31-32, que arribava a la fi amb aquella 
exposició, com “potser la més important que hem tingut d’uns quants anys 
ençà”. I, tot i correspondre a un any brillant, afegia: “aquesta exposició és, 
encara, per la seva qualitat, la culminació...”. En les consideracions particulars,  
Cortés valorava: “el color d’Humbert apagat i fi és una de les coses de més bon 
paladar que es produeixen avui en la nostra pintura. Les entonacions subtils del 

                                            
476

 GALÍ, Història de les institucions..., op. cit., 226. 
 
477

 Art, vol. 2, maig 1935, pàg. 229-232. Joan Merli. “L’Exposició de Primavera del 1932 Ençà”.   



256 
 

seu bodegó – tendríssim – són cosa difícilment superable. Les altres dues teles 
exhibides – retrat i un paisatge – no desmereixen per res d’aquesta”478. 

El crític de La Publicitat, que havia recollit inicialment l’opinió de Cortés sobre la 
qualitat de la temporada i, particularment, d’aquella exposició, opinava així: “La 
finíssima sensibilitat colorística d’Humbert ha trobat la seva expressió en una 
gama intencionadament limitada, on juguen harmònicament els matisos més 
delicats i tendres damunt un dibuix correcte i precís que situa cada objecte i 
trava en una ferma composició tots els elements que composen les seves 
pintures”479. 

 
Malgrat no haver-hi fet mai forat ni en el col·leccionisme ni en els museus, per 
tercer any consecutiu, obres d’Humbert viatjaven i eren exposades als Estats 
Units. El 1932 va ser l’any dels Jocs Olímpics de Los Angeles. Era el temps de 
la Gran Depressió després del crash de la borsa de 1929, però els californians 
van encarar els Jocs com una gran oportunitat i no es van privar de servir-se 
per potenciar-la de la extraordinària caixa de ressonància que era la indústria 
cinematogràfica de Hollywood. Van introduir dues importants novetats a la 
tradició olímpica. La primera va ser la creació d’una Vil·la Olímpica que acollís 
els participants. La segona, un programa d’entreteniment cultural paral·lel a les 
competicions esportives, és a dir, allò que, passats seixanta anys, a Barcelona 
se’n diria Olimpíada cultural. Doncs bé, va ser en aquell marc cultural simultani 
i paral·lel a l’esportiu dels Jocs Olímpics de Los Angeles on la Western 
Museum Association va celebrar l’exposició en la qual va participar Manuel 
Humbert. Val a dir que Los Angeles estaria relacionada amb Humbert per un 
altre motiu, al que ja hem tingut ocasió de referir-nos: un dels retrats que 
Modigliani li havia fet va pertànyer al director de cinema William Wyler  fins que 
el va cedir en pagament d’impostos al County Museum de Los Angeles. 
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24. LES EXPOSICIONS D’ART CATALÀ MODERN A 
AMSTERDAM I DE LA SALA PARÉS DE 1933. 

 

Entre els dies 14 de gener i 10 de febrer de 1933 es va exposar a la Galerie 
d’art A. Vecht d’Amsterdam l’ « Exposition d’art moderne catalan. Tableaux, 
Sculptures, Céramique ». En la introducció del catàleg, Vecht explicava com es 
va originar l’exposició arran d’una visita a Holanda del pintor Miquel Villà i 
pensant en la reciprocitat d’una exposició d’holandesos a Barcelona. Segons el 
galerista holandès, Villà, en arribar a Barcelona,  va persuadir Joan Merli i la 
Junta Municipal d’Exposicions d’Art de tirar endavant el projecte. La versió 
directa del marxant holandès invalida o almenys completa l’opinió d’A. Galí, 
recollida en el capítol anterior, que associava l’exposició holandesa a l’èxit del 
Saló de Montjuïc de l’any anterior. 

En l’exposició d’Amsterdam hi van participar 29 pintors (Bosch-Roger, Carles, 
Colom, Carme Cortés, Créixams, Galí, Dalí, Daura, Domingo, Elias, Gausachs, 
Grau-Sala, Humbert, O. Junyent, Labarta, Meifrèn, Mir, Mompou, Ll. Muntané, 
Nogués, Obiols, Pasqual, Pidelaserra, Pruna, Raurich, Soler-Difent, Sunyer, 
Togores i Villà) , 8 escultors ( Arnau, Borrell i Nicolau, Clarà, Fenosa, Gargallo, 
Granyer, Hugué, Josep Llimona) i el ceramista Llorens Artigas. L’equip era 
imponent, mostra quasi perfecta (quasi, perquè no hi figurà Casanovas, per 
exemple) de la potència artística de Catalunya en aquell moment. Però potser 
el lloc de celebració no fou el més adequat, ja que, pel que sabem, les 
repercussions internacionals foren mínimes. El catàleg venia acompanyat de 16 
planxes, una de les quals corresponia a Dues figures d’Humbert.  

La Vanguardia va remarcar que en l’acte inaugural el senyor Vecht va 
expressar la seva confiança d’estar obrint un camí de reciprocitat als artistes 
holandesos moderns. De fet, el darrer paràgraf de la nota del diari deia: “Los 
artistas holandeses parece sufren unos momentos económicamente críticos e 
inician un movimiento colectivo que, según ellos, tendrá parecido a lo que con 
su actuación ha de hacer nuestra Junta Municipal d’Exposiciones de Arte”480. 
Uns dies més tard, en una altra notícia sobre l’exposició, el diari descrivia la 
galeria: “Esta galeria, formada por siete grandes salas divididas en tres pisos, 
está instalada en la calle Bokin que viene a ser como la Rue Seine o la Rue 
Boétie de París...” i deia que estava tenint un considerable ressò en les diaris i 
revistes, sobretot les il·lustrades, d’Amsterdam481. 
 

Havent assolit la plenitud de mitjans a ulls de la crítica des de l’exposició 
anterior, Manuel Humbert presentà des del dia 6 i fins el 19 de maig de 1933 
novament a la Sala Parés ni més ni menys que 39 olis, el títol dels quals 
figurava en el catàleg de l’exposició “Manuel Humbert pintura”. 

El mateix dia de la inauguració, La Veu de Catalunya publicava quatre 
comentaris breus sobre Humbert, obra de Sacs, Benet, Pla i Alcántara, recollint 
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fragments de crítiques anteriors, que eren una mena d’anunci propiciat pels 
germans Maragall. 

Joan Anton Maragall explicava, anys més tard, el canvi de criteri sobre 
l’organització de les exposicions que van aplicar en aquell moment. Segons el 
nou criteri, les exposicions ja no es feien en data marcada, sinó quan els 
artistes tenien el conjunt d’obres a exposar ben a punt. Això en feia augmentar 
la qualitat. “La [exposició] d’Humbert era un clar exponent de tot això. Són 
inesborrables en el nostre record, entre altres, la petita pintura Noia tolosenca, 
una gran composició amb dos nus, unes natures mortes entre les quals es 
destacava el número 14, Conills, i uns paisatges de Santiga i Caldes. 

“Manuel Humbert que fins llavors havia estat un pintor per a minories, havia 
penetrat ja en el col·leccionisme local molt àmpliament. En el Primer Saló de 
Montjuïc havia presentat el quadre Jove mora, que li havia obert un marge de 
confiança; aquesta exposició recollí el fruit d’aquella confiança i preparà, sens 
dubte, la concessió del Premi Nonell, que havia d’arribar l’any després. 
Humbert, aquells anys es trobava en una total plenitud de la seva obra. Tota la 
premsa la va saber reconèixer i l’exposició fou molt ben rebuda. Els bons 
col·leccionistes de l’època, Plandiura, Rogeli Roca, Dr. Pinós, Francesc 
Figarola, Joan Marsans, Marçal Olivar... intuïren el valor d’aquell moment..”.  I 
finalment, Maragall citava Alcántara Gusart, què havia escrit: “Humbert havia 
penetrat el sentit universal de la bellesa, la qual troba en tots els temes, i sap 
expressar-la d’una manera completa sense inflacions de cap mena”482. 

Començarem la revisió de les crítiques justament per la que va publicar 
Alcántara Gusart a El Día Gráfico. Remarcava la varietat temàtica, l’equilibri i 
l’harmonia, “una de las más perfectas armonías de la pintura catalana 
moderna”483, en l’obra d’un artista que havia trobat la fórmula expressiva i, 
alhora, la suficient estabilitat de la seva personalitat per a “sostener esta interior 
singularidad de concepto” a través de la varietat de temes que cultivava. 

No sabem quin va ser el nu que provocà la reacció exaltada del capellà en 
l’exposició de 1931, ni a quina categoria dins el gènere pertanyia, però 
contràriament al que podria deduir-se del relat que ens ha deixat del fet Joan 
Anton Maragall, Humbert va seguir exposant nus no solament en els salons, 
sinó en la seva galeria “manteniendo ponderadamente la condición sensual del 
tema”, afirmava Alcántara. Després també observava un interessant “trànsit”, 
“per la matisació de la tonalitat”,  que hauria assolit Humbert entre el vestit a 
base de verds d’una de les figures i un paisatge. 
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“En sus desnudos,…, así como en su Noia ajupida, Humbert, manteniendo 
ponderadamente la condición sensual del tema, crea, en su ejercicio, un 
profundo y palpitante sentido de su calidad”. En su Tolosenca de tonos oscuros 
sobre verde claro, en sus figuras en rosa, en la belleza gentil de su Dona 
asseguda y sobre todo en su Vestida de verd, el artista obtiene, por la pura 
emoción del color, resultados de una gran intensidad sensible. Singularmente 
el ropaje de la última de las citadas figuras, parece, por la matización de la 
tonalidad, abrir el tránsito al paisaje, a aquel delicadísimo paisaje de Caldas 
que resumen la delicia pictórica del espectáculo con una suavísima fruición 
maestra”. 

I concloïa amb el paràgraf que havia retingut Maragall i hem vist reproduït en la 
seva Història de la Sala Parés: “Manuel Humbert ha penetrado el sentido 
universal de la belleza, la halla en todos los temas y sabe expresarla de una 
manera completa sin inflaciones de ninguna clase manteniendo la sabrosa y 
austera acidez peculiar de su arte484”. 

A Mirador, Enric F.Gual, saludava la nova exposició de la Sala Parés 
considerant-la “una exposició amb una importància efectiva, de càlid monument 
de pintura que causa una sensació veritablement de pes”, perquè Manuel 
Humbert es trobava en el “moment àlgid”. Tanmateix, volia precisar, “si 
d’Humbert no haguéssim conegut res, el xoc hauria estat el mateix; si no 
hagués estat situat, aquesta sola exhibició ho aconseguiria, i això és dit amb un 
convenciment total”. I donava les raons d’aquell convenciment: “ho assoleix tot, 
i encara que la figura en faci un plat principal, la resta, les teles de bodegons i 
paisatge, li queda amb la transcendència que respira el conjunt exposat”. 

“A la figura hi dóna una supersensació despresa de la fisiologia, com si fos una 
nebulosa espiritual, reflectint aspectes interiors que situen el personatge i li 
donen una vida rica en  tots els sentits, una vida al marge de totes les 
desgràcies del nostre món, vida pletòrica de subtileses, d’un cel d’escollits per 
un senyor que en sap molt”. 

Era un paràgraf remarcable. Definir el pintor com “el creador d’un cel d’escollits 
de vida pletòrica de subtileses, rica en tots els sentits i al marge de totes les 
desgràcies del món, que assoleix a transmetre amb les seves figures una 
supersensació despresa de la fisiologia, com si fos una nebulosa espiritual”, 
equivalia a dir que Humbert havia aconseguit situar la seva obra en un pla ideal 
propi i paral·lel a la realitat, com volia Cézanne, un pla ideal propi, que mereixia 
nogensmenys el qualificatiu de “cel”. No era, certament, poca cosa. No haurà 
d’estranyar, doncs, que, vint anys més tard, quan Pujols evoqués aquell cicle 
pictòric, digués d’Humbert que n’era l’« àngel ». 

Tornant a Gual, després d’afirmar, premonitòriament, que “aquestes teles 
veuran passar les coses més grosses sense immutar-se”, confessava l’estat 
d’ànim que li havia produït la visita a l’exposició. 

“La contemplació de l’exposat (sortint al carrer es nota bé) encomana aquella 
punta d’alegria d’haver vist de ben a la vora una veritat somiada en instants 
d’un ensonyament ideal, cosa a què ajuda notòriament, al costat de la forma, 
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l’exquisida ondulació del color, que és tot un altre capítol a part de la 
personalitat de l’Humbert”485. 

L. M. Folch i Torres explicava a El Matí que les figures, els paisatges i les 
naturaleses mortes exposades per Humbert “són el motiu de la sensació que 
entre els nostres aficionats a les coses d’art s’ha produït aquest dies”. Es 
tractava de “gran art”. I era interessant la consideració que feia dels nus “amb 
les seves carnacions reverberant el color de la sang que hi corre per dintre”, 
perquè hem trobat en altre lloc que aquelles coloracions de la carn 
desagradaven a algun crític que en exposicions anteriors les considerava  
defectuosament carminades. 

Mostrava certa perplexitat sobre l’estil de referència, però ho trobava normal 
tractant-se de “bona pintura”: “hom no sap si dir-ne impressionisme, o realisme, 
o naturalisme, d’aquesta pintura, car de tot té, com passa amb la bona pintura: 
la qual cosa vol dir, una vegada més, que no és la escola, ni la tendència, ni tan 
sols la manera, el que fa la pintura bona, sinó el geni de l’artista”. 

Respecte a allò vist en ocasions anteriors, concloïa: ”el realisme d’ara és, 
potser, més accentuat; però ve informat per una tècnica tan sensible a l’emoció 
de l’artista, que li lleva tot l’aspecte de cruesa que pogués afectar-lo”. I pel que 
feia als nus, deixava uns comentaris amb tota normalitat i els elevava a “cosa 
espiritual”. 

“Els nus, com dèiem, són cosa desusada, per la seva força de caràcter. Dintre 
la gran sobrietat, que és una de les característiques d’aquesta pintura 
d’Humbert, res no hi manca per a elevar a cosa espiritual… la materialitat de 
l’original. 

“Les carnacions de la figura de primer terme de la tela número 12, titulada Nus, 
reflectint amb un groc-verd les llums veïnes, són una delícia d’emoció; i així 
també el nu de la figura 33 i el tors magistral de la tela número 18”. 

A més de remarcar la “col·lecció de caps” i figures com la Tolosenca, en parlar 
dels paisatges insistia en la capacitat del pintor per elevar espiritualment la pura 
matèria i captar l’ànima dels llocs, les persones i les coses. 

“Al costat d’aquestes pintures hi ha en aquesta exposició uns paisatges, i entre 
aquests, dos de Caldes,…, que tant com la materialitat pinten l’ànima 
d’aqueixes terres garrigoses de la bella contrada vallesana” 486. 

Per cert, la presència de dos paisatges de Caldes de Montbui semblava indicar 
que Humbert mantenia del tot viva l’amistat amb Manolo Hugué i que l’anava a 
visitar reposadament, amb temps per agafar els pinzells, al poble que l’amic 
havia elegit com a residència definitiva. 
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Carles Capdevila aprofundia en un qüestió important: la relació de la tècnica (oli 
o aiguades) amb, primerament, l’objectivisme i el subjectivisme; en segon lloc, 
amb la elecció del tema; i, finalment, amb el compromís amb la claredat o 
l’aparent “dicció reposada”, és a dir, l’actitud ètica i estètica de dissimular 
l’esforç. Aquest darrer aspecte, deia que Humbert resolia amb naturalitat en les 
aiguades, però li representava un veritable repte en les pintures a l’oli. De tota 
manera, segons C. C.487, no hi hauria compartiments estancs, sinó 
que « l’acuïtat afuada » de les aquarel·les i gouaches es « filtrava » « a través 
de l’espessor de la matèria » i donava « inquietud » a la pintura. 

“Pintura gràvida i greu, en la qual el autor sap dissimular l’esforç amb 
l’aparença d’una dicció reposada, us posa davant dels ulls el problema d’un 
objectivisme que malgrat el seu vigor descriptiu no pot evadir-se de la tutela 
d’un subjectivisme ple de subtilesa expressiva. Aquest és el gran conflicte 
tradicional de Manuel Humbert pintor a l’oli, i és també el combat que li 
proporciona victòries memorables. En les seves delicioses aquarel·les la 
fluïdesa de la matèria concorda talment amb l’impuls inicial de l’artista que 
diríeu que s’ho troba tot fet; en traslladar la visió a una altra tècnica, en 
substituir la matèria líquida de l’aquarel·la per la pasta densa de l’oli, un ordre 
distint de preocupacions es polaritza a la mà del pintor, reflex de les que 
ocupen el pensament i la sensibilitat del pintor en posar-se davant d’un tema 
destinat a ésser interpretat damunt la tela. Amb tot, però, aquella acuitat, que 
de tan afuada de vegades arriba a semblar dolorosa en aquelles altres obres i 
que és el distintiu inalienable del pintor, també es fa sentir en aquestes i es filtra 
a través l’espessor de la matèria, i surt a flor de pell de la pintura, tot donant-li 
una rara i adorable inquietud. 

“Manuel Humbert s’inclina humil i sol·lícit davant el natural, però en les seves 
descripcions, per literals que siguin, hi ha d’haver sempre l’eco singular de la 
seva sensibilitat penetrant.” 

Arribat en aquest punt, Capdevila s’endinsava pel problemàtic terreny de les 
classificacions d’estils. Però justament la pintura d’Humbert “desbordava” un 
concepció realista estricta. I això, perquè estava farcida “d’imponderables”, 
d’“aquell altre element impalpable”, “del fluït inexplicable” que, quan es donava, 
no pas sempre, marcava la seva pintura d’“aquell poder enigmàtic” que la feia 
irresistible. Pel demés, cal observar que Capdevila, que anava més enllà que 
Folch en aquesta qüestió, descrivia el “realisme” d’Humbert amb molts dels 
paràmetres que es podrien aplicar a la pintura de Cézanne. Anys més tard, ho 
retrobarem amb certa freqüència en les crítiques a les seves exposicions, però 
aquella era la primera vegada que succeïa de manera tan sensible, i alhora tan 
curosa, en afirmar que la singularitat d’Humbert es caracteritzava per “un fluid 
inexplicable peculiar” i “aquell poder enigmàtic”. Cal reconèixer el mèrit de 
Capdevila com a sagaç precursor. 

“No hi ha ni una d’aquestes teles que no mereixi ésser classificada com a 
realista, i no obstant hi descobriu uns imponderables que desborden la 
concepció estrictament realista de la pintura. Pruïja estructural evident; les 
superfícies donen el tomb i els volums ocupen l’espai que els corresponen; 
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modèstia en els temes i submissió a les formes. Aquesta posició és evident; 
però tan evident com això és aquell altre element impalpable que no és vibració 
ni polsim, però que crea una atmosfera especialíssima al volt d’aquells objectes 
i d’aquelles figures, producte d’un fluid inexplicable peculiar de l’artista i que 
emana de l’arrel mateixa dels seus nervis. Quan aquesta força li falla o no troba 
la manera de penetrar i d’instal·lar-se en la seva pintura, les obres perden 
aquella ressonància captivadora i es limiten a ésser realitzacions plenes de 
probitat i de decència pictòrica. Quan es dóna, però, aquesta feliç fecundació, 
la pintura de Manuel Humbert adquireix aquell poder enigmàtic que la fa 
irresistiblement atractiva.” 

El crític afegia als qualificatius expressats en els paràgrafs anteriors els de “feliç 
fecundació” de la pintura amb aquell “element impalpable” creador d’atmosferes 
de “fusió misteriosa”, i assenyalava algunes obres on la trobava més 
afortunadament “presentada”. Entre altres, com Tolosenca, Nu o Natura morta 
núm.10, Jardí, el jardí poetitzat de la seva caseta de Cerdanyola, “on la novetat 
de la paleta valora el tema amb un prestigi insospitat”. Tanmateix, afegia, “la 
presentació més afortunada d’aquesta fusió misteriosa en l’exposició actual jo 
diria que és la composició de flors senyalada amb el número 9. Crec que en 
aquesta tela el pintor ha dit tot el que volia dir i amb les paraules que ha volgut. 
És un moment felicíssim”. I acabava amb unes referències a les figures. “En les 
figures l’artista es planteja els mateixos problemes, que per la jerarquia del 
tema es fan encara més considerables... La composició Vestida de verd, tot i 
els perills de l’anècdota banal, se situa com un dels trossos de pintura més ben 
resolts entre el conjunt de la sala, admirable per tants conceptes”488. 

Per Zenon, crític del Diario de Barcelona, Humbert pintava “estados del alma”. I 
si no hagués estat pel seu “verismo que no cede ante ninguna escuela 
caprichosa”, no dubtaria de situar-lo entre els idealistes. Ara bé, afegia, en el 
cas d’Humbert, “este idealismo procede no del objeto pintado, sino de 
l’atmósfera con que lo envuelve el artista. Esta atmósfera es todo sensibilidad, 
matiz, delicadeza, suavidad. Humbert baña sus telas, sus retratos, sus 
paisajes, sus grupos, sus bodegones, con una luz perla, con azules pálidos, 
con rosas ténues, con grises como saturados de incienso que forman una 
aureola, un nimbo de claridad matizada, las más de las veces no exenta de 
melancólica dulzura.” 

Com Capdevila en la crítica anterior, Zenon també remarcava la relació entre la 
matèria (allà es parlava de “tècnica” en distingir oli i aiguades) i la “idealitat” de 
la pintura d’Humbert. Per aquest crític, “tècnica” era equivalent a ofici, domini 
dels mitjans, i també influïa en el resultat “espiritual” de l’obra, palès sobretot en 
les atmosferes que creava el pintor. 

“Aquí como en toda obra realmente buena, la materia condiciona la 
espiritualidad del lienzo y la forma, la técnica, madura y dócil al pensamiento 
del artista, acentúan esta idealidad”489. 
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El crític de La Vanguardia, M. Rodríguez Codolà recordava la gamma de 
l’artista, “austera i mate” tot i que llavors amb més color, així com el seu sentit 
plàstic i la “forma robusta”, ja que, segons ell i en comentari interessant, “bajo 
los atavíos de las figuras se nota el cuerpo en toda su pesantez”. 

“Con abundante colección de cuadros, al óleo, acudió a la Sala Parés don 
Manuel Humbert. Por lo general domina en ellas els sentido de lo plástico, y la 
forma robusta se manifiesta de modo que bajo los atavíos de las figuras se 
nota el cuerpo en toda su pesantez. En este particular esas producciones 
señalan un adelantamiento en relación a las anteriores del artista; 
adelantamiento que viene, además, manifestado por una mejor gala del 
colorido, dentro de la gama austera y mate que tanto al autor le place. Y, en 
alguna ocasión, hay como el conato de hacer que canten las tintas en acento 
más subido que el de costumbre en las telas del artista”490. 

Elvira Augusta Lewi del Diari Mercantil, dedicava a l’exposició d’Humbert un 
espai ben més petit que el que va reservar, en la mateixa pàgina 5, a Pruna, que 
exposava a les Galeries Valenciano.  La crítica tenia un to de reserva que venia 
a trencar el reconeixement gairebé unànime que havia merescut aquella 
exposició. Després de constatar que l’interès principal del pintor es centrava en 
la figura, deia que “l’Humbert la presenta en algunes teles més acabades i 
precises que en altres perquè aquestes darreres semblen a tall d’esbós o com a 
impressió”. A més de la explícita “acusació” d’impressionista li retreia “un 
amanerament de tècnica”, “que es confon amb un matís de personalitat”. En fi, 
que Humbert era pintor d’una sola tela “repetida moltes vegades”. 
 
“L’Humbert amb la seva traça, i també amb el seu nom, que ja és tan conegut, té 
el deure d’afegir al seu art noves aportacions i fugir d’aquest amanerament de 
tècnica en el qual va embolicada la seva pintura, que es confon amb un matís de 
personalitat. Però, deixant la personalitat, l’existència de la qual rebutgen els 
crítics moderns, almenys l’Humbert ens hauria de presentar, no una tela repetida 
moltes vegades, sinó una obra diferent a l’altra del costat, pel seu tema, pel seu 
tractat: en una paraula, amb un caràcter que la definís pròpiament”491.  
   

Rafael Benet, en recordar que amb la Jove Mora, que feia poc s’havia 
presentat al primer Saló de Montjuïc, Humbert “es situà… com un gran artista 
seguidor de la tradició”, explicava el seu trajecte des que “emprengué un camí 
totalitari”, tot explicitant què entenia per aquest terme, tan utilitzat per d’Ors, 
que sovint ha aportat més confusió que no pas llum. Humbert, conscient i 
humil, “es posà a aprendre a pintar”, agafant per models els clàssics, sense 
voler negar que era un home del seu temps, ni tampoc voler afirmar-lo “d’una 
manera espectacular”. Era un home honest i equilibradament compromès amb 
la “realitat d’època” i amb “la pintura completa, total dels clàssics”. 

                                                                                                                                
expresarnos así) como cualquier otra tela, señalaremos, entre las figuras Noia Rossa, 
Tolosenca, Figura en Blau y Rosario y entre los paisajes uno de Santiga y otro de Caldas (30)”. 
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“En el primer Saló de Montjuïc que tingué lloc l’any passat, Manuel Humbert es 
situà amb la gran tela Jove mora, entrada al Museu, com un gran artista 
seguidor de la tradició. 

“De temps Humbert havia deixat enrera les agudeses estilístiques, que feren un 
temps la seva fama. Humbert emprengué un camí totalitari. Es posà tot d’una 
davant els problemes de la pintura en un perfecte estat d’humilitat: en profund 
estat de consciència. Es posà a aprendre a pintar, i tingué per models ideals, 
no pas les evasions més o menys estilístiques, més o menys sobrerealistes, 
sinó la pintura completa, total dels clàssics. Humbert, home del seu temps, en 
aquesta actitud nova no va pas pretendre negar-lo. La seva actitud actual és 
massa honesta, per a pretendre negar cap realitat. Humbert sap que és del seu 
temps, encara que no vulgui, i que tan dolent és voler afirmar aquesta realitat 
d’època d’una manera espectacular, com pretendre negar-la. 

“Humbert, home de la seva època, s’ha posat a pintar com els pintors pictòrics 
han pintat en altres èpoques, sense desmentir-les.” 

“Aquesta evolució d’Humbert vers la pintura totalitària ja s’havia iniciat fa temps. 
La seva substancial i ben composta tela Jove mora, a la qual m’he referit, 
representa una obra mestra d’Humbert dintre la tendència”. 

I aprofundia encara més en el sentit que donava a l’expressió “totalitària”, que 
actualment ens resulta estranya, aplicada a la pintura i, concretament, a la 
pintura d’Humbert, realista i idealista alhora. Totalitari inclouria: realisme, 
idealisme, consciència, substància, sensibilitat, densitat. Ara bé, tot això reeixia 
en Humbert perquè era “un home dotat”. 

“L’actual exposició que l’artista té a la galeria major de la Sala Parés ve a 
afiançar la posició estètica del pintor vers aquest sentit que s’ha anomenat 
realista, però que té també – per ésser totalitària – el seu idealisme. 

“Humbert lluita per realitzar les seves teles amb la consciència alerta, però 
també amb la sensibilitat desperta. Humbert no ha negat, en dotar les seves 
obres de substància, la sensibilitat que es manifestà ja en les obres primeres, 
molt menys denses. I és que el pintor és, abans que tot, un home sensible: 
aquesta virtut és en ell innata. És un home dotat”. 

Benet insistia en que, a més de ser un home dotat de sensibilitat, era un pintor 
conscient i amb poder de síntesi. Precisava que el “magnífic realisme” no li 
havia fet renunciar a l’estil com no hi havien renunciat els grans pintors de la 
història amb el quals Humbert compartia el gust per la “composició”, per 
l’”ordenació”. I donava la clau que li permetia elevar-se de la realitat vulgar a la 
poètica: “aquell punt d’abstracció” que dominaven els artistes veritables. 

“En l’actual exposició l’artista afirma els seus dons, la seva consciència i el seu 
poder de síntesi. Humbert, tot i el seu magnífic realisme, no ha renunciat a 
l’estil, com no hi ha renunciat cap gran pintor: ni Velázquez, ni Courbet, ni 
Degas, que són tinguts per realistes estrictes. Com ells, Humbert posseeix el 
gust de la composició, de l’ordenació, que és la realitat més ostensible del 
quadre. Posseeix també aquell punt d’abstracció imprescindible en l’obra d’art, 
per la qual resta separada de la realitat vulgar o fotogràfica: aquella visió o 
sentit de les formes i de les colors que és la realitat poètica amb que doten els 
objectes els artistes veritables”. 



265 
 

Finalment, es referia als dos aspectes dels quals l’artista “ha deixat en les 
seves obres més senyals de lluita”: el color i la qualitat de la matèria pictòrica. I 
afegia unes ponderacions importants sobre els dos “esculls” que explicaven per 
què els resultats a vegades no arribessin a l’excel·lència. Però quan els 
superava, els colors “cantaven” i la qualitat s’esmaltava dins el mate. Llavors 
era excel·lent. 

“Manuel Humbert és un colorista, tot i la sobrietat de la seva paleta. És en 
aquest aspecte, i en l’aspecte de la qualitat de la matèria pictòrica, on l’artista 
ha deixat en les seves obres més senyals de lluita. 

“Algunes vegades el seu sentit del matís sempre triomfant se’ns mostra amb 
coloracions tèrboles. Altres vegades el seu pinzellat dividit, posat a plena pasta, 
no assoleix la vibració necessària, i aleshores se’ns mostra qualitativament 
empastat, poc lliscant.“Però quan l’artista triomfa d’aquests dos esculls, les 
seves teles – no solament intencionalment - són excel·lents. Així, en la natura 
morta de les peres, la color, a mes de vibrar, canta, i la qualitat es fa esmaltada 
dintre el mate, caríssim a aquest autor”492. 

J. M. Jordà, crític de La Humanitat, que havíem vist al davant de la galeria El 
Camarín, es rendia a l’admiració i no regatejava elogis des de la primera línia. 
Coneixia bé l’obre del pintor i la seva evolució. Ja no li cabia cap dubte de què 
havia “arribat” i ho havia fet de manera “exemplar”. Deia el perquè: personalitat, 
originalitat, sensibilitat, refinament i intel·ligència. Aquella era l’exposició de 
l’harmonia. 

“Cal dir abans que tot, que poques vegades podem admirar a Barcelona una 
manifestació d’art tan ponderada, tan forta i tan indiscutible com aquesta. 

“En Manuel Humbert és una de les valors més positives del actual renaixement 
de la pintura catalana, és un dels mestres del nostre temps, una de les 
personalitats preeminents del nostre art i que més ens honoren. Aquesta 
exposició de l’Humbert és la plena confirmació de tot el que havíem dit i escrit 
els que fa molts anys coneixíem a l’artista i seguíem els seus passos pel camí, 
gairebé mai sembrat de roses, que fan tots els sincers amants de l’art. Tots els 
que havíem sentit enfortir-se la nostra fe i la confiança que teníem en el triomf 
de l’Humbert, en veure les seves primeres exposicions i aquells assaigs de 
pintura un xic apagada per una tècnica dolorosa, però que eren ja una revelació 
d’un temperament refinat i extraordinàriament sensible i tots els que l’havíem 
vist en aquell simpàtic taller de Montparnasse a París, que tan s’adequava amb 
la seva manera d’ésser, ens hem sentit un xic enorgullits davant d’aquesta 
exposició actual que palesa la maturitat que ha assolit l’artista. 

“Cal dir-ho, en Manuel Humbert ha arribat. En el nostre món artístic, poden ja 
classificar-lo com a una de les primeres figures, no sols pel valor absolut de la 
seva obra, sinó també pel seu valor exemplar. 

“És en primer lloc l’Humbert un dels nostres artistes de major personalitat, de 
personalitat més definida, és a dir, de major originalitat. És a més un dels 
temperaments més sensibles, un dels artistes més refinats i un dels pintors de 
més subtil intel·ligència. 
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“Aquesta exposició d’ara, podríem anomenar-la l’exposició de l’harmonia, tot 
canta de manera exquisida, sense estridències, sense crits ni desafinacions. 
Totes les seves obres són d’una gran simplicitat de concepció, i al mateix 
temps d’una refinada ponderació en ésser resoltes. La sensibilitat del pintor és 
extraordinària, potser no trobaríem un altre artista nostre que la posseeixi en 
tan alt grau, però aquesta mateixa sensibilitat el fa més emotiu i més 
intel·ligent. 

“És a més l’Humbert un artista refinadíssim, el refinament del qual el porta a 
una recerca constant de les més subtils realitzacions, fent-lo enemic de tota 
violència, de tota extravagància, fins de tot intent que pugui semblar un xic 
arbitrari i desentonant. 

“Cal fixar-se en la tècnica d’Humbert, que és allí on trobem ara potser un major 
i més sorprenent progrés. La tècnica del pintor s’ha enrobustit, s’ha fet més 
forta i fins més fàcil, però aquesta facilitat no li ha fet perdre res de la seva 
agudesa, de la personal emoció que abans tenia. En els seus quadres hi ha 
més vivacitat que abans, hi ha més lluminositat, una més justa interpretació 
dels valors, perquè hi ha com un major domini de la pintura que abans potser 
per haver cultivat preferentment altres procediments com l’aquarel·la, li 
quedaven menys transparents i menys vius, però amb aquest progrés tècnic 
res han perdut de la seva visió moderna i de la seva sensibilitat exquisida. 

“No volem assenyalar preferentment cap de les teles exposades. Ens captiven 
de la mateixa manera les figures femenines, d’una deliciosa i brillant 
lluminositat, com els bodegons, veritables obres mestres alguns d’ells, com els 
paisatges, en els quals potser hi trobem una més delicada emoció”493. 

Aquell crític l’havia visitat en el seu taller de Montparnasse. Des d’aleshores 
havia tingut motius per deixar créixer la inicial fe en aquell jove artista 
extraordinàriament sensible, sensibilitat que el feia “més emotiu i més 
intel·ligent”, i “refinadíssim”. En aquella exposició, que no dubtà de considerar 
“forta”, “ponderada” i “indiscutible” i qualificà bellament com “l’exposició de 
l’harmonia”, observà que Humbert havia produït el més gran progrés en la 
tècnica, què li apareixia més robusta, més forta, més fàcil. Tot plegat feia d’ell 
“una de les primeres figures”. 

Joan Cortés Vidal, pintor ell mateix i bon coneixedor de l’art, palesava, des de 
la primera línia de la seva crítica a Opinió, fins a quin punt compartia l’alta 
valoració que mereixia Humbert dels crítics més qualificats. Defensava el vincle 
humbertià del “realisme més cenyit” i” l’emoció creadora”. 

“És realment impressionant en tots els sentits l’exposició que de les seves 
obres ens ofereix aquests dies el pintor Manuel Humbert a la Sala Parés... 

“Ací Humbert arriba, a través d’aquesta seva tendència descriptivista en què el 
veiem moure’s, a una tal profunditat d’expressió anímica que és prou, i 
sobradament, per convèncer qui sigui que el realisme més cenyit, que 
l’objectivitat més estricta, no pot ofegar ni enterbolí, l’emoció creadora. El que 
l’ofega i enterboleix no és pas altra cosa que la seva absència”. 

Evocava els dibuixos i lavats per, d’una banda, constatar la distància 
recorreguda per Humbert fins arribar a aquells olis, però, d’altra banda, per 
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recordar que era “la mateixa ànima sensible” la que havia creat uns i altres. I 
analitzava els olis. 

“Humbert, en aquesta tònica, en aquest estat d’esperit amb que realitza les 
seves pintures a l’oli, és ben lluny en veritat, d’aquella delicada i tremolosa 
emoció amb què ens donava els seus dibuixos i els seus lavats. Però la 
mateixa ànima sensible que creava els uns ens ha creat els altres. Per això 
aquell element inaprensible i torbador que impregnava aquells dibuixos alats i 
reticents, en les quals la meitat de les coses ens eren dites més per 
suggerències que per definicions, eixamora avui també aquestes formidables 
teles on tot us hi és descrit amb exactesa i seguretat, on cada cosa ocupa el 
seu lloc, on cada forma té el seu volum, on cada línia delimita cada contorn 
d’una manera exacta, on cada matèria té la seva qualitat justa i precisa, i, per 
damunt de tot, on la voluntat de plasmació de l’artista ha fet de la suma de tots 
aquests atributs una pintura excel·lent, equilibrada i sòlida”. 

Finalment, es referia a l’elecció d’objecte. Tot i que pintava motius més aviat 
propers, no podem coincidir plenament amb Cortés en la seva afirmació de què 
“tot objecte li és bo”. L’elecció d’objecte per part d’Humbert era conscient i 
meditada, fins el punt de semblar, un cop pintat, que qualsevol li era bo. 

“Humbert, d’acord amb la seva posició realista davant l’objecte que es proposa 
interpretar, defuig sistemàticament de tota pompa i solemnitat, com tampoc no 
s’escarrassa excessivament a la recerca del tema interessant. Tot objecte li és 
bo per a treure’n partit, fins el més banal, el més anodí, el més 
intranscendental. El seu talent en la pintura, pintura de la bona, d’aquella que 
per defensar-se no necessita proselitisme, sinó que amb la seva sola presència 
ja diu tot el que podria dir el més eloqüent teoritzador”494. 

El crític de Las Noticias, que en aquella ocasió no signava però donava la 
impressió de seguir tractant-se de Marinel·lo, es referia inicialment a la 
paràbola del fill pròdig per situar l’exposició d’Humbert. 

“Siempre nos es grato a los hombres maduros ver como las ovejas que 
creíamos descarriadas vuelven al redil por su propia voluntad, en cualquiera de 
los órdenes de la vida en que se muevan, después de haberse declarado en 
franca rebeldía y actuado libremente por su cuenta y riesgo; y este retorno a los 
patrios lares nos resulta tanto más grato cuanto mayor es el valor del hijo 
pródigo que, a falta de caudales materiales que malversar, ha ido malbaratando 
las facultades intelectuales y las aptitudes artísticas de que el destino le dotara. 
Tales reflexiones nos ha sugerido la exposición de Manuel Humbert, joven 
pintor que si bien nunca fue un extremista recalcitrante, por la vereda se iba del 
snobismo ambiente que ataca a toda la juventud. 

Això no obstant, el crític, que es qualificava ell mateix de madur, no sabem si 
pels anys acomplerts o per creure’s que disposava d’un cert saber pictòric, 
observava una evolució que el satisfeia. 

“Su visión de las cosas se va ajustando a la realidad; el colorido aunque parco, 
persigue la calidad de los objetos; la figura se humaniza en sus manos, y el 
paisaje adquiere valores graduales y amplitud de horizontes que antes no 
tenía; de todo lo cual se deduce que se van equilibrando sus diversas 
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facultades puestas al servicio del arte con una vocación que se manifiesta 
espontánemente”. 

La visió de Marinel·lo, ben explícita  en referir-se, per exemple, “al inadaptado 
Nonell, víctima de su propio talento”, l’obra del qual li recordaven algunes 
figures d’Humbert, no ens ha de fer pensar que fos un crític totalment 
menyspreable. La descripció de l’evolució que observava en el pintor sense ser 
res de l’altre món, era correcte. Que endemés tenia cert bon gust es feia palès 
en les obres que distingia dins el conjunt de l’exposició. 

“Vestida de verde, con todo y su izquierdismo, es un cuadro aceptable que 
acusa en su autor cualidades de pintor, lo mismo que el busto de la Tolosenca, 
interesante por el carácter que Humbert ha sabido imprimirle; los paisajes de 
Santiga i Caldas señalan también la evolución que hemos señalado, y de un 
modo especial la Natura morta señalada de número 7 y la pintura Conills, cuyo 
verismo ha sido obtenido con resolución, tras un rápido estudio del natural. 

“Alguna que otra de las figuras expuestas nos recuerda al inadaptado Nonell, 
víctima de su propio talento, pero ello no ha de constituir una censura para 
quien busca con ahinco una orientación firme que le permita producir obras 
bellas y de valor positivo, pues ni el mismo genio puede desprenderse de la 
influencia de sus predecesores, hasta que le corresponde para desenvolverse 
con entera libertad”495. 

Com ha anat apareixen al llarg d’aquest treball, l’associació d’Humbert amb 
Nonell sovintejava en les crítiques, fins i tot, com en aquest cas, quan era per 
escatimar-li l’elogi. En termes generals, no solament se sabia de l’amistat que 
s’havien professat tots dos pintors, sinó que alguns crítics reconeixien en les 
obres d’Humbert afinitats profundes amb la pintura de Nonell, més enllà dels 
estils tan personals de tots dos artistes. Quan l’any següent s’instituiria a 
Catalunya quelcom de molt semblant a un premi nacional de pintura amb el nom 
del gran pintor desaparegut i s’atorgaria a Humbert, malgrat que no es jutjava la 
incidència de la lliçó de Nonell en les obres que concursaven, tot semblaria 
respondre a una certa i pregona lògica. 
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25. ARTICLE DE MARÇAL OLIVAR A LA REVISTA ART. 
SALÓ DE MONTJUÏC DE 1934.  DESCANS, PRIMER 
PREMI NONELL. ADELA, LA MODEL. 

 

En aquell context de reconeixements que estava a punt d’assolir l’estadi més 
àlgid, Marçal Olivar, un dels intel·lectuals més ben preparats d’aquella 
constel·lació brillant de cultivadors catalans de la cultura clàssica, escriví un 
breu assaig sobre Humbert a la revista Art.  Sota la direcció de Joan Merli, la 
revista, que es presentava com a “Publicació de la Junta Municipal 
d’Exposicions d’Art”, presentava als lectors els artistes catalans. Ho feia de la 
manera més digna i acurada possible amb profusió d’imatges de les seves 
obres i amb texts de qualitat. La revista era de periodicitat mensual, exceptuant 
els mesos d’agost i setembre. 

El número 8, del mes de maig de 1934, a més de l’article sobre Humbert, 
incloïa un article breu de Carles Riba, “Impressió d’escultures de Rebull”, 
acompanyant una esplèndida galeria d’obres de l’escultor fotografiades per 
Godes i Francesc Serra; ”Pere Créixams, pintor”, article de Rafael Benet i 
profusió de fotografies de Tarragó, F. Serra, Y. Vaule i Marc Vaux; “Joan 
Junyer”, article de Thomas McGreevy, traduït per Marià Manent, i fotografies de 
Thiriet i Serra; “Josep Soler Diffent i el primitivisme” de Joan Sacs i fotografies 
de Serra; “Pere Ynglada, dibuixant animalista”, text d’Alfons Maseras, una foto 
de Serra, dues, de no signades i cinc, de Marc Vaux. A la darrera pàgina, “Les 
exposicions-documental”, es mostraven fotografies d’una obra de cada pintor 
que havia exposat el mes d’abril, el nom de la galeria on ho havia fet i les dates 
concretes del període d’exposició. El seu nombre era impressionant, ni més ni 
menys que 11 exposicions en un mes i d’artistes tan notables com Jacint Olivé, 
Vidal Rolland, Rafael Solanich, Joan B. Porcar, Josep F. Ràfols, Jaume 
Busquets, Josep M. Prim, Vila-Puig, Francesc Labarta, Josep Amat i Jaume 
Mercadé. 

L’edició de l’article d’Olivar venia presidida per una reproducció a més de mitja 
plana de la “Noia mora”, fotografia de Serra, just damunt del títol, “Manuel 
Humbert”. En el primer paràgraf, l’autor precisava quina havia de ser, al seu 
parer, l’actitud del contemplador d’una obra d’art. Admetia que tota tendència 
era justificada en la creació plàstica, però sostenia que la “qualitat” era “el 
resplendor de la intel·ligència. De manera que el criteri estètic, allò que 
permetria posar-se d’acord, seria donat per la intel·ligència que contindria una 
obra d’art. 

“Crec que en la captació de l’art l’espectador ha de situar-se lleialment en un 
pla d’exigència envers ell mateix i envers allò que contempla, i deixar la resta a 
l’atzar de la pròpia cultura; que allò que invoquen a cada pas els decebuts 
d’haver jurat fidelitat a tal o tal altra de les recents teories: la qualitat 
(anomenin-la sensibilitat, si volen), no és res més que la resplendor de la 
intel·ligència, per primaris que hagin estat els seus mitjans d’expressió. Així, en 
la creació plàstica tota tendència és justificada; en pintura, en escultura, no hi 
ha més límits que els imposats per la matèria pictòrica o l’escultòrica. D’acord! 
Però encareu-vos amb una estàtua o una tela, i digueu-me si us plau perquè és 



270 
 

l’obra d’un home intel·ligent, perquè conté implícitament intel·ligència, ens 
haurem entès de seguida”. 

Caracteritzava l’art d’Humbert com a “intel·ligentment personal” i continuava el 
seu raonament, i alhora la caracterització de l’artista, recordant l’actualitat  i la 
importància d’un art que, a més d’intel·ligent, fos intel·ligible. En efecte, era el 
moment del retorn a l’ordre després d’un intens període d’experimentació 
generalitzada: les primeres dècades del segle. L’art d’Humbert ho havia estat 
sempre d’intel·ligible i Olivar explicava el per què: perquè sense transcriure la 
natura, recolzava en la seva contemplació i sentiment. 

“Doncs bé, l’art de Manuel Humbert, que a moltíssims ens apareix com un dels 
arts més intel·ligentment personals a casa nostra, té encara a favor seu, ara 
que el retorn a la norma sembla estar a l’ordre del dia, aquesta actualitat: que 
és i ha estat sempre un art eminentment intel·ligible. Vull dir que és un art que, 
apartant-se de la transcripció de la natura, recolza, però, en la contemplació i el 
sentiment de la natura, i que, per tant, mai no és mentalista ni un pur joc 
d’efectes plàstics; que en altres termes, és tan allunyat de l’acadèmia com de 
l’avantguarda”. 

Precisava el grau de les “adscripcions” d’Humbert tant al naturalisme com a les 
tendències dels darrers trenta anys, que el pintor havia seguit amb interès, però 
deixant-se temptar ben poc per elles. 

“Això equival a dir que l’Humbert és, sota aquest aspecte (només sota aquest 
aspecte), un pintor adscrit al naturalisme. Ell, un dels nostres artistes que han 
pogut viure més a la vora l’evolució de les arts plàstiques en aquests darrers 
trenta anys, mai no s’ha sentit temptat (si exceptuem uns assaigs dins el 
fauvisme) per la tendència sintètica, ni pel cubisme, ni menys encara per la 
modalitat surrealista”. 

Olivar citava aleshores al mateix Humbert, que havia dit: “La pintura té una part 
de convenció, la qual ve a ésser com el llenguatge gràfic de l’època; qui se la 
mira l’ha de saber llegir”. L’assagista en treia la següent important conclusió:  

“Es tracta, doncs, d’un mestre pintor que pinta havent concretat i limitat d’antuvi 
el seu camp d’actuació, i que pinta per al seu públic. Per la mena de públic on 
risca menys de comptar amb l’esnob o amb el profà sincer. Aquesta actitud ha 
estat en ell constant”. 

Així, doncs, Humbert hauria triat el seu públic. Aquella actitud “constant” havia 
de tenir conseqüències decisives, la transcendència de les quals l’assagista  no 
s’aturava a conjecturar aleshores, entre altres coses perquè les circumstàncies 
estaven a punt de confirmar el momentani, almenys, encert del pintor. I Olivar 
afegia amb molta perspicàcia: 

“Una tal serenitat a mantenir-se a ratlla davant el batibull de teories i escoles, 
seria menys significativa si l’Humbert no hagués estat dels artistes catalans que 
han passat la quarantena (permeteu-me el calembour), un dels més inquiets i 
precoços”. 

Repassava, punt i seguit, una trajectòria personal que ell coneixia com a pocs 
perquè el pintor, gran amic seu, tot i que feia relativament poc, li havia confiat. 
Era un material imprescindible per descriure la seva evolució artística des dels 
seus primers dibuixos fins aquell moment, amb el valor afegit, com en tot 
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l’assaig, de dibuixar una panoràmica i de fer una anàlisi ben integrada del seu 
art front a les aportacions sovint interessants, però més fragmentàries, de les 
crítiques d’exposicions que hem anat considerant fins aquí. 

“Els seus primers dibuixos, plens d’agudesa i de nervi, daten de quan tenia 
disset anys i encara no havia abandonat l’estudi de les lleis. De cap els anys 
1910 i 1911 són les seves primeres aiguatintes i guaixes, de prodigiosa 
sensibilitat. Més tard, una llarga estada a Madrid que li permet de posar-se en 
contacte amb l’obra dels grans mestres de la pintura espanyola,  i els seus 
freqüents i prolongats sojorns a París. Aquí, l’Humbert entaula relacions 
profitosíssimes, i coneix la mena d’art que fins aleshores ha influït damunt d’ell 
d’una manera indirecte i com si diguéssim a través de l’ambient. En aquest 
important període de la seva carrera, l’Humbert segueix conreant la guaixa, i 
dibuixa sanguines; finalment (a partir de 1913), pinta amb molta més 
constància que no solia abans. Perquè amb raríssimes excepcions, la 
generació de l’Humbert, hereva en molts aspectes de les generacions que 
havien conviscut als “Quatre Gats”, és aquella generació d’artistes que decidí 
de cop abstenir-se d’anar a Llotja, i que composta en bona part per esperits 
superiors, dedicà, més que a altra cosa, a la literatura oral de cenacle o de 
cafè, els anys que hom acostuma a dedicar a l’ensinistrament. Àdhuc en els 
nuclis independents que s’havien muntat per a la iniciació d’aquella joventut, 
hom, segons sembla, es lliurava més a la disquisició en matèria d’art que no 
pas a un autèntic aprenentatge de l’ofici de pintor496. Hom no pintava, a més, 
perquè no es podia col·locar ni una tela. En canvi, es dibuixava, o més ben dit, 
“s’il·lustrava” amb veritable desfici. 

“N’hi havia, el més granats, procedents d’altres generacions heroiques que, 
havent-se sotmès abans a una preparació tècnica rigorosa, s’havien avesat a 
postposar el conreu de l’art de pintar per d’altres activitats més àgils, com ara la 
il·lustració, a què he al·ludit (aleshores, com mai, en crèdit a casa nostra); però 
d’altres s’ho havien pres tan a la valenta que, positivament, no havien agafat 
mai els pinzells. A l’hora de passar comptes, més d’un Ícar en resultà amb les 
ales rompudes, mentre que als més dotats els calgué emprendre a deshora 
l’aprenentatge que abans no s’havien resolt a fer. 

“L’Humbert era d’aquests darrers. El veritable aprenentatge del seu ofici el fa a 
París, quan el suca-mulla d’impressionisme que fins aleshores ens havia 
pervingut, és ja cosa pretèrita. Cézanne i els corrents post-impressionistes 
determinen el que podríem anomenar la seva època fauve. Immediatament 
després, el cubisme, que ell mai no conrea directament, però a la expansió del 
qual assisteix, imposa sobrietat a la seva paleta. Les seves teles d’aquest 
temps (anys 1916, 1917..), ja francament realistes, tot sovint fan l’efecte de 
dibuixos colorits. A la meva manera de veure, és d’aleshores ençà que en la 
pintura d’Humbert s’ha anat efectuant el procés d’integració que ha portat el 
seu art a l’estat de maduresa actual. D’una banda el constant conreu de la 
guaixa havia familiaritzat l’artista amb certs problemes plàstics essencials; 
d’altra banda, la pintura de cavallet que, per una pila de circumstàncies 
personals, es decideix a conrear d’una manera normal, i com qui diu “a fons”, li 
planteja nous i ardus problemes. Havia arribat a la pintura amb un estimable 
bagatge d’experiències, però havia d’heure-se-les amb una altra matèria, havia 
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d’aplicar altres procediments. L’Humbert troba incessantment nous elements 
per enriquir la seva pintura en aquest aspecte que pren. El dibuix, la 
composició, cada vegada són més concrets en les seves teles; el color hi és 
cada vegada més adequat, més ric i ben travat. Produeix una de les seves 
figures cabdals, Sònia (1924), de la col·lecció Barbey. Més tard, la llum juga un 
paper primordial en les seves pintures, acusant els volums, acusant els 
matisos; la pinzellada esdevé nerviosa, prompta; la seva  paleta es diversifica i 
ennobleix al mateix temps que el seu art recolza com mai en un profund 
sentiment de la natura. Som ja a l’Humbert d’ara. 

“Des de l’any 1927 (que és, em penso, on cal situar cronològicament el canvi) 
podem parlar, doncs, d’una nova època en la pintura de Manuel Humbert. 
Època en la qual l’artista conrea tots els gèneres (figura, bodegó, paisatge) 
amb una abundor a què no ens tenia avesats. El progrés tècnic que acusen les 
teles d’ara correspon, probablement a una nova actitud en què el mestre es 
situa enfront de les coses. S’ha operat, per tant, en el transcurs d’aquests anys, 
una marcada evolució en la seva psicologia. L’Humbert ja no és ara el genial 
intuïtiu d’abans, que amagava la seva acuïtat sota aquell aire una mica funeral 
de “Pierrot enamorat de totes les Colombines mortes”, com el venia a definir 
Joan Sacs, en un article de l’any 1914, ans un artista de natural una mica altiu, 
que té al seu poder un coneixement del que és la pintura, prou poderós per a 
plasmar, sense ingerències extra-pictòriques, allò que l’ull veu: allò que una 
educadíssima percepció sap descobrir”497. 

Aquell progrés tècnic, fruït d’un canvi d’actitud del pintor motivat per la 
“marcada evolució de la seva psicologia”, no es podia il·lustrar millor que amb 
l’impressionant cap i bust de la Figura asseguda, pintada des d’una perspectiva 
semielevada, pertanyent aleshores a la col·lecció Salvi Iborra, que condensava 
totes les lliçons de la modernitat  amb una intel·ligència i domini dels mitjans 
que en feien una obra mestra. Reproduïda a més de mitja plana, figurava 
damunt els darrers paràgrafs del text.  

Premonitòriament, coincidint pràcticament amb la concessió a Manuel Humbert 
del primer Premi Nonell de pintura, Joan Merli havia encarregat a Marçal Olivar 
aquell article per la revista Art, aparentment un mes dels que la revista 
dedicava als artistes catalans de major vàlua. Diem premonitòriament perquè, 
tant el contingut de l’article, que no feia cap referència al fet, com la no inclusió 
de l’obra guanyadora entre les obres reproduïdes per il·lustrar-lo, provaven que 
l’encàrrec i l’article havien estat fets abans de la premiació. 
 
 
L’Exposició de Primavera del 1933 s’havia celebrat al Palau de Projeccions de 
Montjuïc. Malgrat que l’espai no oferia les condicions adients, l’exposició havia 
representat un progrés respecte a la precedent. Almenys això opinava Rafael 
Benet en valorar, sobretot, l’aportació escultòrica d’artistes com Manolo, Clarà, 
Casanovas, Rebull i Fenosa, que, segons ell, superava en qualitat al conjunt 
d’obres exposades pels pintors. No consta que entre les pintures exposades 
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aquell any n’hi hagués cap d’Humbert. El catàleg encara havia estat comú als 
dos salons. 

En canvi, en el catàleg de l’Exposició de Primavera de 1934 ja apareixien 
diferenciats els Salons de Barcelona i de Montjuïc, però tots dos tingueren lloc 
en el Saló de l’Art Modern del Palau de la Metal·lúrgia entre el 20 de maig i el 9 
de juliol. Al Saló de Barcelona hi van concórrer 285 obres i en el de Montjuïc, 
249. En conjunt, van constituir un rècord de producció artística de considerable 
qualitat. L’obra que Humbert hi va presentar no venia reproduïda en el catàleg, 
però el seu títol, Descans, hi figurava amb el núm. 79. En aquella ocasió, el 
pintor va donar com adreça  “Rambla de les Flors, 18” que corresponia a 
l’edifici on també residia el comte de Moy, bon amic seu i pintor aficionat. 

Humbert va escriure una acta personal, pensem que pel propi ús, de la sessió 
de la Junta Municipal d’exposicions d’Art celebrada el dia 20 d’abril de 1934 a 
les dotze del matí. És un document interessant i insòlit perquè el secretari de la 
junta era Merli, com no va deixar d’anotar Humbert en referir-se als assistents: 

“Assistents: [anotats en la primera columna] Marès, Vila Puig, Prim, Humbert; 
[anotats en la segona columna] Dr. Serra Hunter, Dr. Duran y Ventosa, 
secretari Merli. 

“Es llegeix l’acta de la sessió anterior ahont figuran las xifres de pressupost y 
demés (Yo no la firmo, tot está clar, acordat y en regla) 

“S’aproben els Reglaments dels Salons 

“El nostre ab gran discussió, sobretot el punt de que las obras dels socis no 
passaran pel jurat y el de que per obras inéditas s’entendrá las no exposades a 
Barcelona en Exposició oficial o subvencionades oficialment y cap més. 

“En la discussió del Jurat eren partidaris de jurat en Marés, Vila Puig i Serra 
Hunter y contraris Humbert, Prim y va juntar-se al nostre parer el Sr. Duran y 
Ventosa però com que erem tres a tres y el Sr President era contrari potser 
hauríem guanyat pero el Sr Marés va retirar la proposició que feya el seu saló 
de modificar l’article del Reglament de la Junta d’E. D’a y tot quedá igual 

“S’aprobá el Palau per fer la Exposició, els gastos d’arreglo y la data de la 
Exposició. 

“El cartel (que fa un del saló de Barcelona perqué l’any passat el va fer un de 
Montjuich...” [el manuscrit de què disposem s’interromp en aquest punt, en tot 
cas ben a prop del final]. 

O sigui que es va plantejar crear un jurat d’admissió. Humbert es va mantenir 
amb la posició coherent d’un membre del Salon des Indépendants, és a dir, en 
contra. La seva “acta” explicava les posicions de cadascú, la divisió, el canvi 
d’opinió del promotor de la idea y el resultat final de deixar les coses com 
estaven. A la vista dels resultats, va ser una bona opció. 

Alexandra Plana en el seu examen del saló va observar una millora. “En 
comparación con lo que fue el salón de Montjuich en los dos años anteriores, el 
actual nos da una sensación de mayor homogeneidad. Parece haberse 
desprendido de muchos elementos inútiles, como si hubiese renunciado a 
admitir ciertos ensayos de pintura que disimulan la pobreza de su contenido 
con radicales apariencias de libertad”. També va constatar, abans que 
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s’atorgués cap premi, que un cop més Humbert reservava per al Saló de 
Montjuïc obres especials, obres que representaven fins i tot quelcom més que 
allò que exposava a la Sala Parés. 

“Manuel Humbert no ha cejado en el propósito del año pasado de llevar al 
Salón  anual una obra que supere el nivel ordinario de su propia producción. Su 
cuadro Descans es una de sus mejores realizaciones. La juventud exuberante 
de un cuerpo desnudo se expresa en esta tela con una rica armonización de 
tonos, que funde en una sensación de suavidad el vigor sostenido de la 
pincelada”498. 

 

Per iniciativa del Conseller de Cultura de la Generalitat, Ventura Gassol, 
aquella primavera del 1934 es van instaurar els premis Damià Campeny i Isidre 
Nonell, en reconeixement a les millors obres d’escultura i de pintura, 
respectivament, entre les presentades a l’Exposició. El valor de cada premi era 
de 5.000 pessetes. El Jurat es va reunir el primer dia del mes de juny al Saló de 
l’Art Modern. L’integraven Carles Pi i Sunyer, per la Junta Municipal 
d’Exposicions d’Art; Agustí Duran i Sampere i Joaquim Folch i Torres, per la 
Ponència d’Arxius, Biblioteques i Belles Arts; Francesc Labarta, per l’Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi; Joan Puig i Ferrater, per la Junta de Museus; 
Manolo Hugué i Ignasi Mallol, pel Saló de Montjuïc i Jaume Martús i Ernest 
Santasusagna pel Saló de Barcelona. 

Les votacions van tenir lloc a les dotze del migdia. En la votació preliminar cada 
membre podia proposar dues escultures i dues pintures. Obtingueren sufragis i 
foren finalistes del Premi Nonell (per ordre de vots) els pintors Manuel Humbert 
per Descans; Elisi Meifrèn per Marne; Joaquim Sunyer per Empordanesa; 
F.d’A. Galí per 1874-1934; i Feliu Elias per Gerro blau. Els finalistes del Premi 
Campeny foren els escultors Josep Clarà per Nu de noia; Joan Rebull per Dona 
jove;  Enric Casanovas per Nu; i Joan Borrell Nicolau per Nu femení. En la 
votació definitiva els premiats van ésser, pintura, Manuel Humbert i, escultura, 
Josep Clarà499. 

El jurat, un cop dictat el veredicte, va anar al despatx del Conseller de Cultura 
Ventura Gassol per comunicar-li-ho, a fi que aquest el fes públic. Gassol els va 
agrair la tasca feta i els va “afirmar l’actitud decidida del Govern al servei de 
l’art i dels artistes de Catalunya”. Seguidament va fer arribar la seva felicitació 
als dos artistes guanyadors. Quatre dies després, va acompanyar a Clarà i a 
Humbert en la visita que van fer al president de la Generalitat Lluís 
Companys500. 

Sobre la significació que havien de tenir els premis recent creats per la 
Generalitat, hi va haver algunes consideracions interessants de part dels crítics. 
Enric F. Gual va escriure que “el Premi Isidre Nonell, recaigut sobre l’obra de 
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Manuel Humbert, el considerem una otorgació perfecte, ja que participa de 
l’estímul i d’una consagració en un petit percentatge“. I defensava el criteri 
segons el qual els nous premis de la Generalitat havien d’ésser 
fonamentalment un estímul pels artistes que es trobaven en procés ascendent. 

Per aquesta raó, Gual trobava discutible que es donés el Premi Damià 
Campeny a un escultor internacionalment consagrat com era Josep Clarà, tot i 
considerar que indubtablement es mereixia un premi, però “d’una altra mena, 
per exemple, una Medalla de la Ciutat o altres distincions més escaients”. Gual 
insistia en què la concessió del Campeny a Clarà significava que “el premi ha 
deixat d’ésser aquell estímul tant de primera necessitat en l’exercici de l’art a 
casa nostra”. 

A més, Gual reafirmava el seu criteri estètic en estendre la felicitació “als que 
han fet prevaler el nom d’Humbert, servint així l’enlairament de la pintura 
cridada a perdurar a través de totes les tentatives i les falses elucubracions. 
Amb aquesta decisió, ja hem dit que hauria estat igual recaient en un altre 
artista [havia esmentat com exemples Domingo i Sisquella], s’ha vingut  a 
premiar l’art que compta amb més arguments per a fer retornar la pintura al seu 
veritable punt de partida, que mai no serà l’ús i abús del quadro pel quadro”501. 

Malgrat aquesta opinió, els successius jurats mantindrien un criteri ambivalent 
en atorgar dels premis, premiant artistes més consagrats i artistes “en procés 
ascendent”. Així,  en l’Exposició de 1935, Eliseu Meifrèn va guanyar el Premi 
Nonell mentre Enric Casanovas s’enduia el Premi Campeny. 

L’any 1936, Pere Pruna va guanyar el “Nonell”, una decisió que va resultar ser 
molt polèmica, però no pas perquè fos un pintor consagrat, sinó perquè l’obra 
premiada, El Vi de Kios, reproduïa amb molta exactitud una fotografia publicada 
per la revista Sex-appeal. En descobrir-se la “coincidència”, es va generar un 
gran escàndol. No va ser una actitud general. Gifreda, per exemple, va 
escriure: “L’harmonia cromàtica d’aquesta tela és una de les coses més 
impressionats d’aquest saló”502. Pruna, molt afectat per la polèmica i pel 
vandalisme que va patir l’obra en ser ganivetejada, va renunciar al premi uns 
dies després. Malgrat aquest incident, els salons del 1936 van ser de bona 
qualitat i l’escultor Josep Viladomat es va endur el Premi Campeny. No obstant, 
com era habitual, alguns observadors remarcaren sensibles absències, però no 
pas la d’Humbert. Màrius Gifreda en el mateix article sobre l’Exposició de 
Primavera en què elogiava l’obra de Pruna, tot repassant les obres exposades 
al Saló de Montjuïc, va escriure: “Manuel Humbert fa acte de presència amb un 
d’aquells bodegons tan suculents i apreciats pel públic selecte. Un d’aquells 
famosos pots petits de bona confitura”. 

L’any 1937 els guanyadors del “Nonell” i del “Campeny” van ser Ignasi Mallol i 
Joan Rebull, respectivament. L’any següent es van crear tres nous premis, 
“Tomàs Padró” de dibuix, “Marià Fortuny” de gravat i “Anglada Camarasa” de 
pintura de paisatge català. Els guanyadors van ser, Joan Junyer, Xavier 
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premis dels salons”. ( reproducció de Descans). 
 
502

 Art, vol. 2, octubre 1934- juliol 1935, pàg. 229-232. Joan Merli. “L’Exposició de Primavera de 
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Nogués i Emili Bosch Roger, respectivament. No es van tornar a concedir, 
perquè l’any 1939 l’exèrcit franquista ocupà el país i guanyà la guerra civil. 
 

Tornant al 1934, registrem un gest d’amistat i de qualitat humana, també de 
justícia i de record, un gest de reconeixement i d’alt valor simbòlic. En efecte, el 
diumenge 10 de juny La Vanguardia publicava la següent noticia: “Homenaje a 
la memoria de Isidro Nonell”. “El notable artista don Manuel Humbert, a quien 
ha sido otorgado por vez primera el premio de pintura “Isidro Nonell”, con 
objeto de rendir un tributo a la memoria de tan insigne artista, estuvo ayer en el 
Cementerio Nuevo para depositar sobre la tumba donde descansan sus restos 
un magnífico ramo de rosas. 

“Acompañaban al señor Humbert el hermano y el sobrino del señor Nonell, don 
Joaquín Borralleras, don Francisco Pujols, don Olegario Junyent, don Pedro 
Ynglada, don Enrique Gaspar, don Pedro Creixams, don Enrique Casanovas, 
don Javier Nogués y don Ivo Pascual”503. Amb independència del valor, llavors 
inqüestionat, de l’obra Descans mereixedora del premi, els més significats 
personatges del món de l’art català sabien que la millor manera d’honorar 
Nonell era premiar Humbert en nom seu. Aquell senzill acte familiar i amical era 
una renovació del desig que el gran pintor, reconegut a deshora, descansés en 
pau. 

“No cal dir – recordava Maragall -  la satisfacció que el Premi a l’Humbert donà 
a la nostra galeria. Amb la seva excel·lent obra Descans es premiava tota una 
vida lliurada al dibuix i a la pintura amb una fidelitat total sense claudicacions 
als seus principis artístics i a la seva acusada personalitat. ... . La nostra galeria 
projectà immediatament una exposició d’homenatge a Clarà i a Humbert per a 
la temporada vinent”504. 

Rafael Benet va ser el primer i el millor dels crítics en registrar la importància 
del premi  i els mèrits de l’artista premiat en un article el títol del qual, El triomf 
de Manuel Humbert, expressava inconfusiblement la fita assolida pel pintor. 
Benet traçava el recorregut fins l’arribada del triomf. Recordava de pas que la 
col·lecció Plandiura havia estat adquirida institucionalment i ja formava part 
substancial del Museu d’Art de Catalunya*, on Humbert passava a tenir una 
bona representació de la seva obra amb l’adquisició, després de Jove Mora el 
1932, de Descans. Notem que el Premi Nonell i l’adquisició pel Museu eren 
dues coses diferents. Recordem que per Jove Mora s’havien pagat 5.500 
pessetes i que el valor del premi Nonell era de 5000 pessetes. Si el premi 
hagués suposat la incorporació automàtica a les col·leccions del Museu, el 
pintor materialment hi hagués sortit perdent, raó per la qual pensem que havia 
de rebre una quantitat diferenciada pel fet ser-li adquirida l’obra, operació que 
tanmateix no tenim documentada. Però veiem ara una altra mena de valoració, 
la que li feia un bon crític i pintor, Rafael Benet. 

“La tela que Manuel Humbert ha portat al Saló de Montjuïc ha estat adquirida 
pel Museu d’Art de Catalunya, obtenint també la mateixa el Premi Nonell, creat 
recentment per la Generalitat. Sens dubte Descans d’Humbert és l’obra més 
equilibrada de l’actual exposició de Primavera: el nostre Museu ha copsat una 
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bona peça de pintura catalana. Humbert tindrà des d’ara al Museu, a més de 
les teles adquirides amb la col·lecció Plandiura, la Noia mora adquirida al Saló 
de Montjuïc de 1932 i aquest nu de l’actual Saló. Dues teles admirables per llur 
plenitud, acompanyades d’altres pintures més antigues, les quals serviran per 
explicar l’evolució interessantíssima d’aquest pintor nostre”. 

Feta aquesta introducció, es referia a la seva coneixença de l’artista des del 
temps de l’Acadèmia Galí i la posterior amistat, la qual cosa li permetia 
contextualitzar uns trets biogràfics, tot i que Humbert havia estat “un deixeble a 
part” en una demostració, des de ben jove, de tenir criteri i de la seva forta 
personalitat. 

“Fa molts anys que conec l’Humbert i no en fa tants que m’honora amb la seva 
amistat. El nostre artista ha estat sempre – com ho ha fet remarcar Marçal 
Olivar en un article aparegut recentment en la revista Art - un home altiu: no ha 
estat pas un vanitós, sinó un orgullós veritable. 

“Vaig conèixer Humbert en aquella cèlebre Escola Galí del carrer de la 
Cucurulla, en la qual, durant uns quants anys, es reuniren una sèrie de xicots 
joves que avui dia compten dintre del moviment català. Que aquella escola, tot i 
que ha estat combatuda per alguns dels mateixos artistes que hi 
concorregueren, fou una cosa de profit ho corrobora el fet que a través dels 
temps, a través de totes les evolucions, gran part dels seus deixebles tenen 
avui un nom considerable. Francesc Galí va llegar als seus escolars la lògica 
del dibuix, si no va donar-los un ofici. I això és molt més que el que avui puguin 
creure els actuals detractors d’aquell sistema d’ensenyament. 

“El pintor Humbert fou, però, sempre un deixeble a part. Mai no seguí d’una 
manera ostensible les lliçons de Galí. Els condeixebles d’Humbert es 
complagueren exagerant les lliçons del mestre. Per reacció contra 
l’impressionisme, lloc comú aleshores de totes les mitjanies, els pintors de Can 
Galí usàvem una paleta tràgica - de base obscura.  Alguns arribàrem a pintar 
sense blanc. El mateix mestre s’admirava de la nostra audàcia. Humbert no es 
deixà portar mai pel corrent escolar, per l’entusiasme de la reacció. Ell continuà 
aleshores pintant amb tons clars, i, sobretot dibuixant amb precisió lineal que 
ens escandalitzava.“Humbert es féu ràpidament un nom. Ell no parlava gaire, ni 
contradeia amb paraules l’actitud del mestre i dels altres deixebles. Potser 
únicament somreia per sota el nas. Anant a l’escola l’Humbert i l’Aragay – 
aquest, en canvi, deixeble fidel de Galí – s’havien fet ja un nom. Es publicava 
aleshores el Papitu, dirigit per Francesc Pujols, i a tota plana es reproduïa 
dibuixos dels dos artistes”. 

Benet confessava en aquell punt la seva timidesa i reconeixia que s’havia sentit 
“retardat” davant el talent d’Aragay i d’Humbert que els havia permès triomfar 
“en plena jovenesa”, i explicava en què va consistir aquell triomf precoç que, en 
commemorar el recent d’Humbert, adquiria una dimensió premonitòria. En 
canvi, després d’aquesta confessió es podria reconsiderar si la crueltat de la 
seva crítica a Aragay a rel de l’exposició de l’any 1924 no estava en part 
condicionada per una mena de decepció davant “un ídol caigut”505. 
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“Jo sempre he estat tímid i, tot i tenir uns anys més que l’Aragay i l’Humbert, 
em sentia retardat davant del talent d’aquells companys que triomfaven en 
plena jovenesa. Després de la col·laboració al primer Papitu, Humbert 
col·laborava en el nou, bell i efímer setmanari humorístic Picarol. Ja aleshores 
Humbert formava part de Les Arts i els Artistes. Fou l’època dels aiguatintes i 
dels dibuixos sensibles, gairebé malaltissos, picassians. Pierrots, pallassos 
tristos, i dones deixatades per la mala  vida, submergits en un ambient de 
somni melancòlic i decadent. Al mateix temps, Humbert mostrava les seves 
primeres pintures, que venien a contradir tot aquest món subtil i llibertí; 
exposava pintures precises de dibuix, clares de paleta, desproveïdes de tot 
l’esperit decadent que informava els seus aiguatintes policromats i les seves 
il·lustracions”. 

Seguia endinsant-se en l’anàlisi històric de l’evolució de l’artista premiat fins 
arribar a les pintures “totalitàries”: “linealisme”, “estètica de l’estil”, reacció anti-
impressionista, integrisme pur i, tanmateix, fou una època que “culminà en la 
tela meravellosa Sònia”. I es que ja s’estava acarant amb la naturalesa, la qual 
cosa el duria a ser “un pintor pictòric”, i subratllava el paper que en aquell 
procés havien jugat les naturaleses mortes: sentir el goig de la qualitat i 
concebre l’espai amb tota la complexitat. 

“Però aquelles primeres pintures no eren encara totalitàries. Humbert, artista 
sempre sensible, era aleshores un pintor linealista. A París, on havia anat i on 
arrelà un temps, es deixà conduir per l’estètica de l’estil. La reacció contra 
l’impressionisme s’havia portat fins a les darreres conseqüències, o sigui contra 
la pintura - pictòrica. Hi hagué un temps que Humbert fou integrista pur. Aquella 
època culminà en la tela meravellosa Sònia de la col·lecció Josep 
Barbey.“Humbert, que ja en aquesta etapa s’havia posat de cara a la 
naturalesa, terminà per esdevenir un realista integral i un pintor pictòric. Les 
naturaleses mortes que pintà amb abundància, l’ajudaren a sentir el goig de la 
qualitat i, sobretot, a concebre l’espai amb tota la seva complexitat – a veure 
amb tota la seva complexitat – a veure amb la “unitat simple” de Velázquez o 
Rembrandt, definida per Wölfflin”. 

I, finalment, l’arribada, “amb el talent de sempre”, a les condicions que li obrien 
les portes al triomf, entre les quals no oblidava d’esmentar la seva observació 
del “joc de la llum damunt les coses... i en l’aire difús dels interiors”, només 
possible pel “divisionisme del pinzellat”. 

“Trobem, doncs, avui a Humbert servint, amb el talent de sempre, la idea d’art 
totalitari, vivent i normal. Equilibrat. 

“Si és un pintor pictòric, no ha perdut en la nova concepció de l’espai el sentit 
just del precís; si la línia ha desaparegut com a ratlla abstracta que separa els 
volums de l’espai, no ha desaparegut com a concreció d’una superfície limitada 
del punt de vista. Es podria dir que l’ambició d’Humbert és una mica la de 
Vermeer de Delft, deixant a part la visió del color. 

“La concepció realista l’ha portat a  observar el joc de la llum damunt de les 
coses. La llum vibra damunt els objectes i en l’aire difús dels interiors. Humbert 
s’ha vist precisat a emprar el divisionisme del pinzellat, per obtenir aquesta 
vibració observada”. 
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Humbert era un colorista, però allò que el feia excepcional era, i seria sempre 
més, la capacitat de “registrar sàviament una quantitat incomptable de 
matisos”, obtenint “una gran riquesa de valors” i fent d’ell “un pintor intens, 
delicat alhora”, capaç d’assolir “el secret sòlidament poètic de la realitat”. 

“I tot i ésser un colorista, donant a aquest mot el significat més comunament 
acceptat, obté en canvi en les seves teles d’ara una gran riquesa de valors. La 
retina del nostre pintor registra sàviament una quantitat incomptable de matisos 
de clar i obscur. 

“I àdhuc aquell punt tèrbol de la paleta d’ara, sense ésser una qualitat, el priva 
de caure en el policromat, lleuger, a flor de pell, que és l’escull on tants 
coloristes fàcils s’estabellen. 

“Tant Noia mora, com la tela exhibida en l’actual Saló de Montjuïc, com tantes 
obres mestres de producció corrent d’Humbert, ... defineixen un pintor intens, 
delicat alhora. 
 
“Un pintor molt diferent del primer Humbert, puix que l’actual no s’acontenta 
d’una àgil fantasia poètica, sinó que lluita – i en aquest esforç constantment 
renovat radica en gran part el secret de l’intens – per a assolir el secret 
sòlidament poètic de la realitat”506. 
 
Tres dies més tard, el mateix diari, però amb una signatura diferent, va 
completar la notícia del premi i l’homenatge al pintor publicant una nota 
biogràfica, pràcticament curricular, que tenia el valor de la síntesis507. Les 
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darreres línies, a més de la felicitació del diari al pintor, aportaven una 
informació que no havíem conegut fins aquí. “Actualment, Humbert és president 
del saló de Montjuïc, càrrec que exerceix amb talent i seny”. 
 
Era un altra època i es tractava d’homes honorables. Avui, de ben segur, ens 
semblaria “incompatible” que el president d’un saló com el de Montjuïc 
d’aleshores pogués fer-se mereixedor d’un premi atorgat a la millor obra d’una 
exposició com la de Primavera. Humbert, en la condició de president del Saló 
de Montjuïc, era vocal de la Junta Municipal d’Exposicions d’Art. Però no era 
aquesta Junta la que atorgava els premis “Nonell” i “Campeny”, sinó un Jurat 
en el qual de la Junta només hi era el president, en el cas, Carles Pi i Sunyer. 
Els representants del Saló de Montjuïc en aquell Jurat, els membre del qual 
canviaven cada any, van ser Manolo Hugué i Ignasi Mallol508. Si mirem el 
catàleg de l’Exposició de Primavera de 1934, del què sí n’era responsable la 
Junta d’Exposicions, veiem que la majoria dels bons pintors presentaven dues 
o, més sovint, tres obres. Humbert, així com Nogués (Envelat), només va 
presentar una obra, Descans, que per cert apareixia escrita, per un error de 
tipografia, “Dencans”. A més a més, entre les 26 obres del Saló de Montjuïc 
reproduïdes en el catàleg no hi figurava la d’Humbert. Més discreció, o com 
deia el diari, “talent i seny” en l’exercici de la funció, impossible, la qual cosa 
era unànimement reconeguda. La funció s’exercia durant dos anys. Humbert 
aquell any succeí Rebull, que havia estat el primer president. 

La comparació dels noms del membres del Saló de Montjuïc amb els del Saló 
de Barcelona que permeten de fer els catàlegs de l’Exposició de Primavera de 
1934, sobretot feta amb la perspectiva que dóna el temps transcorregut 
d’aleshores ençà, ens fa preguntar-nos qui era la mà ordenadora, qui decidia a 
quin saló havia de pertànyer cada artista. Ens ho preguntem perquè, malgrat 
les crítiques sobre l’arbitrarietat de la divisió que es van fer, sobretot a l’inici de 
la represa de les Exposicions de Primavera, ens sembla que fou obra d’una mà 
discretament, però agosaradament, sàvia. Per exemple, la de Joan Merli, però 
no podem confirmar-ho perquè no hem vist cap document que ho indiqui. La 
comparació entre les reproduccions que il·lustraven el catàleg de cada saló, 
ens reforcen en la nostra impressió. Naturalment, hi ha casos discutibles, i es 
comprensible el desacord de Feliu Elias adscrit, certament contra voluntat, al 
Saló de Barcelona. 
 

A més dels amplis espais de dedicats per la Veu de Catalunya a glosar 
Humbert, moltes altres publicacions, com ara La Publicitat, Mirador, La 

                                                                                                                                
Internacional de Montjuïc l’any 1929 li fou adquirida una obra pel Museu. L’any 1932, la Junta de 
Museus li comprava Noia Mora. 
“Manuel Humbert executà al fresc quatre grans plafons de tambor i les petxines de la cúpula de 
la gran sala de passos perduts del Palau Nacional de l’Exposició de Barcelona de 1929. 
Han publicat estudis i judicis crítics sobre l’obra d’Humbert, entre altres: Francesc Pujols, Feliu 
Elias, Joaquim Folguera, Josep Maria Junoy, Romà Jori, Rafael Benet, etc. ...” 
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tresorer, Labarta; comptador, Casanovas; vocals: Busquets, Bosch-Roger, Commerelan, Clarà, 
Créixams, Fenosa, Llauradó, J.Mercadé, Rebull, Solanich, Sunyer, Vidal Gomà i Vila Arrufat. 
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Vanguardia, com ja hem vist, Esplai, L’Opinió, etc., van publicar notes més 
breus, centrades en descriure i elogiar el valor de Descans, l’obra premiada. 

Capdevila, en la seva segona entrega del repàs que estava fent, sala per sala, 
de les obres presentades al Saló de Montjuïc, aliè encara a les premiacions, 
feia el següent comentari: “Presideix la sala quarta un nu femení de Manuel 
Humbert, obra d’una densitat admirable, ocupada per una atmosfera d’un gris 
verdós de rara profunditat, d’entre la qual la figura i els accessoris de primer 
terme destaquen per obscurs. Singular harmonia la d’aquesta pintura d’un 
accent greu i delicat alhora, en la qual Manuel Humbert ha atacat i solucionat 
amb èxit sorprenent un dels problemes més ardus de la seva carrera de pintor. 
Indiscutiblement és un dels trossos de pintura més ferms de l’Exposició, que el 
temps consagrarà com un dels millors moments de l’artista i de la nostra pintura 
contemporània”509. 

Gual comentava les diferents obres presentades al saló i il·lustrava el seu 
article amb una reproducció de Descans. També iniciava amb Humbert els 
seus comentaris: “L’obra de Manuel Humbert que ha merescut l’atorgació del 
primer Premi Isidre Nonell, és evidentment un premi de cap a cap. En aquesta 
tela hi ha abocada tota la constitució pictòrica d’Humbert, que de fa temps es 
perfila amb una enorme seguretat i superant-se en cada ocasió. Humbert 
actualment arriba a aquell grau esplèndid pel qual passa el pintor en l’inici del 
seu camí sense traves. És per aquest motiu que en Descans s’adverteix una 
manera fluïda de dir les coses dintre un acord que no es trenca mai, endevinant 
la pulsació sense prejudicis i l’esperit finíssim que cerca la plasmació del seu 
concepte basat en la normalitat del bon gust i de la gran pintura”510. 

La revista Esplai també se’n feia ressò. El pintor Manuel Humbert ha guanyat el 
primer premi de pintura de la Generalitat noticiava, titulant un article construït 
amb referències a la personalitat i a l’obra d’Humbert, segons citacions de 
Benet, Pla i Sacs. Es reproduïa un retrat fotogràfic d’Humbert embarretat i, no 
pas Descans, sinó la Noia del vestit verd, recentment exposada a la sala Parés 
i que Merli triaria per il·lustrar el seu llibre 33 pintors catalans, obra que, segons 
es deia en l’article, pertanyia a Plandiura511. 

El crític de L’Opinió no parlava de l’obra premiada, sinó del ressò que Humbert 
estava tenint en els mitjans, la qual cosa feia justícia a un artista fins aleshores 
no prou conegut fora dels cercles artístics i intel·lectuals. Recordava com la 
seva personalitat, sempre acusada, s’havia forjat alternant estades entre 
Barcelona i París. Al·ludia a l’assimilació de les ensenyances de Galí i a com es 
deslliurà de ser absorbit per les tendències del moment i per l’acadèmia gràcies 
a la seva “agudíssima sensibilitat”. No oblidava els temps del Papitu, “aquell 
gloriós setmanari caigut després en la bajana i la grolleria”, la història del qual 
Francesc Pujols acabava de recórrer en una conferència que va donar a les 
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galeries Syra dins el marc del XI Saló dels Humoristes. I llavors, abans de dir 
que el premiat feia quatre anys que no exposava dibuixos, introduïa una 
informació sorprenent, mai oferta abans per ningú més, sobre la relació 
d’Humbert amb els seus dibuixos, tanmateix molt difícil de poder confirmar i, 
fins i tot, de poder creure. 

“Els seus dibuixos obtingueren molta estima entre els col·leccionistes. L’artista 
no ha volgut mai prodigar-los. Si alguna vegada - cosa molt estranya – en surt 
algun en el mercat artístic, ell és el primer comprador per evitar la difusió. A 
diferència dels que creuen que cada dibuix és una obra definitiva de caràcter 
públic, Humbert considera que tots els seus dibuixos tenen un grandíssim valor, 
però únicament personal, un valor d’estudi, de document, i les seves carpetes 
són rigorosament inèdites. 

“Aquells dibuixos subtils, fins i espirituals, són molt lluny, però. De quatre anys 
ençà, Humbert gairebé pinta exclusivament a l’oli. Les seves dues darreres 
exposicions a la Sala Parés donaren a conèixer plenament al públic les 
envejables condicions de pintor...”. 

Per precisar fins a quin punt allò podia respondre a la realitat caldria saber a 
quina mena de dibuixos es referia, en el ben entès que a quasi tots els dibuixos 
del pintor se’ls podria qualificar de “subtils, fins i espirituals”. Perquè el cert és 
que Humbert exposà i va vendre aiguades i sanguines, va fer retrats a llapis i al 
carbonet. També és cert que hem trobat molts dibuixos en les carpetes 
conservades en el seu àmbit familiar, però ens sembla un fet perfectament 
normal en qualsevol artista. No hem trobat, en canvi, dibuixos originals dels 
publicats a Papitu o a Picarol, o bé molt pocs, però això no vol pas dir que no 
existeixin i , en tot cas, encara posaria més en qüestió la hipòtesi que Humbert 
comprava els seus dibuixos quan sortien al mercat. Creiem que, si mai ho va 
fer, havia de ser en situacions esporàdiques. En conclusió, ens sembla 
improbable que la versió del crític de L’Opinió fos veritablement fundada. Ara, 
era innegable que volia fer palès que gaudia d’una certa proximitat i 
confidencialitat amb l’artista, per la qual cosa avançava unes informacions 
sobre la propera exposició del pintor a la Sala Parés, que qualificava 
anticipadament d’importantíssima. 

“La integraran obres de composició i moltes d’elles de gran grandària. Serà la  
millor exposició d’Humbert; té acabades bona part de les pintures que la 
constituiran, però es mantindran rigorosament inèdites; ni al taller ni a la galeria 
seran ensenyades a ningú”. 

Després d’aquella invitació a veure la propera exposició d’Humbert, acabava 
referint-se al premi que li havia estat atorgat: “Per als que teníem fe en el talent 
d’aquest artista, aquestes distincions no han estat pas cap sorpresa, sinó motiu 
de corroboració per a la nostra convicció més profunda”512. 
 

                                            
512

 L’Opinió, 26 de juny de 1934. “Manuel Humbert, Guanyador del primer premi de pintura de la 
Generalitat de Catalunya”. Sense signar. La secció Les Arts semblava no tenir un crític fixe. El 
dia 22 de juny la signava Joan Cortés; l’endemà, P.Casas Abarca; el dia 29, altre cop, Cortés; el 
30, Narcís Vidal signava un subpartat. D’aquests, el més proper a Humbert sens dubte era 
Cortés, però no podem dir res més. 
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La crítica catalana no va observar un fet que certament anava més enllà de 
l’aparença anecdòtica: la model de les obres premiades d’Humbert i Clarà era 
la mateixa i es deia Adela. En canvi, sí ho va assenyalar el cronista destacat a 
Barcelona del diari Heraldo de Aragón. La raó era que Adela era aragonesa o, 
millor dit, de família aragonesa, perquè ella havia nascut, més o menys 
accidentalment, a França, la qual cosa no era negligible tractant-se d’una noia i 
menys d’una model. El cronista del diari aragonès ho anunciava i ho resumia 
així: “Adela, la hermosa modelo aragonesa, predilecta de los artistas catalanes 
y premiada en todas las Exposiciones, es una mascota que da la suerte”. 

El cronista havia visitat els salons de Montjuïc i de Barcelona, però es 
sincerava per dir que només havia tingut ulls per Adela. “Yo no he visto 
sinceramente hablando, más que una exposición de esculturas y lienzos, en los 
que se reproduce el cuerpo maravilloso, de líneas prodigiosas y lleno de gracia 
juvenil, de una linda amiguita mía, que es la modelo de moda: Adela”. 

I aleshores feia la presentació de la model a la qual es disposava a entrevistar, 
remarcant-ne la bellesa, la bona estrella i la generositat amb la classe obrera : 
 
“Adela es una muchacha de humilde familia aragonesa, que nació por azar en 
Francia y que hace algún tiempo reside en Barcelona…. Aparte su belleza 
espléndida, que le hace ser universalmente admirada, ha cundido la especie de 
que es una mujer que da la suerte, y los artistas que suelen ser supersticiosos 
se la disputan. Para dar idea del éxito de esta modelo bastará decir que 
pagándose a seis pesetas la sesión – que es de dos horas – casi todas las 
semanas Adela llega a reunir cincuenta y dos duros. No descansa más que los 
domingos, por la tarde, pues incluso posa los domingos, por la mañana, ante 
obreros que, después de trabajar toda la semana, dedican las mañanas 
dominicales al cultivo del arte. Lo que se dice un éxito… 
 
- Yo lo atribuyo – dice Adela – a que tengo cierta suerte. Casi todas mis obras 
alcanzan premios o se venden bien. No sé por qué, pero el caso es que esto es 
un hecho cierto. En esta Exposición “me ha llevado” los dos premios, el de 
Escultura y el de Pintura, más una adquisición. A Duran le han premiado una 
obra mía en Madrid. Cuando el concurso del monumento a Pi y Margall, en el 
que hay una figura de la República, me presenté en cinco obras y me premiaron 
tres. Y  así siempre… 
 

- ¿Le gusta el oficio, Adela? 

- Hombre, gano dinero… 
 
“La respuesta no revela un gran entusiasmo. Realmente lo que le gustaría a 
Adela es el teatro; pero empezando por el final… 
 
- Entonces, el matrimonio… 
 
- Ve usted, eso sí. Me gustaría casarme. Para eso sí que tengo vocación – me 
dice Adela-, que goza de una fama indiscutida de mujercita honesta. 
 
- Le gustaría, desde luego casarse con algún artista… 
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- Ah! Eso, no. 

- ¿Por qué?  

“Adela mira  a Durán [l’escultor Jaume Duran] y a dos pintores que asisten a la 
entrevista, como dando a entender que además de bonita y honesta es 
discreta”513. 

 
Adela s’acabaria casant amb el pintor Puigdengolas amb qui va viure feliçment i 
a qui ha sobreviscut molts anys, ja que en el moment d’escriure aquestes línies 
segueix viva. Però entre aquell 1934 i el 1936, Humbert va tenir el goig de 
pintar-la en altres ocasions, sempre amb resultats especials. Sens dubte ha 
estat una de les models més importants de l’art català del segle XX. 

                                            
513

 El retall de diari que ens ha arribat d’aquella crónica era lleugerament incomplet i no hi 
figurava la data, però obviament estava feta poc després de l’atorgament dels premis Nonell i 
Campeny de 1934. Pel seu insustituïble interés ens hem permès la llicència de referir-nos-hi i de 
reproduir-la parcialment. L’hemeroteca del diari aragonés no ha estat encara digitalitzada fins en 
aquelles dates i no hem cregut justificat fer un viatge a Aragó per poder precisar la data de 
publicació. 
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26. TOSSA. HOMENATGE. EXPOSICIÓ DE NADAL DEL 
1934 A LA SALA PARÉS. UNA CARTA DE PUJOLS. 

 

Tot i tenir la caseta a Cerdanyola, Humbert tenia el costum de passar uns dies 
de l‘estiu a Tossa de Mar. Tossa havia estat des de començaments de segle un 
lloc que a alguns paisatgistes catalans com Brull, Galwey o Roig Soler els 
agradava pintar. L’any 1928 va anar-hi el pintor Pere Créixams, home de gran 
vitalitat que residia a París on estava socialment ben relacionat, i es va 
entusiasmar pel lloc. En la promoció internacional de Tossa segurament 
correspongué a Créixams el paper principal. Almenys així semblava creure-ho 
J. A. Maragall. “Créixams féu de Tossa un veritable centre internacional de 
pintors, la “Babel de Tossa”, com fou dit, ja que el seu entusiasme va 
encomanar-se a Marc Chagall, André Masson, Jean Metzinger, Mika Mokoun, 
Emili Armengol, Rafael Benet, Enric Casanovas i molts altres”514. A més de 
l’entusiasme de Créixams, ben secundat per Benet i Casanovas, i la bellesa del 
poble i del seu emplaçament, també van influir altres factors en què es 
convertís en un centre internacional d’estiueig, especialment per a artistes, però 
no exclusivament. La relativa proximitat amb França i les circumstàncies que es 
van donar a Europa en aquells anys, sobretot l’amenaça hitleriana, en primer 
lloc, sobre els jueus centreeuropeus, també van contribuir a que es creés una 
colònia interessantíssima a Tossa. Fins a cert punt, esdevingué una de “les 
platges de París” i al Cafè d’en Biel, tants cops i tan ben pintat per Benet, s’hi 
podien trobar personatges que en altres èpoques de l’any freqüentaven La 
Rotonde o La Coupole. 

Rafel Benet va registrar en el seu article “Tossa, Babel de les Arts”, publicat el 
mes de setembre a la revista Art, el pas d’Humbert pel poblet de la Costa Brava 
aquell estiu de 1934. Feia un repàs vivíssim dels estiuejants: “aquest any el 
desplaçament de Montmartre a la nostra platja ha pres unes proporcions 
extraordinàries” i desgranava, de Metzinger a Chagall, un reguitzell de noms 
impressionant, a molts dels quals, entre ells Humbert, dedicava unes ratlles. 

“El pintor Manuel Humbert s’ha fet soci altra vegada per uns quants dies del 
nostre redós, per tal de portar dignament la contra a tothom en les discussions 
artístiques. Per cert que la gent s’ha donat compte de la gran semblança física 
de l’Humbert amb el poeta belga Henri Michaux, la primera estada del qual al 
nostre país ha coincidit amb la del nostre pintor. Àdhuc al poble, davant tanta 
semblança, s’ha arribat a formular la pregunta de si són una mateixa persona 
en dues edicions iguals, o bé, qui és el doble de qui?”515. 

Humbert era un bon polemista i molt entès en qüestions d’art. Michaux (Namur, 
1889 - Paris,1984) belga, resident a París des de feia uns deu anys, era llavors 
un gran viatger pel món exterior com en deixà constància a Ecuador (Gallimard, 
1929) i Un barbare en Asie (Gallimard, 1933) que acabava de publicar després 
d’haver fet un altre periple per l’Índia i l’Extrem Orient. Aquell estiu havia de 
tenir a punt La nuit remue que publicaria l’any següent abans d’emprendre un 
altre llarg viatge que el duria a Buenos Aires i a Montevideo. Al marge de la 
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 MARAGALL, Història de la Sala Parés, op.cit., 237. 
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 Art, vol. 2, setembre, 1934, pàg.8. Rafael Benet. “Tossa, Babel de les Arts”. 
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semblança física, la seva escriptura enigmàtica i sorprenent, centrada, com es 
veuria cada cop més, en l’espai de dins podien evocar en Benet actituds 
bàsiques d’Humbert a l’hora de pintar, que es reflectien en el misteri i l’enigma 
que tenien molts dels seus treballs, i no solament en els que havia fet els anys 
deu516. En arribar a París, Michaux s’havia interessat molt per la pintura de Paul 
Klee, Max Ernst i Giorgio de Chirico, però, tot i que acabaria pintant 
regularment i deixaria una obra molt singular i de gran interès, en l’època de 
visitar Tossa la seva activitat gairebé exclusiva era la literatura. De tota manera, 
la pintura que faria Michaux no recordaria gens la pintura d’Humbert, malgrat 
compartir una certa nerviositat rítmica de la ploma. Pel que fa a l’exploració 
interior de l’anima humana, Michaux la va dur per uns abismes que Humbert no 
va sentir la necessitat de franquejar. Simplement va expressar en cada obra el 
seu sentiment de l’ànima del món que hi havia en els motius elegits, figures, 
naturaleses o paisatges, però això sol ja feia que la ressemblança entre ells 
tingués també quelcom d’espiritual517. 

 

L’exposició projectada pels germans Maragall en atorgar-li el Premi Nonell va 
tenir lloc en les dates comercialment més importants per una galeria d’art,  des 
de les vigílies de Nadal fins passat Reis, concretament del 22 de desembre a 
l’11 de gener, la qual cosa era ben significativa de l’impacte esperat del premi i 
de les expectatives creades a l’entorn de l’artista. El catàleg reflectia aquella 
importància en el mateix títol: “Manuel Humbert, premi Nonell 1934, pintura”. 
Malgrat el poc temps transcorregut des de l’exposició anterior, Humbert 
aconseguí presentar 28 olis. Per al vernissage, es va fer una invitació especial 
a la premsa, als artistes i als col·leccionistes a l’acte que tingué lloc a dos 
quarts d’una del migdia. La inauguració pel públic va tenir lloc a les sis de la 
tarda. També es va fer una segona publicació, L’Exposició Humbert, il·lustrada 
amb un apunt que el pintor havia fet de Modigliani mentre aquest pintava, que 
incloïa “uns judicis crítics” de Benet, Olivar i Cortés Vidal, a més de quatre 
petits textos: Memoràndum artístic, A Catalunya i a fora, El premi Nonell 1934 i 
L’exposició 1934-35. 

Mentre tenia lloc l’exposició, concretament el dimarts 8 de gener a les nou del 
vespre, es va celebrar en el Restaurant Catalunya (Plaça Catalunya, 4) un 
sopar d’homenatge al flamant guanyador del Premi Nonell. Els tiquets pel sopar 
es podien comprar al Círcol Artístic, a la Sala Parés o al mateix restaurant al 
preu de 15 pessetes el cobert. Com a curiositat direm que l’àpat consistí en 
Entreteniments variats; Ous esternats a la Florentina; Llubarro Costa Brava; 
Lechal Rostida; Verdures Variades; Bescuit gelat; Cistelles de fruites; Café i 
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 Havíem tingut ocasió de tractar breument aquesta qüestió a “El temps de Benet i Humbert”, 
pàgina 8, en el número 10 dels Quaderns de la Fundació Rafel Benet, juny del 2003 
517

 Jean-Michel Maulpoix (www.maulpoix.net/deplacement.html) a Identité et métamorphose. 
Écritures du déplacement dans l’oeuvre d’Henri Michaux, ha escrit: “Tota l’obra de Michaux 
presenta una doble vocació: al moviment i a l’exploració... Els desplaçaments constitueixen el 
mode privelegiat d’exploració d’un mateix... Els desplaçaments d’Henri Michaux, són aquestes 
anades i vingudes en l’espai geogràfic o en l’imaginari que constitueixen els viatges, reals o 
ficticis. Són els impulsos turbulents de la droga, de la follia, dels signes, dels colors, dels sentits, 
de l’escriptura o de la pintura. Més fonamentalment, sempre es tracta d’un desplaçament en 
l’”espai de dins”, vers allò més íntim, més secret, més llunyà de l’ésser, en direccció a allò que 
Michaux anomena ”els llunyants interiors”.  

http://www.maulpoix.net/deplacement.html
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Licor. Es van servir vins Catalunya; aigües minerals i Xampany Catalunya 
Extra. 

La crònica social de La Vanguardia donava fe de l’acte amb llista d’assistents 
inclosa: “La eminente liderista Mercedes Plantada; Rafael Llimona, A. De 
Cabanyes, Miguel Massot, José Porta; Pedro Ynglada, Joaquín Borralleras, 
Domingo Carles, Raimundo Maragall, Pedro Creixams y señora; Doctor Estil-
les, Riera, Olegario Junyent, Luis Plandiura, Macià Pascual, Carmelo Davalillo, 
Montserrat Fargas, Jaime Mercader, Carmen Cortés, Bosch-Roger, E. 
Casanovas y señora, Rafael Benet, y señora, Planas Doria, Federico Marés, F. 
Domingo, A. Fenosa, Martí Llauradó, Armengol, Grau-Sala, J.A. Maragall, Vidal 
de Llobatera, Miguel Utrillo, Merli, Justo Cabot, Viladomat, Díaz-Costa, 
Puigdengolas y otros”. 

I pel que feia a les cerimònies, deia simplement, “después de dar cuenta el 
señor Pascual de las adhesiones que fueron muchas y valiosas, hicieron uso 
de la palabra los señores Riera y Marés, éste último en nombre del Salón de 
Barcelona. Manuel Humbert agradeció el agasajo que se le tributava con 
sentidas frases de agradecimiento”. Els oradors van ser molt aplaudits, sobretot 
Humbert, pels futurs èxits del qual van brindar dempeus tots els assistents518.  

Tot i l’alegria natural del sopar, hi havia una tràgica absència. En efecte, uns 
dies abans, el 28 de desembre havia mort a Reus Pau Gargallo519. 
L’enterrament havia tingut lloc a Barcelona el diumenge dia 30520. Entre els 
nombrosos concurrents s’hi trobava Humbert. La mort de l’estimat i admirat 
amic havia d’entristir-li aquells dies mentre de totes bandes rebia grans 
felicitacions i reconeixements. Després de la mort de Gargallo, Humbert i 
Suzanne van mantenir una estreta amistat amb la vídua Magali i amb la filla 
Pierrette la resta de la vida. 
 

Maragall, que venia seguint dia a dia la progressió de l’artista des de feia més 
de set anys, va explicar l’interès que suscitava, el prestigi assolit i el seu èxit 
comercial en aquells moments. “Humbert  havia guanyat el Premi Nonell 1934 i 
la seva estima i consideració havien crescut enormement... Aquesta exposició 
havia d’ésser la consagració definitiva... en un àmbit molt més ampli del que 
fins llavors havia tingut. Gairebé tot eren figures i natures mortes, amb un sol 
paisatge de Cerdanyola, on Humbert passava llargues temporades. Aquesta 
mena de descobriment de Manuel Humbert per a molts fou una de les notes 
més curioses i agudes d’aquesta temporada”. I afegia: “Esmentar la llista dels 
compradors de les seves obres (se’n vengueren una vintena) seria tornar a 
donar els noms dels millors col·leccionistes de la ciutat. Cal dir que una 
acceptació tan important no era gens habitual en aquell moment. La crítica i la 
premsa es llençaren, com poques vegades, a comentar l’exposició i les seves 
obres es reproduïren en gairebé tots els diaris i revistes”521. 
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 La Vanguardia, 9 de gener de 1935, pàg. 28. “Última hora. Barcelona. Homenaje a un pintor”. 
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 La Veu de Catalunya, 29 de desembre de 1934, pàg. 7. “Ha mort l’escultor Pau Gargallo”. 
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 La Veu de Catalunya, 30 de desembre de 1934, pàg. 22. “Enterrament de l’escultor Pau 
Gargallo”. 
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I cal dir que, entre les crítiques, abundoses com ja venia sent habitual en 
tractar-se d’una exposició d’Humbert, n’hi hagué algunes que estigueren a 
l’alçada de l’excepcionalitat de l’esdeveniment. 

Modest Sabaté, que tractava d’assumptes variats i especialment de teatre a La 
Veu de Catalunya, va fer una col.laboració al recén estrenat diari L’Instant. Va 
anar al Cercle Artístic, on sabia que Humbert havia anat sortint de la Sala 
Parés, amb la intenció d’entrevistar-lo. El resultat va ser aquest: 

“Al meu costat, el guanyador del premi Nonell 1934, encén una cigarreta. És un 
home alt, esprimatxat, amb els ulls una mica profunds i una veu de baix que 
contrasta amb els traços més aviat infantils de l’artista. Ens diu l’Humbert: 
 
- El meu art ha passat, naturalment, per moltes transformacions, encara que la 
revolució artística no m’ha interessat mai. Però l’artista recomença sempre. I què 
us diré jo, en aquestes recerques que a vegades fem de nosaltres mateixos, la 
manca d’elements personals d’expressió mentre som joves, ens dóna un 
aspecte caòtic a l’obra. Són les dificultats de joventut que després hem hagut de 
superar. 
 
- Així ara vós us trobeu ja situat espiritualment dintre del vostre art? 
 
- Situat, dieu? Evidentment em guien unes normes fixes, però els elements 
d’expressió es renoven encara que nosaltres no ho vulguem. Per altra part, la 
resposta de tot això que em pregunteu, és l’obra d’art mateixa. En realitat, les 
teories les expliquen més els que no pinten gaire. 
 
- Sentiu  predilecció per la representació de la figura humana en el vostre art? 
 
- Jo crec que s’hauria de pintar tot, paisatge i figura, almenys en principi. Però 
també és cert que la figura humana té una major dignitat. Major categoria 
artística. Una qualitat de bellesa més gran. 
 
- I per això la figura abunda en la vostra producció...? 
 
(L’artista no respon). 
 
-  Pinteu de memòria o pinteu amb model? 
 
- Ara pinto sempre amb model. 
 
- Quin avantatge trobeu d’un procediment sobre l’altre? 
 
- Home, el pintar de memòria deixa sempre un camp més ampli al subjectivisme. 
Però en canvi és sempre una cosa incompleta. 
 
- Us costa de produir, a vós? 
 

- No pinto amb massa dificultat. 
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 MARAGALL, Història..., op.cit., 258. 



289 
 

 
“Després d’aquest breu diàleg Manuel Humbert ens explica algunes coses de la 
seva carrera artística. Ens evoca aquells temps d’ara fa uns vint-i-cinc anys, en 
què els nostres Nonell, Canals, Colom, Nogués, Iu Pasqual, Pidelaserra i 
d’altres, passaven ací la tragèdia de la inexistència d’amateurs i les forçoses 
passejades en barca per dintre el moll de Barcelona amb la sana intenció 
d’esvair els mals humors i refrescar l’esperit... 
 
- En aquest temps - ens diu Humbert - jo passava encara llargues temporades 
a París, on la vivíem tan negre com la poguéssim viure ací. Aquesta carrera és 
molt dura. Per arribar on som, han calgut molts de sacrificis de tots plegats. 
Però crec que ens hem de poder donar per satisfets perquè actualment el 
moviment pictòric de Catalunya és un del més importants del món”. 

 

Abans de reproduir el diàleg amb Humbert, Modest Sabaté va introduir uns 
breus comentaris crítics sobre les obres exposades i feia una recomanació:  

“Tots aquells qui creuen que la lluminositat o la vistositat d’una pintura s’ha 
d’aconseguir amb forts contrastos de color, haurien de passar per la sala gran 
de can Parés i veure com amb una paleta de tons gairebé sempre grisos és 
aconseguida aquella qualitat de llum i de vida. En aquest lapsus de treball que 
representa l’exposició... l’Humbert s’ha enjogassat amb uns bustos de “noia” 
que són una veritable meravella. I diem que s’hi ha enjogassat perquè hi veiem 
el glig del pinzell i de l’esperit de l’artista cercant en cada figura una expressió 
diversa. Aquest retrats de noia són, al meu entendre, el més sobresortint de 
l’exposició”522. I en destacava dos: Noia alemanya i Maria. 

 

En un article que el propi galerista J. A. Maragall havia publicat just en cloure’s 
l’exposició, concretament el dia 12 de gener de 1935 a Després, sota el títol de 
”L’any 1934 en relació a les Arts catalanes”, feia balanç d’un any que, segons 
deia, havia estat més difícil per l’art ens els mercats internacionals que en el de 
Barcelona. Posava noms, seguint Pujols, als ocupants de l’Olimp de l’art català: 
“sense que els noms que ara esmentem puguin tampoc indicar cap 
personalisme ni preferència, diríem que F. Pujols va actuar de profeta en predir 
que Joaquim Sunyer, Ricard Canals, Manuel Humbert, Joan Colom, Joaquim 
Mir i Isidre Nonell serien quelcom molt fort en les arts de Catalunya”.  I afegia: 
“L’any que ha acabat, acusa, al meu entendre, la crisi de valors futurs mentre 
consolida els actuals”. I, en dir valors actuals certament pensava, a més 
d’Humbert, en els Sisquella, Serra, Bosch Roger, Rebull, Togores i Capmany, 
que es contaven entre els seus poulins. De tota manera, és mot possible que 
els visitants del Saló de Montjuïc a la primavera d’aquell any 1934 no 
compartissin l’opinió de Maragall. Almenys això pensem després de veure les 
reproduccions de les prometedores obres d’alguns d’aquells artistes en les 
pàgines del catàleg. Tanmateix, impressiona percebre que molts d’aquells 
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 L’Instant, 4 de gener de 1935. No confondre amb la revista del mateix nom dirigida per Joan 
Pérez-Jorba a finals de la segona dècada del segle. Era un diari de nit que va tenir dos anys de 
vida des del 1 de gener de 1935 al 31 de desembre de 1936. De manera que l’entrevista de 
Sabaté a Humbert, gairebé coincidí amb l’estrena. 
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noms van desaparèixer del món de l’art la dècada següent i altres, que 
seguiren, siguin avui desconeguts o oblidats. 

Miguel Utrillo523, en iniciar la seva crítica a aquella l’exposició, es feia ressò 
d’un pensament de Ramón Gómez de la Serna perquè li servia per posar de 
relleu la dificultat que sentia per “agermanar” en el seu esperit “a l’Humbert 
hombre del Humbert pintor”. En efecte, Ramon Gómez de la Serna recordava 
que les persones aparentment tranquil·les o molt humils portaven dins elles una 
altra personalitat que no aparentaven i, no obstant, era, segons ell, a través 
aquella personalitat que calia jutjar a la persona. I, seguint el fil de Gómez de la 
Serna, escrivia: 

“Uno no logra hermanar, hasta después de múltiples esfuerzos, al Humbert 
hombre del Humbert pintor. Pero una vez esto logrado, uno llega facilmente, no 
sólo a la otra personalidad de que hablábamos, sino al punto inicial del mismo 
estilo del artista”. 

Utrillo considerava que els  dibuixos i, sobretot, els gouaches d’Humbert eren 
un dels documents definitoris de la generació del Papitu. I, juntament amb un 
comentari descriptiu, mostrava la seva perspicàcia en opinar sobre el paper 
que havia jugat l’ombra en aquelles obres primerenques i la relació entre aquell 
recurs “tècnic” i els motius. 

“Entonces Manuel Humbert era el plasmador más certero de asuntos que 
tenían por escenario tabernas de barrios bajos, mujeres de vida airada o lo que 
pudiera tener un aire de frivolidad. Con una marcada predilección, Humbert 
hacía jugar a la sombra, a la cosa confusa y negra, un principal papel. Esta 
predilección no sólo no mataba el dibujo sino que lo llegaba a salvar”. 

Seguidament, explicava com, en anar a París, al jove artista se li ampliaren la 
personalitat i els horitzons, i es convertí en un pintor “resultat del dibuixant”. 

“Pasó el tiempo. El artista se fué a París y allí vió cosas y más cosas, y se 
interesó por todo lo nuevo, no olvidando por eso, nada de lo viejo.Y un buen 
día el Humbert dibujante se esfumó convirtiéndose en un pintor. Es decir en un 
gran artista de caballete. La personalidad del artista se ensanchó, viéndose que 
el Humbert pintor era el resultado del Humbert dibujante”. 

En certificar, referint-se als motius, predominantment  figures i bodegons, que 
“Humbert domina una y otra cosa de una manera sencillamente admirable”, es 
preguntava, si era possible realitzar-los “con aquella sencillez y aquel tono 
mate-gris tan sobrios a la vez, si no se es un artista de gran clase?”. I ell mateix 
responia, afirmativament, mitjançant el recurs a una altra interrogació: “tres 
manzanas y un cesto son para Humbert tema suficiente para hacer una gran 
obra de arte. ¿Se pueden lograr estos resultados, si no se es un gran artista?”. 

Finalment, tancava totes els interrogants i rematava: “El arte de  Manuel 
Humbert hay que hacerlo destacar de una manera lo más rotunda posible, 
entre otras cosas, por que ha llegado a su plenitud. Si sus éxitos hasta ahora 
no eran más que una muestra de su talento, su exposición actual tiene el valor 
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 Cal no confondre l’autor d’aquesta crítica amb Miquel Utrillo, que ha havia traspassat a 
començaments d’aquell any. 



291 
 

de una consagración de quien no ha tenido la más mínima concesión para los 
absurdos gustos artísticos que en Barcelona a veces se dan”524. 

També Enric F. Gual, va sentir la necessitat de referir-se a l’aspecte físic i a la 
personalitat d’Humbert, que certament no encaixaven amb l’estereotip de 
pintor, el qual tan sovint els pintors feien plausible. Recordava que en aquell 
cas es tractava d’un veritable e intel·ligent polemista, d’un home amable i atent, 
“de silueta gòtica i mirada de falcó”. 

“Com que en el nostre país ésser pintor ha vingut generalment a constituir un 
ofici amb visibles exterioritzacions socials, advertibles d’una hora lluny, ens 
complaem a dir immediatament que Manuel Humbert, en aquest sentit, és d’allò 
menys pintor que hi ha a Catalunya. Tant és així que Humbert podria ésser 
perfectament un notable professor de matemàtiques o un gran industrial. Al 
mateix temps, Humbert és un personatge molt fi, que difícilment perd la seva 
conseqüència en el tracte, tot i tenir en altíssim concepte la polèmica, que 
practica sense parar, segons hem sentit dir infinites vegades. 

“Una altra cosa a remarcar en el nostre pintor és la seva amabilitat 
inestroncable, la seva perenne posició d’home que està amb tot i amb tothom 
amb el millor dels somriures, amb la frase excel·lent i amb l’acuïtat més 
extraordinària. 

“En una paraula, Humbert és aquella persona de silueta gòtica i mirada de falcó 
i conversació intel·ligent, que més violentament s’oposa a la figura 
estereotipada que de mica en mica s’ha forjat molta gent de Barcelona respecte 
al pintor, gent que lamentablement l’involucra en una iconografia un xic 
pejorativa en la qual excel·leixen, com a senyals protuberants, la trapelleria, la 
prestidigitació i el darrer vestigi de la bohèmia antihigiènica moralment i 
materialment”. 

És molt interessant d’observar, des de la perspectiva actual, aquella insistència 
dels amants de l’art que opinaven als diaris els anys trenta del segle XX. Hom 
diria que, amb la consagració d’Humbert, no solament s’estava reconeixen el 
mèrit d’un artista que havia arribat a un ben treballat cim. Semblaria, a més, 
que en ocasió d’aquella exposició i del premi que commemorava, la 
personalitat senyorial d’Humbert se’ls presentés com una ocasió magnífica per 
tractar d’elevar la dignitat social de l’art a Catalunya, tot afirmant una estètica 
elegant, “normal”, de l’artista i de la seva obra. La seva elecció com a president 
del Saló de Montjuïc recolzava, al nostre entendre, aquesta hipòtesi. En tot cas, 
la seqüència de la crítica de Gual, amb evocacions explícites a la “unió 
d’elements morals” que es plasmava en l’exposició, no ho desmentia. 

“És molt necessari, en anar a parlar de l’exposició que Manuel Humbert ha 
inaugurat a la Sala Parés, tenir ben presents els fets incontrovertibles que hem 
apuntat més amunt. 

“I és necessari perquè d’ells sols ja es pot deduir el que en tots els ordres 
artístics significa l’esmentada exposició, que, com no podria ésser altrament, 
representa la presència d’aquella unió d’elements morals ficada íntegrament en 
el cicle de pintures recolzades contra el tradicional vellut vermell de la galeria 
barcelonina. Quan ens hem referit a la normalitat social d’Humbert i quan 
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 El Día Gráfico, 4 de gener de 1935. Miguel Utrillo. Las artes y las letras. “A propósito de la 
Exposición de Manuel Humbert, premio Nonell 1934”. 
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després hem declarat veure en la seva pintura el reflex de la seva idiosincràsia, 
era per a fer notar posteriorment l’altíssima importància que en la seva obra 
pren l’esmentada influència. La totalitat de les teles tenen aquest gran encís de 
les coses dites sense la intromissió de la grandiloqüència ni de les ganes 
d’esverar mitjançant l’aplicació de fórmules altisonants”. 

Ara bé, Gual era conscient que l’enfocament que estava donant a la seva 
crítica amb “consideracions extemporànies” podia semblar que diluïa la crítica 
artística pròpiament dita, crítica que bé mereixia aquella exposició. No obstant, 
es mostrava alhora convençut de què no era així, sinó que amb la seva manera 
de procedir reafirmava el nexe entre moralitat, en aquell cas, fidelitat a un criteri 
basat en una ferma “formació espiritual”,  i “la seguretat inviolable de la pintura 
que practica” un artista “amable” i “conseqüent”. Precisament era l’actitud 
conseqüent de l’artista allò que donava com a fruit una exposició d’“una 
homogeneïtat formidable”. 

“Parlant com ho fem, basant-nos en la ponderació d’una normalitat, podria 
semblar que escatimem un elogi, més o menys camuflat entre consideracions 
extemporànies. Però no és pas així. Perquè admetem dintre l’exposició de 
normalitats individuals l’existència de les categories i pretenem per a Humbert 
una de les primeres. Estem precisats a comentar l’exposició que ens ocupa en 
el sentit que hem iniciat perquè considerem que quan en un focus tan viu com 
és el de l’art català actual es presenta un artista de la bona fe del qual no es pot 
dubtar i sobre el qual la susceptibilitat del trucatge no entra en cap de les 
maneres, i per tant existeix seguretat inviolable que la pintura que practica és 
filla ideal del seu criteri i de la seva formació espiritual, considerem això com un 
fet tan remarcable que sobradament es mereix la insuficient diferenciació que li 
podem oferir. 

“És el goig que dóna poder creure en quelcom que no requereix el plagi de 
l’acció dubitativa de Sant Tomàs. 

“Remarcàvem també l’amabilitat i el mostrar-se conseqüent en Humbert. 
Realment són dues virtuts ostensibles en la seva obra, i si bé la primera, per 
ingènita que és, és immarcescible, en la segona hi ha l’avantatge, difícil de 
consignar de molt gastat que és, d’una homogeneïtat formidable.” 

I concloïa: 

“El noranta per cent de quadros exposats són de les coses més ben 
començades i acabades que es porten a cap a Catalunya, en les quals hi ha la 
doble gamma, interna i externa, que forçosament han d’adquirir les obres d’art 
del nostre temps per a prevaler en el nombrós coeficient que proporciona a la 
suma pictorial”. 
 
Per Gual també sabem que es va presentar un Bodegó (núm. 29) fora de 
catàleg. Ocupava el centre de la paret preferent i el crític el valorà especialment. 
“Obra modèlica de l’artista, clarament expositiva del gran valor actual del seu 
autor”525. Es reproduïa acompanyant el text, juntament amb Maria.  
 

                                            
525

 Mirador, any 6, núm. 307,  29 de desembre de 1934, pàg. 7. Enric F. Gual. Les Arts i els 
Artistes. Les exposicions. “Manuel Humbert” (reproducció de Maria i de Bodegó). 
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Rafael Benet a La Veu de Catalunya es referia al caràcter mat, “no gens 
vulgar”, que resultava de la manera que tenia Humbert de treballar la matèria 
així com a la gamma de grisos “distingida”, “esmussada”, és a dir, poc aguda o 
tallant,  amb la qual obtenia “vibracions lluminoses” dels colors. Afirmava també 
que Humbert era més un pintor d’interiors que no pas un “pleinairista”. Fins 
aquell moment, era indubtablement cert, tot i que, com anirem veient, la 
adaptació de la seva sensibilitat a les llums exteriors serà un tret de la seva 
evolució, adaptació especialment reeixida a les darreres etapes de la seva vida. 

“Humbert treballa la matèria i obté un mat no gens vulgar; quant a colorit usa 
una gamma esmussada de grisos, distingida, amb la qual ataca els colors i 
obté vibracions lluminoses. El mestre guanyador del Premi Nonell en el primer 
any de la fundació, és molt més sensible a la llum difusa dels interiors que a la 
llum intensa del ple aire. Els fenòmens atmosfèrics els recull  amb molta més 
precisió en la mitigada llum de la cambra que sota el sol que crema o sota el 
vent que bufa”. 

L’elogi d’una peça concreta, un bodegó de pomes en groc, “la tela més 
equilibrada que ha produït l’artista fins ara”, no per arriscat era menys 
significatiu del progrés incessant que anava marcant l’evolució del pintor, que 
en aquella exposició se plasmava en altres obres “reeixidíssimes”. 

“Manuel Humbert exhibeix en l’actual exposició obres reeixidíssimes, però entre 
totes excel·leix un bodegó d’uns pomes en groc damunt un fons de blancs- 
grisos, que és al meu entendre, la tela més equilibrada que ha produït l’artista 
fins a la data, ja que a les qualitats formals de matèria que tenen totes les teles 
d’Humbert s’afegeix una harmonia colorista més transparent que de 
consuetud”526.    

El crític de La Noche remarcava la riquesa de matisos i harmonies de la paleta 
del pintor, la qual cosa li permetia pintar-ho tot amb gran naturalitat. 

“Para su talento, la pintura no tiene ya secretos ni problemas difíciles, porque 
todo lo resuelve y plasma dentro del arte más puro, sin trucos, licencias ni 
recursos fuera de él. Su paleta es incomparablemente rica en matices y 
armonías, y esto le permite trasladar fielmente al lienzo todo, absolutamente 
todo, cuanto su sagaz visión percibe y cuanto su espíritu educado y exquisito 
siente; y todo ello sin esfuerzo, espontáneamente, con la mayor naturalidad”527. 

Carles Capdevila, antic seguidor i bon coneixedor de l’obra d’Humbert, va 
produir una interessant crítica que publicà a La Publicitat el dia dos de gener 
sota un article de J.V.Foix referent a l’estat de l’edició a Catalunya. Capdevila 
recordava l’evolució que havia dut a que “el temperament de pintor” s’imposés 
a l’esperit. I situava com a punt de partida d’aquella superació Sònia, quadre 
del qual semblava no recordar el títol. Sí recordava, en canvi, que en aquella 
figura que havia enriquit la col·lecció Barbey ja hi havia “tota la intenció, els 
plans que l’artista ha anat realitzant después”. De manera que, “la figura 
femenina d’abundosa cabellera”, la descrivia amb aquestes paraules, no 
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 La Noche, 26 de desembre de 1934. Carolin (probablement pseudònim d’Alcántara Gusart). 
“Por nuestras galerías”. 
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solament tindria una gran importància plàstica per ella mateixa, sinó també una 
decisiva importància “programàtica” dins l’evolució estètica d’Humbert. 

“Manuel Humbert ha consumat l’evolució iniciada uns quants anys endarrere; el 
seu temperament de pintor s’ha imposat al seu esperit i ha cessat de dispersar-
se en obres d’adorable fragilitat. El dibuixant, l’aquarel·lista ha quedat eclipsat 
pel pintor traductor tenaç de la realitat gràvida de substància corpòria, 
glossador atent de les qualitats formals i manipulador expertíssim de la matèria. 
El nu que mereixeria l’alta distinció del Premi Nonell era el testimoni més 
eloqüent de la plenitud del pintor anunciada per la Jove mora, adquirida per al 
Museu dos anys abans i  recalcada per unes quantes dotzenes d’obres que la 
precediren. 

“El punt de partida d’aquesta evolució cap a una pintura estrictament pictòrica 
la trobaríem en aquella figura exhibida en una exposició de les Arts i els 
Artistes, que avui enriqueix la col·lecció Barbey. En aquella figura femenina 
d’abundosa cabellera, hi ha tota la intenció, els plans que l’artista ha anat 
realitzant després, fins arribar a la densitat d’avui”. 

Posades llavors les premisses de la seva obra pictòrica, l’exposició que es 
disposava a analitzar les “ratificava”. No hi trobava cap “preocupació 
psicològica”, ni cap “tendència característica”, sinó vida palpitant provinent de la 
realitat. Tanmateix no era la condició de vivent o d’expressiu allò dels elements 
de la realitat que l’estimulava, sinó «la qualitat pictòrica». Per això adoptava 
davant les figures la mateixa actitud que davant les natures mortes, és a dir, 
“cap necessitat d’acusar-ne la personalitat individual”. Amb les “al·lusions 
indumentàries”, els colors de bruses, gipós i jerseis, en tenia prou per distingir-
les. 

“L’exposició actual és una magnífica ratificació d’aquelles premisses. Humbert, 
diríem, avui pinta simplement; en les seves teles resta eliminada la preocupació 
psicològica, superada tota tendència característica, i si la vida hi palpita és un 
resultat ineludible de la realitat que el pintor s’apropia per als seus fins pictòrics. 
No és pas la condició de vivent allò que l’estimula; per això adopta davant les 
figures la mateixa actitud que davant les natures mortes; allò que l’interessa 
dels models que altrament no tria amb gaire insistència ni els obliga a finalitats 
gaire expressives, és purament la qualitat pictòrica. En la col·lecció present, les 
figures es repeteixen, sense variar sensiblement les actituds; per distingir-les 
ha de recórrer a una al·lusió d’indumentària, perquè no té cap necessitat 
d’acusar-ne la personalitat individual». 

Reconeixia que Humbert s’havia plantejat “un munt de problemes pictòrics” i els 
havia resolt amb “plaer”, “amb l’escreix  d’emoció que l’artista ha posat en el joc 
de pintar-les”. Repassava els problemes, els vertaders problemes que se 
planteja i resolt tota gran pintura: «el color propagant-se en traspassos subtils, 
les relacions i els reflexes, l’Harmonia total i la consistència efectiva dels 
cossos…”. El resultat assolit era “una vida particular, la vida pictòrica”, la 
immortalitat de “les coses més modestes”. Qui llegís aïlladament aquell 
paràgraf podria preguntar-se, de qui s’estava parlant, de Cézanne o 
d’Humbert ? Heu-lo aquí. 

“En aquestes figures, però, igual que en els bodegons, el pintor s’hi ha plantejat 
un munt de problemes pictòrics i resoldre’ls li ha estat un plaer – el plaer 
justificació del seu temperament -. És el color propagant-se en traspassos 
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subtils, les relacions i els reflexes, l’Harmonia total i la consistència efectiva 
dels cossos vius o insensibles. D’aquesta aprehensió sensorial, però, en resulta 
una vida particular, la vida pictòrica, que immortalitza els vegetals inermes i les 
coses més modestes i dona vida peculiar a les figures, figures que viuen 
perquè el pintor les ha dotades de totes les notes que consten en la naturalesa 
viva, amb l’escreix d’emoció que l’artista ha posat en el joc de pintar-les. 

“Aquesta uniformitat de temes i de propòsit, l’absència de pintoresc i la 
regularitat en l’execució dificulten d’assenyalar encerts particulars”528. 

El crític del Diario de Barcelona  sentia la necessitat de situar Humbert en 
relació a les “escoles”, i deia: “puede afirmarse que espiritualmente y 
técnicamente, su pintura tanto pertenece a la escuela de París como a la 
catalana”. Dit això, considerava que en l’exposició no hi figurava cap obra del 
nivell de Descans o de Jove mora, però el conjunt reflectia bé la personalitat del 
pintor i “las cualidades innegables de su pintura”: “sobriedad, delicadeza, 
armonía, pureza y sensibilidad”. I feia una remarcable descripció d’aquelles 
qualitats, especialment de la transcendència dels “tonos apagados”, “como de 
pintura al fresco”, que donaven a les obres una “cualidad de eternidad”. 

“En su exposición actual no hay ninguna obra que por su importancia o por su 
interés pueda equipararse a la Noia mora o al desnudo Descans, que ganó el 
premio Nonell. Pero como lo prueban las pinturas actualmente expuestas, 
después de obtenida aquella distinción, que es, hasta ahora, la distinción 
máxima a que puede aspirar un pintor en Cataluña, Manuel Humbert ha seguido 
firmemente la trayectoria que le trazara su indiscutible personalidad. Sobriedad, 
delicadeza, armonía, pureza y sensibilidad: he aquí las cualidades innegables 
de su pintura, una pintura que podríamos llamar analítica por su espíritu de 
penetración, y contrariamente, sintética, por su deseo de totalidad. A pesar de 
su paleta voluntariamente fría y apagada, Manuel Humbert es un pintor 
vigoroso, pues el vigor no proviene del grueso de la pincelada ni de la intensidad 
del color, sino de la profundidad pictórica que la obra alcanza529. Esos tonos 
apagados, como de pintura al fresco, que dan a las obras de Humbert no sé que 
calidad de eternidad, como si el tiempo ya las hubiera aquilatado o tamizado, 
nos dicen que el pintor no necesita de tonos fuertes y deslumbrantes para llegar 
al alma de las cosas que pinta: le basta interponer entre ellas y él un atmósfera 
de reflexión o de prevención para hacérnoslas más asequibles530. 
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 Hem vist en el capítol 19 que Alcántara Gusart, en referència als cartells de F. d’Assís Galí, 
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 Diario de Barcelona, 29 de desembre de 1934. Zenon era el pseudònim d’Alfons Maseras. Els 
comentaris del crític sobre els tons apagats de la paleta d’Humbert “como de pintura al fresco” 
coincideixen amb la nostra opinió sobre el colorit de les pintures d’Humbert a la cúpula del Palau 
Nacional i recolzen la nostra posició davant la crítica del Amable Rondinaire que a D’Ací D’Allà 
havia considerat “llampants” els colors emprats per Galí en el casquet i per Togores en el tambor 
d’aquella cúpula. Com el crític D’Ací D’Allà semblava considerar obra de Togores totes les 
pintures del tambor, la seva opinió s’estenia automàticament a la meitat d’elles pintades per 
Humbert. Havíem dit que, en cap cas, l’adjectiu «llampant» es podia aplicat a les pintures 
d’Humbert per les mateixes qualitats i raons que atorgava Zenon a la paleta del pintor en veure 
les pintures del 1934. 
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La notable crítica que Alexandre Plana va publicar a La Vanguardia establia 
inicialment “la íntima coincidència” i la equivalència, en dues èpoques distintes, 
entre Manuel Humbert i Isidre Nonell, i definia remarcablement “la analogia 
espiritual” que els aproximava: “independència insubornable” i “fervor por la 
matèria pictòrica”. Eren “homes de conviccions”. 
 
“...La otorgación del premio [Nonell] tenía, en este caso, una significación 
especial por la íntima coincidencia entre el artista cuyo nombre ilustra la 
constitución de este estímulo anual a nuestra pintura y el artista que lo 
alcanzaba en el primer año de su institución. El caso de Manuel Humbert es, en 
1934, el equivalente del caso de Isidro Nonell en 1910. El arte de uno y del otro 
son materialmente distintos, pero entre ellos existe una analogía espiritual que 
los aproxima. Isidro Nonell concentraba en el acto de pintar todas las fuerzas de 
su instinto y todas las corrientes subterráneas, por decirlo así, de su inteligencia. 
No le preocupaba más que la densidad y la fluidez de la pasta pictórica, sin 
importarle mucho el tema y menos aun la impresión que podría causar a los 
demás. Pintaba porque cualquier otra actividad le hubiera parecido absurda. Y 
en los juegos infinitos del color que nace de la luz solar encontraba una 
voluptuosidad tan grande que daba sentido a su vida. Esta misma 
independencia insobornable y este mismo fervor por la materia pictórica animan 
el arte de Manuel Humbert. Cuando el público no ha mostrado, a veces, el 
interés debido a su obra; cuando la opinión de los demás sobre el contenido y el 
alcance de la pintura no coincidía con la suya, Humbert, en vez de rectificar su 
camino o de inclinarse a determinadas concesiones al gusto ajeno, se afirmaba 
más sólidamente en sus principios y persistía en su obra con mayor tenacidad. 
Humbert es, como lo fue Nonell, un hombre de convicciones, que se defiende 
con razones íntimas, que tiene su origen en el temperamento tanto o más que 
en la cultura adquirida”. 

Un cop emparentat tan estretament Humbert amb el formidable artista 
desaparegut, Plana s’endinsava en la descripció i en l’anàlisi de l’evolució del 
seu art, que havia arrencat “de una impressió de fragilitat i de gracia” fins 
arribar a l’etapa iniciada set anys abans d’aquella exposició en la qual el 
propòsit del pintor semblava ser “un art pur, nu i sòlid”, concretat en el seus 
elements essencials. 

“Es, tal vez, por este motivo, que la evolución de su arte sigue una trayectoria 
que no es la corriente. Tuvo su punto de partida en una aparente debilidad, en 
una voluntaria aceptación de motivos y temas frívolos, nimios, de anécdota 
agradable y pasajera. Era, simplemente, el autor de unos dibujos de trazos 
frágiles y fugitivos, pero de una rara agudeza. La línea parecía vacilante y dócil 
a los juegos de una fantasía que daba vueltas, como una ardilla, en un 
estrecho círculo de temas, pero tenía en realidad el temblor de unos nervios, 
más que la languidez de un desmayo. Cuando el color apareció sobre las 
líneas, en sus dibujos a la aguada y en sus sanguinas, tomó las mismas 
apariencias de amable inconsistencia, y, no obstante, a cada paso ganaba 
imperceptiblemente en densidad. Fue un lento proceso de cristalización, a 
través del cual veíamos como las líneas tendían a concretarse, y como el color 
que en un principio tenía la tenuidad de un velo, se extendía sobre la superficie 
sin perspectivas e intensificaba su impresión de volumen. Después de los 
arlequines arbitrarios, de los pálidos parroquianos de taberna, de las mujeres 
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equívocas que eran los temas repetidos de sus composiciones a la aguada, la 
gracia y frivolidad fueron transformándose, paulatinamente, en sus primeros 
cuadros de caballete, en algo que, aun siendo su natural continuación, 
representaba todo lo contrario. La evolución del arte de Manuel Humbert 
arranca de una impresión de fragilidad y de gracia para llegar, a partir de 1926 
o 1927, a una impresión de fuerza tranquila y razonada. De los interiores de 
taberna a los bodegones actuales, la distancia es enorme. Todo lo que es 
secundario, decorativo e inconsistente ha sido eliminado poco a poco. La 
pintura de Manuel Humbert de los últimos siete años parece obedecer al 
propósito de concretar el arte a sus elementos esenciales, como si fuese su 
ideal un arte puro, desnudo y sólido”. 

Aquell ideal d’art pur, aquella “intenció”, es reflectia d’entrada en els temes: 
bodegons fets amb els objectes més simples, però preferentment de “formes 
definides, de volum concret”; figures de noies en repòs, de rostres comuns, 
simples elements del quadre com el vestit que duien o com el fons, seguint, 
també en això, “l’exemple clàssic de Nonell”. Humbert componia atenent al 
“contrast de colors naturals” i excloent els suggeriments decoratius. 

“Esta intención se trasluce en los temas de los cuadros de su actual exposición 
en las Galerías Maragall. Para componer un bodegón, reúne los objetos más 
simples: un cesto de mimbres, un jarro, un plato con una cuchara, un manojo 
de verduras o media docena de manzanas. Al agruparlos sobre un rincón de 
mesa, atiende al contraste de colores naturales y prescinde de obtener 
sugerencias decorativas en su colocación. Un puñado de zanahorias tiene para 
él un valor igual al de una pieza de cerámica brillante. No abundan las flores en 
sus composiciones. Prefiere los frutos de formas definidas, de volumen 
concreto. 

“La figura humana es tratada con criterio idéntico. Su tema principal, casi 
invariable, es un busto de mujer en una actitud de reposo. Del rostro ha 
desaparecido, casi por completo, todo rastro de particularización. Es un rostro 
de rasgos comunes, que no atrae nuestra atención con mayor fuerza que el 
resto del cuadro. Más aún: prescinde a menudo de la impresión de belleza, 
indiferente a su tentación. El rostro de estas figuras es un elemento del cuadro, 
como lo es el vestido, o el fondo en que se destaca. Nunca es el centro de la 
obra. A veces, su pincel se ha detenido más en ejecutar los pliegues de una 
blusa que en el modelado de las mejillas. Humbert sigue en esto el ejemplo 
clásico de Nonell”. 

Quin era, doncs, per Plana el veritable tema de la pintura d’Humbert? 
Certament, “l’harmonia efectiva de dos o tres colors”. Cap narració, cap 
explicació, només solucions plàstiques al problema de representar “la reacció 
dels objectes al ser tocats per la llum” i, a més a més, dels “objectes més 
simples”, mitjançat harmonies i contrastos de colors, trobant-hi “gammes i 
matisos distints”. D’aquí, el seu “naturalisme”, malgrat haver-se format a París 
quan aquest era “arraconat, com un trasto vell, en les mansardes de l’art”. 

Plana havia arribat a un enteniment que considerem exacte, i per tant 
compartim, sobre l’art d’Humbert. Nosaltres el definim com una alquímia de la 
llum en el quadre “viu, obert” a metamorfosis subtils, matisadíssimes, 
constants, petits i incessants miracles a cada moment del dia, a cada època de 
l’any, les mateixes obres sempre distintes, obres per tenir-les a prop, que es 
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petrifiquen sota les llums artificials i constants dels museus, de les galeries 
d’art, de les cambres fosques de les cases particulars, per no parlar del rapte 
fotogràfic de l’obra en l’instant arbitrari i miserable i, no obstant, il·limitadament 
repetit, reproduït. L’art d’Humbert no és un art pels museus ni per les revistes 
d’art. És un art que hauria de fer-nos sentir la necessitat de canviar el concepte 
de museu i de reproducció, que estan matant l’art com alquímia de la llum, com 
al·legoria de la Creació. Per això Humbert no es volia allunyar de les noies, de 
les fruites, de les taules i cadires de fusta, dels gerros i les flors, d’un racó de 
jardí o de la cara d’un amic. Naturalisme. No tracta solament de captar en l’acte 
de pintar la varietat d’efectes de la llum sobre els objectes, sinó de fer de 
manera que allò pintat, el quadre, experimenti ell mateix la varietat d’efectes de 
la llum en la seva relació amb la llum, talment un objecte natural. Pensem que 
és en aquest sentit que cal entendre allò que Rilke va escriure de l’operació en 
què consistia la pintura de Cézanne després de contemplar repetidament i 
incansable les seves obres en el Salon d’Automne de 1907: fer-se objecte. 

“El  tema de cada obra no es, por tanto, la posible expresividad de la figura, 
sino la armonía efectiva de dos o tres colores. Así, las titula por la nota 
cromática central: Figuras en groc, Figura blava, Jersi verd, Vestida de blau, del 
mismo modo que distingue sus bodegones: Els bolets, Melons, Pomes. Para 
Humbert, no es la pintura la narración de un hecho ni la explicación plástica de 
un sentimiento, sino la solución plástica de uno de los infinitos problemas que 
representa, para el pintor, expresar con unos colores artificiales la reacción de 
los objetos al ser tocados por la luz. Y aun reduce los términos de estos 
problemas a la realidad estricta. No se preocupa, como quería Ruskin que se 
preocuparan los pintores, por la imposibilidad de igualar la claridad del cielo o 
la obscuridad de la tierra, ni si, por los medios a su alcanze, puede seguirse a 
la naturaleza hasta el grado 40 o más allá. Humbert se limita a establecer 
armonías o contrastes de colores sobre la base de las formas que ofrecen los 
objetos más simples, y a encontrar gamas o matices distintos en estas 
analogías y en estos contrastes: entre un vestido encarnado y un fondo azul, o 
entre un traje rosa y un fondo verde. De ahí su íntima adhesión al naturalismo y 
su alejamiento de toda escuela que pretenda demostrar ideas ajenas a la 
plástica, como el cubismo o cualquier otro ensayo posterior. Procede así a 
pesar de haberse formado, como pintor, en París, y en un periodo en que el 
naturalismo parecía arrinconado, como un trasto viejo, en las buhardillas del 
arte”. 

En la seqüència resultava molt interessant la relació que establia Alexandre 
Plana entre el naturalisme i “el reconeixement del valor dominant del negre” per 
part d’Humbert, fins el punt d’afirmar que “el negre és el color bàsic de la paleta 
d’Humbert”. Això pot resultar sorprenent, perquè ha esdevingut un lloc  comú, 
una veritable característica de l’art d’Humbert, allò que explicava Benet de 
l’Acadèmia Galí, on, quan tots pintaven fosc fins eradicar el blanc de la paleta, 
Humbert era l’únic que pintava clar. No obstant, l’explicació de Plana resultava 
del tot convincent i, de fet, ja hem trobat moltes referències en altres crítiques 
anteriors als “grisos” d’Humbert. Ara bé, si hem de fer cas de l’argumentació de 
Plana, l’opció pel negre allunyaria Humbert dels impressionistes. 

“Humbert toma siempre como base de sus composiciones los aspectos 
normales de las cosas, sin deformarlos ni alterarlos en sus relaciones con la 
luz. Esta adhesión al naturalismo le ha hecho reconocer el valor dominante del 
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negro, que los impresionistas habían proscrito de su paleta, por ser este color 
la negación de la luz, y a pesar de que de los tres mil colores admitidos, la 
mitad no pueden obtenerse sin su intervención. El negro es el color básico en 
la paleta de Humbert, y no lo disimula, incluso en las carnaciones, sino que se 
apoya en él, a trueque de derivar hacia el ocre lo que en otros aparece, más 
amablemente, como rosas brillantes”. 

El darrer paràgraf de la crítica que considerem una de les més importants i més 
reveladores mai fetes a Humbert, i en va rebre moltes d’importants, estava 
dedicat a descriure la tècnica, tot relacionant-la amb la veritat del seu art. De 
fet, considerava aquest amor a “la veritat artística”  “el principal mèrit” d’un 
pintor de “pinzellades directes, sempre obedients a la veritat lluminosa, tal com 
la percep la seva retina”. 

“La técnica de Humbert es de una honradez irreductible. No oculta ni disfraza 
nada. Sus pinceladas son directas, limpias, siempre obedientes a la verdad 
luminosa, tal como la percibe su retina, rehuyendo los falsos efectos, los trucos 
y las fórmulas de fortuna. La pasta pictórica tiene una densidad perfecta, sin 
excesos ni faltas. Si el uso de los colores forma una especie de gramática, que 
analiza, por ejemplo, las reacciones luminosas que producen los colores 
compuestos, el valor de nuestro pintor está en mantenerse en ponderado 
equilibrio entre la academia, que es la retórica del arte, y el fauvismo, que es la 
subversión de la gramática del color. A igual distancia de lo permanente y de lo 
mudable, del espíritu de tradición y del espíritu de novación, Manuel Humbert 
es uno de los valores más efectivos de nuestra pintura; un valor que no va 
ligado con los cambios de gusto, porque las raíces de su estilo tocan a la 
verdad artística; una verdad que, si puede cambiar de fórmula de expresión, no 
varía su contenido. El mérito principal de Humbert es el amor a esta verdad”531. 

Aquella exposició a més de  generar un allau de crítiques periodístiques, 
algunes de les quals acabem de considerar, va aportar a l’artista una nota 
íntima que sense dubte va apreciar molt i que per al nostre assaig de presentar 
i comprendre la vida i l’obra d’Humbert en el seu context històric resulta molt 
valuosa. 

Es tracta d’una carta de Francesc Pujols escrita el mes de gener de 1935. Era 
d’un gran interès. Primer, pel que traspuava d’humanitat del personatge. 
Després, perquè considerava assolit el desig que l’art i la poesia catalanes 
fossin “les millors del món”, amb la qual cosa artistes com Humbert considerava 
que ja no el necessitaven i podia estar-se tranquil en el seu retir per fer els 
estudis que l’ocupaven. Tanmateix, manifestava el seu interès perenne per l’art 
d’Humbert  i la seva evolució, la qual l’havia portat fins a “posar l’accent a la 
paraula pintada”. Ens resulta enigmàtica aquella visió del filòsof de la Torre de 
les Hores sobre la pintura d’Humbert, que en tot cas caldria valorar en 
companyia d’altres elements que ens oferia la carta, com el binomi poesia – 
pintura, que n’era un dels leit-motiv. 

L’altra leit-motiv de la carta era l’afany realista del geni català en les seves 
expressions literària, pictòrica i científica. Les imatges de la realitat les 
cantaven la poesia amb “el silenci de les paraules” i la pintura amb “el silenci 

                                            
531

 La Vanguardia, 28 de desembre de 1934. L’endemà es van publicar unes “Notas Gráficas” 
amb una figura, Rosario, i un Bodegó, al qual havia al·ludit Plana en la seva crítica. 
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dels colors”. En canvi, la ciència catalana adorava la realitat de manera freda i 
serena. 

A la vista d’aquella carta i pel que hem sabut amb posterioritat del seu autor, 
podem comprendre que Pujols, després d’haver esmerçat la joventut entre els 
que proferien “cants de silenci” de les paraules i dels colors animant-los i 
promovent-los, es reservés la maduresa per l’estudi de quelcom més “fred i 
seré” i, afegim, solitari i difícil, és a dir, l’estudi de la ciència catalana. Pujols 
que havia deixat ben d’hora de cultivar la poesia i que mai va pintar, tampoc 
pretenia l’estudi científic de la realitat, sinó l’estudi de la ciència catalana, 
començant per Llull. Sabem que no se’n va acabar de sortir. 

La carta era inconfusiblement escrita per a Humbert, però en el tercer i el 
cinquè paràgrafs agafava un to de discurs adreçat, a través d’Humbert, a 
aquella generació d’artistes plàstics i literats amb els quals havia compartit 
tantes hores i en els quals havia dipositat tantes esperances per dir-los que les 
creia complides i que ja no el necessitaven. Això ens fa pensar que la carta 
potser va ser llegida als presents al sopar d’homenatge a Humbert en el 
Restaurant Catalunya. En tot cas, podia haver-ho estat perquè va ser escrita 
cinc dies abans de celebrar-se. Ara bé, el pudor i el sentit de la intimitat 
d’Humbert probablement van fer que optés simplement per transmetre el 
missatge de Pujols als antics companys en les seves paraules d’agraïment. 

 

Carta.  De Francesc Pujols a Sr. En Manuel Humbert Rambla de les flors, 18 
Barcelona. 

Paper imprès i sobre de Torre de les Hores  Martorell 4 de gener (no està escrit 
l’any, però és de 1935, i un element visible del segell ho confirma), (carta 
mecanografiada, la qual cosa podria explicar l’absència de signes en les 
apòstrofes. Mantenim, com sempre, la grafia original). 

“Estimat amic Humbert. Ja podeu pensar com us agraeixo l  atenció de 
convidar-me a visitar la vostra exposició. També podeu pensar que si jo no hi 
havia anat expontaniament, no era pas perque no m  interessés. Ja sabeu que 
fa molt temps que visc completament apartat de tot, per tal de dedicar-me en 
cos i ànima als meus estudis. Era l  unica manera de sortir-ne. Per tirar 
endavant ço que m  hi proposat no hi havia altra solució. 

“Ara només vaig a les exposicions per casualitat i ultra la raó que us dono ja 
manta vegada no hi vaig per sistema. Resultaria que anar a les unes i no anar 
a les altres, encara seria més lleig que no anar a cap. 

“Si a l  epoca en que jo vivia en la fe i l  esperança i fins en l  amor i el desig de 
que el nostre art arribaria a esser el primer del mon a la nostra epoca, vivia 
entre vosaltres, ara que el nostra art, en qualitat i en quantitat ha arribat 
plenament alli on jo em pensava, perque es veia venir d  una hora lluny ja 
podeu pensar que continuo vivint entre vosaltres igualment i que tot el que feu 
m  interessa com si ho visités. Alguns m han dit que jo havia perdut l interes per 
la vostra poesia i per la vostra pintura. Obliden facilment que jo a cada 
avinentesa faig constar de paraula o per escrit, que la nostra poesia lirica i la 
nostra pintura, actualment son les millors del mon. Adoradores ambdues de les 
imatges de la realitat, la una canta la realitat amb el silenci de les paraules i l 
altra amb el silenci dels colors. El geni catalá esvrava el seu afany realista, amb 
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aquestes dues maneres tan humanes, que corresponen a la adoració freda i 
serena que la ciència té per la realitat, estudiada a Catalunya des de l epoca de 
Ramon Llull, fins als nostres dies. 

“Ahir, vaig tenir el plaer de visitar la vostra exposició. Vaig pregar als germans 
Maragall, que us felicitessin. Vam revisar la vostra obra exposada amb En 
Quim Borralleres, que em va fer de cicerone, del vital museu, que teniem allí 
davant dels ulls. Ja podeu pensar que l impressio que m va fer es d aquelles 
que vos i jo ja coneixem. Si quant el vostre art era verd com una ceba, ja ens el 
menjavem amb els ulls – i aixo que ja portava tanta vida, que feia coure els ulls 
– i ja ens apassionava i commovia, figureu-vos ara que es madur l impressio 
que em te de fer. Ja fa molts anys que de tant en tant veig obres vostres i he 
arribat a la conclusió que haveu assolit posar l accent a la paraula pintada. 
Aquells frescos de La Basílica desaparescuts per sempre. Aquell Llici Llicini 
Sura, que si no hagues mort jove no hauria arribat mai a vell532. Aquells nus 
que admiravem amb en Taixonera. L odalisca de Montjuic, El premi Nonell 
d’enguany i altres marquen fites en la vostra vida i tambe en la meva. 

“Sapigueu doncs, vos i tots els nostres amics, que no deixo de pensar mai en 
tots vosaltres. La poderosa força que us guia, em fa estar tranquil. Es un 
moviment que no necessita auxilis espirituals. Mentre jo treballo en lo meu, 
penso en vosaltres tranquil i refiat. Saludeu-los a tots i digue-los-hi que sino 
corro a ajudar-los es perque ho fan tan be, que se que no em necessiten. 

4 Gner 
(Manuscrit) Vostra amic de sempre 
Francesc Pujols”533. 

                                            
532

 Pujols es referia a l’home que va disposar la construcció de l’Arc de Berà, segons la versió 
tradicional, que actualment sembla qüestionar-se, amic de Trajà i tres vegades cònsul a Tarraco. 
No sabem què podia haver fet Humbert sobre el personatge. 
 
533

 Arxiu J.- F. Gay. 
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27. L’AJUT ALS ARTISTES PINTORS I ESCULTORS DE 
CATALUNYA. ELS AIGUAFORTS PER CINC CONTES 
DE MIQUEL LLOR. LES EXPOSICIONS DE 1936: 
ACADÈMIA DE BELLES ARTS DE SABADELL I SALA 
PARÉS. ART ESPANYOL CONTEMPORANI AL JEU DE 
POMME. 

 

Contrastava vivament amb la diagnosi que feia Pujols sobre el nivell de qualitat 
assolit per la pintura catalana, fins el punt de considerar-la entre les millors del 
món, raó per la qual els pintors no necessitaven més la seva ajuda, el fet que, 
aquell mateix hivern del 1935, es va constituir, en la forma jurídica d’una 
fundació, l’Ajut als Artistes Pintors i Escultors de Catalunya. 

L’Ajut als Artistes tenia per objectius: auxiliar els artistes que haguessin caigut 
en la indigència, ajudar els artistes malalts sense recursos i facilitar els 
recursos morals i materials necessaris per fer front amb dignitat una defunció. 
La mort recent del pintor Romà Ribera en lamentables condicions havia 
trasbalsat les consciències. No era un cas aïllat, però va ser el detonador d’una 
iniciativa que es proposava “eliminar aquestes ombres sinistres dels medis 
artístics de Catalunya”. 

Carles Capdevila va dedicar-hi un article en el qual feia una descripció 
dramàtica de què podia ser el curs vital d’un artista: “Aquell que fou una 
esperança en la seva joventut, que ha tastat l’admiració, que ha sentit al front la 
tebior d’una glòria que s’anunciava amb els resplendors d’una aurora, fins i tot 
aquell al qual la fortuna ha allargat la mà en un moment de la seva carrera, els 
hem vistos rodolar per l’adversitat i perdre’s per aparèixer després derrotats, 
balbs de misèria com un espectre”. Rafel Benet també s’hi va referir en el seu 
article “Ciutadania i beneficència”534. 

La iniciativa la va presidir el Vescomte de Güell i comptà amb el suport actiu de 
moltes personalitats, entre elles Cambó. De fet, Güell i Cambó encapçalaren la 
llista de donants amb 5000 pessetes cada un. A més, Güell va organitzar en els 
salons del seu palau de la Rambla una exposició de talles de fusta antigues, 
procedents de la seva col·lecció i d’altres, en benefici de l’Ajut, que va ser molt 
visitada. 
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 La Veu de Catalunya, 29 de desembre de 1935. Recollit a BENET, Rafael: Cròniques d’Art a 
La Veu de Catalunya.1943-1936. Recerca documental d’Isabel Fabregat. Barcelona: Fundació 
Rafael Benet, 2006, pàgines 303-306. Benet deia que L’Ajut als artistes pintors i escultors 
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Però les vertaderes ànimes d’aquella iniciativa foren unes altres. Com 
reconeixia Capdevila, “Frederic Marés i Manuel Humbert han estat els 
animadors infatigables d’aquesta obra admirable: ells han tingut la tenacitat i la 
flexibilitat convenient per articular els entusiasmes dels seus companys fins a  
donar forma entre tots plegats a un projecte els contorns del qual es perdien en 
la confusió dels impulsos individuals ardents de caritat i en les divagacions més 
ben intencionades”. 

La tasca no va ser senzilla perquè Marès i Humbert van voler fer les coses ben 
fetes. De manera que la fundació es va dotar d’uns estatuts degudament 
autoritzats i estava constituïda per tres representants de les següents entitats: 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, a la que corresponia la presidència, 
Círcol Artístic de Sant Lluc, Círcol Artístic, Associació Literària i Artística de 
Catalunya, Les Arts i els Artistes, Associació d’Aquarel·listes, Saló de Montjuïc i 
Saló de Barcelona. En tant que fundació, l’Ajut només podia disposar dels 
interessos del capital fundacional que “procedirà de donatius de corporacions 
oficials, de donatius i llegats particulars, de les quotes voluntàries d’artistes..., 
de les aportacions anuals que els salons de Montjuïc i Barcelona, Círcol Artístic 
i Círcol de Sant Lluc”. 

També confiaven que la Generalitat i l’Ajuntament donessin a l’Ajut un tant per 
cent de l’import de les entrades a les exposicions d’art que organitzessin, així 
com de les adquisicions, premis, vendes de catàlegs, etc.. A més es pensava 
destinar a la fundació un tant per cent de les subhastes públiques d’art i dels 
ingressos dels museus. Finalment, es volia comprometre a pràcticament tota la 
societat civil catalana relacionada amb el fet artístic amb els objectius de l’Ajut. 
Per donar garanties de seguretat i permanència, els organitzadors preveien 
nomenar un comitè de control format pel president de la Caixa d’Estalvis de la 
Generalitat de Catalunya, el degà del Col·legi de Notaris i els comptadors de la 
Generalitat i l’Ajuntament. En el moment d’escriure Capdevila el seu article, 
l’obra ja disposava “d’una estructura definida i sòlida”, i concloïa, “es pot dir que 
tots els caps ja estan lligats”535. El procés de formular seriosament l’Ajut i de 
posar-lo en marxa havia estat llarg. L’article de Carles Capdevila es va publicar 
a la revista Art el mes de juliol de 1936. Ja era massa tard per quasi tot, però 
no ho sabien. 

 

Mentre es creava L’Ajut als Artistes, Humbert va fer els sis aiguaforts amb que 
va il·lustrat els Cinc Contes de Miquel Llor, Entreacte, Deu minuts de conversa, 
Idil·li sota el paraigües, Una taca de tinta i Oasi. Se’n va fer una edició curta de 
170 exemplars en total, sis d’ells acompanyats amb una planxa de les 
gravades, 144 numerats del 7 al 150 i 20 exemplars de col·laborador, numerats 
del I al XX. Es va fer, en paper fil especial de la Casa Guarro, compostos a mà 
amb lletra Elzeviriana Clàssica, de la Casa Gans, i amb aiguaforts tirats a 
tòrcul536. Es van imprimir als obradors de la Casa Horta i Cia., S.L. de 
Barcelona el dia 5 de febrer de l’any 1935. 
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Els primers mesos de 1936, Humbert va celebrar dues exposicions. La primera, 
entre els dies 11 i 24 de gener de l’any 1936 en l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell. El títol era simplement “Exposició Manuel Humbert”. El catàleg venia 
il·lustrat, en portada, per l’obra El cistell, i per dues obres més a l’interior, Figura 
en blau i Figura en verd, però no hi constava el llistat de les obres restants. 

Difícilment es podia pensar que, tres mesos més tard, quan es va inaugurar, 
precisament el dia 25 d’abril, una nova exposició d’Humbert a la Sala Parés, 
seria, en cloure’s el dia 8 de maig, el punt i final per a l’artista d’un cicle històric 
conflictiu, però il·lusionant, tràgicament abocat a la guerra civil. En la esfera 
més personal d’Humbert, aquell tancament de cicle històric coincidia, a més a 
més, amb el cim d’un cicle creatiu. Des d’aquella alçada s’obria davant seu un 
abisme vertiginós, però era impossible que llavors percebés tota la magnitud de 
la tragèdia. Ni ell ni ningú podia imaginar que tardaria onze anys a tornar a fer 
una exposició d’olis en aquella sala del carrer de Petritxol on havia avançat pas 
a pas fins el triomf des del seu retorn a Barcelona. 

El catàleg de la darrera exposició celebrada per Humbert abans l’esclat de la 
guerra civil duia per títol «Manuel Humbert pintura” i l’il·lustraven, en les 
pàgines interiors, dues de les 24 obres que es presentaven, concretament, 
Noia del gipó vermell i un Bodegó de fruites. Res en la seva obra prefigurava la 
tragèdia.  

A més del catàleg, els Establiments Maragall van fer una invitació a la 
inauguració, que va tenir lloc a les sis de la tarda, i en la qual s’anunciava que 
Feliu Elias diria uns mots sobre la personalitat del pintor. Tot en aparent 
normalitat. Segons recordava J. A. Maragall, Humbert va confirmar trobar-se en 
el seu millor moment, la qual cosa es plasmava, entre altres obres esplèndides, 
com les que es reproduïen en el catàleg, en la figura que el galerista considerà 
l’obra més important de les exposades, Carnaval,  que actualment pertany a la 
col·lecció del MNAC, llegat de Domènec Teixidó537.  

La crítica de Rafael Benet a La Veu de Catalunya duia per títol “Del nostre 
moviment” i va ser publicada el dia 3 de maig. Dos dies més tard, el mateix diari 
publicava en el seu “Noticiari” una nota que indicava l’interès que havia 
despertat l’exposició, sobretot entre els col·leccionistes. 

“Tot i que la temporada ja s’acaba no per això ha minvat el moviment 
d’admiració i de visita a la Sala Parés de l’actual exposició de l’Humbert. Pot 
dir-se que cap bon col·leccionista no ha deixat d’ésser un visitant gairebé diari 
d’aquesta exposició considerada com la cabdal del gran artista, cada dia més 
valorat i més reconegut en els seus dots personalíssims”538. 

El dia 10 Benet tornava a referir-se a aquella exposició en recordar, en una 
nota titulada “Florida de primavera” que “durant aquests dies s’han clos a 
Barcelona dues exposicions molt importants, la d’Humbert, ara mateix, i la de 
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Domingo, no fa gaire”539. Alguns diaris solien fer aquella mena de seguiments 
des de l’anunci de les exposicions fins la seva cloenda. 

La crítica de Benet pròpiament dita no era en aquella ocasió gaire extensa i, 
malgrat l’alta estima que tenia per l’artista i per la seva obra - es remuntava 
retrospectivament al temps “quan l’artista vivia més de sensibilitat que de 
realitats més ponderables” - era elogiosa, però amb un certa reserva de la qual 
deixava mostres en cada paràgraf. Per exemple, diferenciava l’encert dels 
bodegons respecte a les figures, en les quals de vegades hi trobava un aspecte 
de morceau perquè “la preocupació per la matèria esbiaixa només la 
preocupació per la forma, la qual cosa li feia enyorar la Jove mora, que en 
aquella ocasió anomenava “Moresca”. 

“Sempre una exposició de Manuel Humbert és una cosa molt important. Ho era 
ja fa uns quants anys, quan l’artista vivia més de sensibilitat que d’altres 
realitats més ponderables. 

“Avui Humbert ha assolit per la seva pintura una gravetat i maduresa 
considerables. En l’exposició que té oberta a la Sala Parés, el nostre artista 
convenç, especialment en les natures mortes. Humbert treballa amb profunditat 
i amb desig de fer obra total, allunyat per complet de tota mena de tòpics, 
d’aquells que les modes estètiques posen o reposen en circulació. Humbert 
pinta sobretot, i tot lo altre ho assoleix per afegidura, tan aviat d’una manera 
plena com d’una manera menys total. És en el bodegons on l’artista reïx 
completament, desapareixent en aquests l’aspecte de “morceau” que tenen a 
vegades les seves obres amb tema de figura, en les quals la preocupació de la 
matèria esbiaixa només la preocupació de la forma. El sentit formal plenament 
rítmic – en el sentit de la composició –és a vegades sacrificat a la pura intenció 
pictòrica. Aleshores, en les figures hom enyora aquell “ben establert” de la seva 
tela immortal “Moresca” que honora el Museu d’Art de Catalunya”540. 

La revista Esplai va publicar una crítica de E. Clivilles, il·lustrada amb una 
reproducció de Noia del gipó vermell. Destaquem l’interès del crític pels 
aspectes constructius i arquitectònics de les obres exposades en relació als 
motius, però també al dibuix, al color, a la composició i al tractament de la 
matèria. 

“Ha cercat i ha obtingut una bella coloració suaument entonada en el conjunt i 
suportada per un dibuix en el qual la gràcia i la finor eliminaven la força 
constructiva. En [les figures] hi ha un fervorós desig d’aconseguir un resultat 
essencialment elegant. Per això és tan suau el color i tan acurada la 
composició. En les natures mortes, la matèria s’emporta els entusiasmes del 
pintor, que les treballa amorosament i procura donar-nos una arquitectura 
precisa...”541. 

El crític del Diario de Barcelona relacionava la “intenció” i la tècnica d’Humbert. 
Així, la “pal·lidesa dels tons”, les “harmonies” i un “aire de llunyania » 
contribuïen a donar la impressió de “decadentisme”, “malenconia” i “tristesa” de 
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les seves figures. Observava en les seves teles com “un vel” que en allunyar-
les dels ulls de l’espectador, “les acostava a l’ànima”. A més, Zenon retrobava 
“una manera velazqueña” en la manera de resoldre “la preocupació per la llum i 
les harmonies subtils”, és a dir, amb “fuga y aplomo”, sobretot en les natures 
mortes. 

”En las figuras del señor Manuel Humbert cabe distiguir la intención de la 
factura o técnica. Claro que en toda obra de arte elevada se confunden una y 
otra, como en la poesía, por ejemplo, llegan siempre a confundirse el fondo con 
la forma, puesto que el uno condiciona la otra y viceversa. Pero para mejor 
equilatar el valor total de la obra pictórica del señor Humbert debemos notar el 
decadentismo de sus figuras, su prostración melancólica y su casi obligada 
tristeza. Contribuye a dar esta repetida impresión la palidez de los tonos, la 
maridad de las armonías y ese aire de lejanía, no sólo espiritual, sino real, esto 
es, en el espacio, que ofrecen la mayoría de sus lienzos. Hay como un velo en 
ellos, que al alejarlos de los ojos del espectador, los acerca  a su alma pues los 
torna más interesantes. En cuanto  a la técnica, la de nuestro pintor es cada 
vez más segura y más complicada y tambien más espontánea y lógica. En 
ciertos lienzos se adivina la preocupación de la luz y de las armonías sutiles, 
resueltas un poco a la manera velazqueña, con fuga y aplomo. Esta técnica es 
el todo en las admirables naturalezas muertas que alternan en la sala, la rica 
colección de figuras femeninas”. 

Entre les figures esmentava “la muchacha yacente de Carnaval, que sin tener 
las cualidades del lienzo que le valió al artista el Premio Nonell, es también una 
pieza de museo” 542, amb la qual cosa Zenon donava proves de clarividència ja 
que, com hem vist, l’obra acabaria al MNAC. Curiosament la donació de 
Carnaval per Domènec Teixidó l’any 1961 acabaria sent un dels pocs ponts 
entre l’obra d’Humbert i el Museu en la postguerra. 

Aquella obra també va ser l’escollida per Mirador com il·lustració de la crítica 
d’Enric F. Gual, en la qual s’aventurava una opinió que caldrà tenir em compte 
a l’hora de valorar la producció posterior del pintor. En efecte, Gual sostenia 
que es podia donar una mena de estatut de “pintors estables” en aquells que 
“han atès la seva maduresa artística i dels quals és difícil esperar superacions 
per haver-les realitzat ja totes”. 

Malgrat no compartir la creença de què no es poden esperar superacions dels 
artistes arribats a un cer punt de maduresa, caldrà contrastar-la amb els fets. 
Sobretot quan, com és el cas d’Humbert, l’artista, després d’haver merescut un 
alt reconeixement en vida, ha estat qüestionat després de mort pel valor de la 
seva obra, especialment la realitzada a la postguerra. Al cap i a la fi, a Humbert 
se li aplicava a la perfecció, aquell improbable estatut de “pintor estable” 
formulat per Gual. Caldria fer dues consideracions. La primera seria preguntar-
se si efectivament no quedava gaire marge per a les superacions, i la segona, 
si de ser cert que ja no hi havia marge per la superacions, això, més que a 
l’estabilitat, no abocava a una certa decadència. Gual, tanmateix, admetia 
excepcions a la regla perquè pensava que, tot i ser difícil, Humbert potser seria 
capaç d’“operar un fet eminentíssim” superant “la seva actual magnificència”. 
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“El pintor Humbert té diversos d’aquells punts seus cabdals: té el Gipó vermell, 
el Carnaval, La Fruitera, etc. Obres que sobresurten per la qualitat 
excepcionalment humbertiana, que vol dir el bon gust inalterable, pontificar amb 
el color i fer amb la composició un joc de raonament que té poc a veure amb 
les fórmules que en el nostre segle han trobat via lliure. 

“Creiem difícil que Humbert pugui anar més enllà de la seva actual 
magnificència. Cas de trobar el camí que ho permetés, hauríem de coincidir a 
apreciar que s’ha operat un fet eminentíssim i la paraula passaria en poder del 
temps, que té més pràctica a qualificar casos d’aquesta insòlita naturalesa”. 

Gual també establia una interessant analogia entre l’experiència viscuda per 
l’espectador davant la pintura d’Humbert i la sentida davant la resolució d’un 
problema matemàtic. Car en Humbert, deia, “res és gratuït ni fortuït”, tot obeïa a 
lògica. Per tant, la seva obra calia contemplar-la amb calma i quan es feia així, 
“la delícia no s’acaba mai”. 

“Amb la pintura d’Humbert s’experimenta allò que ofereix el camp matemàtic en 
la solució d’un problema. La convulsió espiritual proporcionada per la llum que 
s’ha fet, el salt al cor concedit per la lògica descoberta, s’aparella amb les 
troballes que hom va practicant en aquestes teles; la importància d’un valor a 
primer cop d’ull secundari, la posició dels valors. 

“En Humbert no hi ha res gratuït ni fortuït. Tot obeeix a aquella lògica 
compositiva i colorística, i és per això que el considerem l’autor que vol més la 
calma d’observació abans d’emetre judicis. 

“A l’empar d’aquesta, la delícia de la pintura Humbert no s’acaba mai, i no pas 
pel sentit anecdòtic, inexistent, sinó pel substancial, que és el difícil”543. 

 

La inauguració de l’exposició de la Sala Parés pràcticament havia coincidit amb 
la cloenda a París d’una magna exposició col·lectiva i oficial d’art espanyol. En 
efecte, entre els mesos de febrer i abril de 1936 es va celebrar al Musée du Jeu 
de Pomme de París l’exposició “L’Art Espagnol Contemporaine”. Va ser 
organitzada conjuntament pels Ministeris d’Exteriors i d’Educació d’Espanya i 
de França. L’elecció d’obres presentades, 403 entre pintures, dibuixos i 
escultures, va córrer a càrrec de la Sociedad de Artistas Ibéricos. Havia estat 
creada el 1925 i les seves activitats acabarien amb aquella exposició del Jeu 
de Pomme, després d’haver-ne fet altres a Copenhaguen i a Berlín, ja que un 
dels seus objectius era la projecció internacional dels artistes moderns que 
representaven “un valor vivo”. 

Entre les 344 pintures i dibuixos de l’exposició, a més de 83 escultures, hi havia 
dues obres d’Humbert, Natura morta i Figura.  Era la primera vegada que 
exposava en una mostra de la Sociedad de Artistes Ibéricos (SAI). Tanmateix, 
en un dels manifestos programàtics de la SAI, quan es referien als “precusores 
o pionneers: los que hace treinta años comenzaron en nuestra pátria los 
rumbos plásticos del arte”, esmentaven a Humbert juntament amb Regoyos, 
Echevarría, Iturrino, Durrio, Solana, Vázquez Díaz, Evaristo Valle, Arteta, 
Piñola, Pinazo, Cristóbal Ruiz, Macho, Mateo Hernández, Juan Cristobal, i els 
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catalans Nonell, Vayreda, Mercadé, Canals, Sunyer, Aragay, Mayol (sic), Mir, 
Pidelaserra, Nogués, Gargallo, Manolo i Casanova (sic)544. 

Tot i que no definien què entenien per “rumbos plásticos del arte” ens hi podem 
aproximar coneixent la seva posició de descartar “la habilidad manual y la 
anécdota”, que era precisament allò que, segons reconeixien, veia el públic 
més fàcilment. El manifest el signaven personalitats com José Bergamín, 
Federico García Lorca, Manuel de Falla, Francisco Durrio, Juan de Echevarría, 
Daniel Vázquez Díaz o Victorio Macho. L’únic signatari català era Joaquim 
Sunyer, no obstant la versió inicial l’havia signada Ricard Canals, que després,  
o va retirar-la, i en aquest cas no sabríem perquè, o, més probablement, es va 
retirar perquè havia traspassat l’any 1931. 

El catàleg de l’exposició de París va ser prologat per Juan de la Encina, director 
del Museo d Arte Moderno, i l’hispanista Jean Cassou. Va ser editat pel Musée 
des Écoles Étrangères. L’organitzador espanyol, podríem dir-ne el comissari, 
va ser Manuel Abril i el francès André Dezanois. Significativament, la selecció 
d’artistes i l’organització van rebre severes crítiques des de Catalunya, però la 
resposta que van merèixer ens deixen el dubte de si eren prou justes i 
justificades. Les crítiques institucionals van venir de part de la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi i del Reial Círcol Artístic i van ser adreçades al 
Ministerio de Instrucion Pública y Bellas Artes. El motiu era que s’havien sentit 
ignorades a l’hora d’organitzar la mostra. La primera resposta, datada a 9 de 
març, va correspondre a la Junta de Relacions Culturales i era de sorpresa 
perquè, deia: “Está representada con gran amplitud la obra de los señores 
artistas catalanes hasta el punto de que de los 144 expositores, 64, es decir 
casi la mitad, pertenecen a la región autónoma...” . Era cert, raó per la qual 
encara va haver-hi una resposta més contundent a càrrec de Manuel Abril. 
Després de recordar l’anterior proporció numèrica, afegia: 

“De estos no llega a media docena el número de residentes en París. Los 
demás han sido solicitados por nosotros en la propia Barcelona”. Esmentava de 
pasada que aquells artistes només exposaven a Catalunya deixant de banda 
fer-ho a la resta d’Espanya. També recordava que eren artistes que exposaven 
a les Exposicions d’Art de primavera, que es presentava dividida en dos salons 
Montjuïc i Barcelona. Per seguir dient: “Hay entre los invitados por nosotros 
catedráticos y noveles; de avanzada y reaccionarios, de derechas y de 
izquierdas... Nosotros hemos llevado a la Exposición de París artistas de 
ambos salones.... Los de importancia no faltan – Sunyer i Nogués, por ejemplo 
– no han dejado de ser invitados por nosotros. Y algunos otros – muy pocos – 
catalanes que admiramos faltan también, como faltan de por acá un Arteta y un 
Ferrant, no menos admirados”. 
 
Si mirem la llista d’artistes presents545, hem de reconèixer que Abril podia tenir 
raó, almenys en la primera part de la seva conclusió: “Hemos pecado por 
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exceso, y más que en parte alguna en la parte catalana”546, de la qual cosa, 
deia, s’hauria queixat Dezanois. Ara bé, Sacs no es va deixar impressionar – 
Elias formava part de la mostra – i va escriure que la desastrosa 
desorganització havia causat grans perjudicis als artistes catalans i que ni la 
selecció ni les absències les podia defensar ningú. “Ningú: ja hi podem posar 
les mans al foc. Madrid és així”547. De tota manera, a l’ombra de Gutiérrez 
Solana, que llavors gaudia d’un gran èxit a París i, sobretot, de Picasso, 
superbament representats a l’exposició, era molt difícil per quasi tots els altres 
fer-se notar. Ara bé, hem de reconèixer que, malgrat el temps passat i els 
canvis de règims polítics, la dinàmica de les relacions entre Catalunya i Madrid, 
siguin quines siguin les veritats objectives que les sostinguin o en què es 
tradueixin, es manté pràcticament idèntica. 

                                                                                                                                
Togores, Ventosa i Villà. Entre els escultors Juli González, Clarà, Llauradó, Dunyac, Fenosa, 
Gargallo, Hugué, amb 9 obres, Rebull i Viladomat. 
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 PÉREZ SEGURA, J.: Arte Moderno, Vanguardia y Estado. La Sociedad de Artistas Ibéricos y la 
República (1931-1936). Biblioteca de Historia del Arte. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Junta de Extremadura, 
2003, pàg. 251-253. 
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28. ESCOLA DE PAISATGE D’OLOT. BIENNAL DE 
VENÈCIA DE 1936. MERLI I EL LLIBRE 33 PINTORS 
CATALANS. LA PENYA DE L’HOTEL COLON. 

 

Amb Vayreda i els seus paisatges d’Olot s’havia inaugurat al segle XIX una de 
les quatre vies a través les quals es desenvoluparia l’art català, segons el 
plantejament que d’Ors havia exposat en el Catàleg pel Concurs Plandiura. El 
paisatge d’Olot era el més coincident amb la idea de bellesa del paisatge que 
dominava a l’època de Vayreda, un paisatge que recordés Fontainebleau. 
Després, la tècnica impressionista obriria el ventall de la pintura als paisatges 
amb llums intenses, però també més secs, abruptes, equilibrats i modestos, 
com eren la majoria dels paisatges catalans. Però l’encant de l’entorn d’Olot es 
va mantenir sempre i també la seva tradició pictòrica, a la qual cosa molt va 
contribuir la iniciativa de crear-hi una escola de paisatge que va dur a terme Iu 
Pascual, que ja havia demostrat les seves capacitats organitzatives el 1910 en 
promoure l’agrupació de Les Arts i els Artistes. 

L’Escola de Paisatge d’Olot es va crear per decret de la Generalitat l’any 1934 
amb l’objectiu explícit de procurar “la formació artística de tots aquells elements 
que tinguin vocació i aptituds per a aquesta branca de la pintura”. Els fets 
d’octubre de 1934 n’havien retardat l’obertura. Quan Lerroux va formar govern 
a Madrid amb tres ministres de la CEDA, les esquerres van declarar una vaga 
general. Companys i el govern de la Generalitat tenien un pacte amb les 
esquerres espanyoles i Catalunya es va posar contra el govern de la República. 
El vespre del 6 d’octubre, Companys va proclamar “l’Estat Català de la 
República Federal Espanyola”. L’alcalde de Barcelona, Carles Pi i Sunyer i els 
regidors presents, tret dels vuit de la Lliga, s’hi van sumar. El general Batet s’hi 
va oposar, va parlar amb Madrid i va proclamar l’estat de guerra. Tanmateix, va 
córrer poca sang. L’endemà Companys es va rendir i va ser empresonat, 
juntament amb els membres del govern i molts altres. Als pocs dies serien 
condemnats a dures penes. Un general fou nomenat nou governador de 
Catalunya i president accidental de la Generalitat  Un tinent coronel va fer 
d’alcalde. L’exèrcit va ocupar el Parlament i l’estatut va ser suspès. Els diaris 
La Publicitat, L’Opinió, La Humanitat, El Diluvio, Solidaridad Obrera i el 
setmanari La Rambla van ser prohibits. Malgrat la contundència de la reacció, 
aquell estat de coses no va durar gaire perquè l’opinió pública va reaccionar en 
favor dels perdedors. Portela Valladares, un polític gallec, es va fer càrrec de la 
presidència de la Generalitat el 10 de gener de 1935 i poc a poc es va anar 
establint una certa normalitat548. 

Així, el 20 d’abril de 1935 finalment es va nomenar director de l’Escola a Iu 
Pascual, però encara no era l’Escola de Paisatge d’Olot, sinó l’Escola Menor de 
Belles Arts d’Olot. De fet, Pascual feia molts anys tenia oberta en aquella ciutat 
una escola de paisatge, però no havia rebut el  reconeixement merescut. 
Curiosament, a finals d’any Humbert va ser nomenat, per delegació del 

                                            
548
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Conseller de Cultura Lluís Duran i Ventosa549, membre del tribunal que havia 
de fallar un concurs per proveir una plaça de professor de l’escola. 

 

“Ordre 

Vista l’Ordre del 7 de novembre del 1935, en virtut de la qual era convocat un 
Concurs per al proveïment de la plaça de Professor de Dibuix Lineal i Modelat 
de l’Escola Menor de Belles Arts d’Olot i eren fixades les Bases que regirien el 
concurs esmentat; 

Atès que en la clàusula on era fixada la formació del Jurat constava que el 
Tribunal encarregat de dictar veredicte fora constituït, en primer lloc, pel 
Conseller de Cultura o la persona en qui delegués, 
He resolt: 
 
És nomenat el senyor Manuel Humbert, en virtut del seu prestigi indiscutible 
d’artista pintor, per a formar part, en delegació meva, del Tribunal encarregat 
de resoldre el Concurs per al proveïment de la plaça de Professor de Dibuix 
Lineal i Modelat de l’Escola Menor de Belles Arts d’Olot. 
 
Barcelona, 4 de desembre del 1935. 
El Conseller de Cultura 
Lluís Duran i Ventosa”550. 

 

Quan l’any següent el Conseller Ventura Gassol va elevar la seva escola a la 
categoria oficial d’Escola de Paisatge d’Olot va dur a terme un acte de justícia 
envers Iu Pascual, l’artista que realment l’havia creat i animat. D’altra banda, 
creant una escola oficial d’aquella naturalesa a una ciutat com Olot es feia 
palès que l’autonomia de Catalunya implicava estendre els atributs de ciutat a 
altres indrets diferents de Barcelona. Ho confirmaria la creació per part de la 
Generalitat de l’Escola-Taller de Dibuix i Pintura de Tarragona, gairebé en les 
mateixes dates i de manera similar. Gassol va posar-la en mans d’Ignasi Mallol 
i de Joan Rebull, però no ens hi estendrem perquè no ens consta que Humbert 
hi exercís cap funció. 

En canvi, sí el retrobarem en el quadre de professors de l’Escola del Paisatge 
d’Olot, que era remarcable. Inicialment, Pascual, Labarta i Colom ensenyaven 
Pintura; Créixams, Litografia; Nogués, Gravat; mentre que tots ells donaven les 
classes de dibuix segons les seves especialitats. L’any 1936 es va aprovar un 
pla de cursos especials que va establir la circulació de professors, la qual cosa 
constituïa un assaig pedagògic. Llavors l’escola va poder oferir l’ensenyament 
de totes les tècniques que calien per interpretar i recrear el paisatge. 
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 No és d’estanyar que fos Conseller de Cultura d’aquell Govern de legitimitat dubtosa, ja que 
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El dia 17 d’abril de 1936 el cap de Negociat primer del departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya envià a Humbert la següent tramesa: 

“M’escau comunicar-vos que l’Honorable senyor Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, per Ordre de 16 del corrent mes d’abril, ha resolt fixar 
en mil pessetes mensuals, els honoraris que heu de percebre pel Curs Especial 
de “Litografia”, que us ha estat encarregat, a l’Escola Superior de Paisatge 
d’Olot, durant els cursos de juny i juliol. 

Visqueu molts anys. Signat: Vila”551. 

Uns dies més tard, el 22 d’abril, el mateix senyor li enviava una notificació de la 
mateixa naturalesa que comportava una modificació de l’anterior, de fet una 
correcció, en la qual s’indicava que en realitat el curs que li havia estat 
encarregat era el de “Gravat al Boix”. 

En el Programa del Curs III, que havia d’estar imprès quan es va fer 
l’esmentada correcció perquè que el curs anava del 1 d’abril al 20 de desembre 
de 1936, Humbert  ja hi figurava com a professor de gravat al boix. Va donar 
les seves classes corresponents els mesos de juny i de juliol. L’horari reservat 
a Gravat i Litografia era de 19 a 21 hores. El professor de Litografia era llavors 
Antoni Vila Arrufat. 

Sota la direcció d’Iu Pascual, aquell tercer curs l’havia iniciat Bosch Roger, els 
mesos d’abril i maig, amb l’assignatura de Paisatge Urbà. Seguiren, com hem 
vist, Humbert i Vila Arrufat, els mesos de juny i juliol, i el van completar, des 
d’agost fins el 15 d’octubre, Labarta, que donà Teoria, i Nogués, que va fer les 
classes d’Aiguafort. En l’encapçalament del programa s’anunciava que el curs 
aniria fins el 20 de desembre, per tant cal suposar que Iu Pascual, el director, 
reservava alguna activitat als alumnes de l’escola des de mitjans d’octubre fins 
a Nadal, però no sabem del cert de què es podia tractar, potser de la realització 
d’un projecte. 

Ens inclinem a pensar que l’esclat de guerra civil no va afectar les darreres 
etapes previstes d’aquell curs ni va impedir el seu acompliment. Així, i pel que 
fa a Humbert, tot sembla indicar que va poder donar la seva assignatura fins al 
final, malgrat el daltabaix que havia de suposar l’aixecament militar del 18 de 
juliol i els fets que se’n seguiren a Catalunya. 

 

Aquell estiu de 1936 Humbert també va participar en la Mostra espanyola de la 
XX Biennal de Venècia. Hi va presentar dues obres que figuraven en el catàleg 
com a Figura di dona (núm. 47) i Natura morta (núm. 48). 

Amb el feixisme al poder a Itàlia, el nazisme a Alemanya i la imminència de la 
sublevació militar a Espanya, era obvi que aquella biennal tenia lloc en unes 
circumstàncies molt especials. Recordem que en la secció de cinema es va 
endur la medalla d’or Leni Riefensthall amb El triomf de la voluntat, un dels dos 
documentals que va dirigir sobre el congrés del partit nazi, tanmateix un 
extraordinari document cinematogràfic. El Comissari de la secció espanyola 
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José López-Rey y Arroyo, Secretari Tècnic de Belles Arts552, va optar per una 
solució eclèctica que incloïa una forta representació catalana de vint-i-set 
pintors, cinc escultors i dos gravadors. En total la Mostra espanyola la 
constituïen 163 obres, 40 de les quals, però no les d’Humbert, es reproduïen en 
el catàleg553. El pintor tampoc es va desplaçar a Venècia. 

Dels vint-i-set pintors catalans seleccionats per la Biennal de Venècia, quinze 
serien objecte d’estudi dins l’obra de Joan Merli 33 Pintors catalans que 
publicaria el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya el 
1937. Com en aquella data el país ja es trobava en ple conflicte bèl·lic i 
anteriorment, arran dels fets d’octubre de 1934, certes funcions de la 
Generalitat s’havien interromput, és probable que l’autor tingués el llibre 
preparat ben abans de la seva publicació. En tot cas, hi havia quinze pintors 
catalans que es retrobaven tant en la Biennal de Venècia com en el llibre de 
Merli. Es tractava de Créixams, Galí, Grau Sala, Humbert, Labarta, Rafael 
Llimona, Meifrèn, Jaume Mercadé, Mir, Pascual, Pruna, Joan Serra, Sunyer, 
Vila Arrufat (seleccionat per la biennal en qualitat de gravador) i Vila Puig. 
Gairebé tots ells havien merescut l’honor que representava ser objecte d’un 
d’aquells esplèndids articles assagístics que havia publicat la revista Art sota la 
direcció de Merli. 

És interessant també de comparar els pintors que van merèixer d’ésser 
seleccionats només per la Biennal: Josep Amat, Alexandre Cabanyes, Agapit 
Casas Abarca, Pere Casas Abarca, Marià Fortuny Madrazo, Bonaventura Puig 
Perucho, Ernest Santassussagna, Angeles Santos, Josep Mongrell, Lluís 
Muntané, Josep Planas Dòria, a més d’E.-C. Ricart com a xilògraf,  amb els 
pintors només inclosos en el llibre de Merli: Anglada Camarasa, Benet, Bosch 
Roger, Carles, Colom, Daura, Domingo, Elias, Gausachs, Junyer, Mallol, 
Mompou, Nogués, Obiols, Pidelaserra, Sisquella, Togores i Villà. Tret dels 
casos de Josep Amat i d’Angeles Santos, que figuraven a la Biennal i sens 
dubte haguessin merescut figurar també en el llibre de Merli, era clar que, en 
conjunt, la representació catalana a Venècia demostrava un menor compromís 
dels comissaris espanyols amb la modernitat que el mostrat per Merli en el seu 
llibre, tot i que la seva modernitat era tímida, com ho provava el fet de no 
incloure en el llibre ni a Miró ni a Dalí. 

Merli havia preparat 33 Pintors Catalans com una peça important dins la seva 
tasca de promoció i posada en valor de l’art català, tasca que, en gran mesura, 
les circumstàncies van interrompre i frustrar. Passats els anys, el panorama de 
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la potencia artística catalana en el camp de la pintura que descriuen aquelles 
pàgines les fan imprescindibles. El capítol dedicat a Humbert començava amb 
aquestes paraules:  

“Les transcripcions naturalistes d’Humbert amarades d’un sentiment 
profundament humà, revelen al que ha restat a l’esperit de l’autor de les lliçons 
de l’impressionisme i, d’allò que no era negatiu, de l’experiment cubista. Això 
s’observa en el repartiment de les llums, en l’estudi de reflexos i en les 
composicions o en la posa dels seus models, àdhuc quan aquestes són 
simplement unes peres d’hivern i unes magranes”. 

Sostenia seguidament que en la primera part de la vida de pintor la evolució 
d’Humbert havia estat lenta. “La seva producció primera a base de terres 
emprats en fred en una pintura lineal, retardà considerablement el començ del 
bon camí que se li revelava amb Sònia, en la qual el germen de les possibilitats 
notables de què estava dotat es posava de manifest d’una manera esclatant”. 

No obstant, reconeixia que “analitzant la seva producció no pot dir-se que 
l’al·ludit retardament l’hagi perjudicat, puix el que és visible és que mentre 
durava aquella lluita, l’esperit d’Humbert s’anava formant i els seus 
coneixements anaven adquirint l’experiència que li ha permès d’emprendre 
l’obra subtil, densa i intel·ligent d’aquests darrers temps”. 

Descrivia alguns resultats concrets d’aquella evolució: “La paleta d’Humbert és 
formada ara a base de tons grisos verds i grocs, als quals sap infondre un alè 
tebi que els encomana una discreta sensualitat”. I acabava el seu comentari 
amb aquestes paraules: ”I per bé que donada la mesura del seu caràcter 
contingut, la pintura de Manuel Humbert no exarbota esplendors ni riqueses 
que renyirien amb la seva proverbial austeritat, cap de les qualitats 
essencialment pictòriques no li manquen. Humbert és una de les personalitats 
pictòriques que es destaquen en el nostre món artístic amb reflexos 
legítimament propis”554. El llibre reproduïa per il·lustrar aquests comentaris 
Figura asseguda del vestit verd, dos bodegons i un paisatge.  

Joan Merli, un dels personatges més actius de la cultura catalana, sobretot en 
el camp artístic, editor, secretari de les exposicions municipals d’art i crític de 
pintura, era una figura extraordinària que Catalunya hauria de recordar 
vivament per les aportacions que li deu. Benet el veié com un esperit ple 
d’impuls especialment en la defensa de l’art jove. Quan va haver d’exiliar-se a 
Buenos Aires i es posà al front de l’Editorial Poseidon va editar “la más extensa 
e inquietante bibliografia sobre artes plásticas que existe en castellano”555. La 
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guerra civil, en esclatar, el 18 de juliol de 1936 també va partir la vida a aquells 
trenta-tres pintors catalans en els quals tant havia confiat Merli. A molts, per un 
motiu o altre, la guerra també els va dur pel camí de l’exili. Humbert va ser un 
d’ells. Com tants d’altres, s’hi va trobar forçat per dues forces oposades. 

Havia passat poc més de dos anys des del dia que  Mirador  havia publicat un 
breu article sense signar, “Una obra de Nogués i Humbert”, referint-se al bar de 
l’Hotel Colon i a la recent col·locació en aquell bar del quadre que els dos 
artistes i fraternals amics havien fet en to humorístic dels integrants de la penya 
que s’hi reunia entorn a Lluís Plandiura. A la mateixa pàgina, en l’espai del 
damunt, Joan Cortés havia escrit l’article “El monument a Pi i Margall” donant 
notícia de les obres de construcció del monument de Florensa i Vilaseca a la 
confluència del Passeig de Gràcia i “L’avinguda 14 d’abril”, és a dir, la Diagonal. 
El considerava representatiu de “l’estil republicà” que entre tots hem de crear”. 
Cortés comentava també la prova d’emplaçament de la estàtua de la República 
que s’hi estava fent i que havia de culminar el monument. 

“La jove República de Viladomat al capdamunt del fust, retallada i neta, bonica, 
ben modelada, preciosa, inerme i tota nua, sense altre atribut que la branca de 
llorer que aixeca per damunt del seu cap i la seva petita gorra frígia, serà un 
símbol de l’optimisme i de l’esbandiment allà on havíem estat amenaçats del 
més horrible i entorpidor farrigo-farrago simbolista i anecdòtic”556. La darrera 
frase anava referida al projecte de monument de Blai que havia estat descartat. 

Aquells aires republicans i sensuals que tan bé representava la figura en 
bronze d’Adela els hem de tenir presents en tornar a l’Hotel Colon. Abans de 
comentar l’obra de Nogués i Humbert que s’hi instal·là, val la pena recordar que 
entre el 1902 i el 1918 havia estat un edifici modernista. El curiós és que en 
emprendre la seva reforma i ampliació, que va anar a càrrec de Enric Sagnier, 
l’obra es va fer per meitats a fi de garantir la continuïtat funcional de l’hotel, de 
manera que, en un moment determinat, convivien dos blocs d’estils 
juxtaposats, el modernista i el que el succeïa, que va ser considerat d’estil 
noucentista557. Per tant, la transformació de l’Hotel Colon entre 1916 i 1818 va 
ser una representació arquitectònica i monumental única i ben visible del canvi 
d’època i d’estils. 

Sobre la penya del Colon i el quadre que la va representar s’ha escrit força. 
Benet a la postguerra, i semblaria que amb l’ànim encara molt marcat pel 
conflicte, no solament va recordar que a la penya se li donava el renom del 
segell musical “La Voz de su Amo” per una suposada relació de dependència 
dels seus integrants respecte a Lluís Plandiura, sinó que va afegir, de collita 
pròpia, que, de la mateixa manera que els discs es gravaven per les dues 
cares, alguns comensals que compartien taula amb Plandiura havien resultat 
tenir igualment “dues cares”. Segons Benet, Plandiura va reunir en torn seu una 
plèiade de bons artistes però no sempre els bons artistes resultaven ser bones 
persones. Entre els bons, en tots sentits, Benet esmentava Canals i Nogués, 
“que ya han rendido su cuenta”. Però va voler registrar una altra lleialtat d’un 
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membre de la penya envers Plandiura quan el 1936 va ser “perseguit de mort”, 
i esmentava el decorador Jaume Llongueras que, juntament amb Nogués, va 
ajudar a salvar-li “los preciosos bienes558. Pel que feia als suposats “altres”, no 
es va creure en dret de donar noms. 

Jardí, recollint declaracions de Jordi Mercadé, es referia al renom de la penya 
sense buscar-hi segons significats. “Va ser una tertúlia molt important. A la 
terrassa un grup d’amics, principalment pintors, feien l’aperitiu, però els 
dissabtes es reunien a dinar els de la penya d’en Plandiura, el col·leccionista. 
Eren pintors i escultors bàsicament, els de les Arts i els Artistes: en Casanovas, 
Manuel Humbert, Ynglada... Un nucli tancat i format a l’entorn de Lluís 
Plandiura. Eren els de La Voz de su Amo com els anomenaven els envejosos 
que no podien participar del grup on duia la veu cantant Plandiura, que és el qui 
més comprava les obres dels qui componien la penya. Cadascú es pagava el 
dinar els dissabtes, però el cap de la tertúlia posava de la seva butxaca els 
dolços de les postres i els puros”559. 

Algunes persones han volgut trobar en la col·locació dels comensals a la taula, 
segons estiguessin a la dreta o a la esquerra de Plandiura, un cert simbolisme. 
Cirici va escriure al respecte que la tertúlia “la presidia Lluís Plandiura, i tenia 
una ala nacionalment escèptica i una altra ala positiva, respectivament a la 
dreta i a l’esquerra del president. Començant per la dreta, hi seien Xavier 
Nogués, Giró, Junyent, Borralleras, Carles, Dunyac, Pere Ynglada, Porta, 
Labarta, que duia la veu cantant, Miquel Utrillo, Valenciano, Alexandre Riera, 
Mercadé, Casanovas, Alexandre de Cabanyes, Humbert, Jaume Llongueras i 
Canals. Quan venia algú de París, s’hi unien Massot – ajudant de Sert -, 
Créixams, Isern Alié, etc.”560. 

La llista seria correcte, tot i que Valenciano no figurava en el quadre de Nogués 
i Humbert, però apareixia en un altre quadre, i Canals no hi figurava perquè ja 
era mort, però els artistes van recordar-lo pintant la seva cadira buida. Ara bé, 
allò que ens interessa retenir de les paraules de Cirici és que Humbert hi 
quedava ben caracteritzat com pertanyent a l’ala “nacionalment positiva”, dada 
interessant tenint en compte la inexistència de declaracions del pintor sobre les 
seves posicions cíviques i polítiques. Segons ens digué personalment Jordi 
Mercadé, hi havia una certa diferenciació entre els comensals, que 
s’expressava en el lloc que ocupaven a la taula i, segons ell, a qui li hauria dit el 
seu pare, els de l’esquerra, com Humbert i el mateix Mercadé, eren els 
“progressistes”. No obstant, tot i saber per declaracions del seu entorn familiar i 
amical que Humbert tenia un sentiment de pertinença a Catalunya molt fort i 
una simpatia activa vers la gent humil, no podem confirmar la validesa d’aquells 
hipotètics posicionaments. 

De tots els testimonis sobre la penya del Colon el més entranyable i viu era 
l’anònim que va publicar en el seu moment Mirador. A més a més, aportava 
una informació preciosa i poc coneguda sobre altres obres que figuraven en el 
local, entre elles una altra de Nogués i Humbert. 
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 BENET, Xavier Nogués..., op.cit., 18 - 20  . 
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 JARDÍ, Nou converses, op.cit., 14. 
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 CIRICi, L’art català..., op.cit., 102. 
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“El bar del Colon és un lloc on, de set a quarts de deu del vespre, en una 
atmosfera de fum que és un dels encisos d’un bar, fan l’aperitiu, sovint jugant-
se’l als daus, uns quants casats aprofitadors de la subterraneïtat del lloc, uns 
quants solters i algunes noies entretingudes més o menys fixament. Aquest 
pacífic i inofensiu passatemps tenia per decoració, a més de les banderetes 
dels taulells i la policromia de les botelles arrenglerades, algun gravat anglès 
sobre els plafons de fusta. 

“Però al bar del Colon s’hi reuneixen, cada dissabte, uns quants artistes i amics 
de les arts a dinar, i s’ha volgut que això fos commemorat. Per això des de fa 
pocs dies, el quadro que reproduïm, pintat per Xavier Nogués i Manuel 
Humbert, decora un gran pany de paret. Els representants són, a partir de la 
cadira buida, que ocupava el plorat Canals, i voltant cap a la dreta: Plandiura, 
Nogués, Xiró, Junyent, Borralleras, Ynglada, Carles, Dunyac, el regent Ribas, 
Labarta, Porta, Riera, Mercadé, Casanovas, Utrillo(+), Humbert, Cabanyes i 
Llongueras, servits pel cambrer Blai. 

“Un altre plafó, també de Nogués i Humbert, representa l’antiquari Valenciano; 
un altre de Nogués, uns jugadors de daus; prop del taulell, cinc obres de 
Labarta completen la decoració d’aquell local que preocupa a tantes dones 
casades barcelonines”561. 

Tècnicament, Benet va precisar que es tractava de pintures a l’oli. La precisió 
era necessària perquè ja no es poden contemplar enlloc. “Todas estas pinturas 
del Colón fueron destruidas de forma violenta (los milicianos “fusilaron” a 
aquellos burgueses pintados) en las primeras jornadas revolucionarias del año 
1936”562.  Només ens consta que s’ha preservat un esbós de La penya del 
Colon, segons Benet fet “de mano de Nogués”, datat el 1933 i de mides 34 x 
47,5 cm563. Benet va voler remarcar que el personatge que hi estava parlant 
era Humbert, vers qui s’adreçaven totes les mirades dels comensals, de 
manera que hi quedava caracteritzada la seva fama de gran polemista. Pel que 
fa al repartiment de les tasques pictòriques entre els autors del quadre, Jordi 
Mercadé sostenia que els cossos dels comensals haurien estat pintats per 
Nogués i els caps per Humbert, cosa que no sabríem certificar. També digué 
que les figures del quadre van ser “afusellats”, un per un, el 1936 pels 
integrants d’un escamot del PSUC “o per “faieros” i que d’aquell afusellament 
vandàlic i simbòlic no se’n va salvar ni el Sr. Riera, malgrat haver arribat al grau 
32 de la maçoneria. 
 
L’Hotel Colon amb les seves vicissituds arquitectòniques i socials i pel seu lloc 
d’emplaçament al cor de Barcelona, a l’angle de la Plaça Catalunya i el Passeig 
de Gràcia, havia esdevingut un símbol que tots volien apropiar-se. A la seva 
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 Mirador, any 6,núm. 262, 8 de febrer de 1934, pàgina 11. “Una obra de Nogués i 
Humbert”(reproducció de La penya Plandiura). 
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 BENET: Xavier Nogués, op.cit., 93. 
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 Segons consta en el Catàleg de l’Exposició Xavier Nogués celebrada al Palau de la Virreina 
el mesos de març i abril de 1967, l’esbós va ser exposat amb el núm. 28 de catàleg i amb títol 
Boceto para el cuadro La Penya del Colon. També es deia que el quadre corresponent va ser 
destruït el 1936, i que decorava un dels salons del Grill de l’Hotel Colon de la plaça de Catalunya 
i que es tractava d’una pintura a l’oli sobre tela. L’esbós pertanyia, en exposar-se, a la col·lecció 
Plandiura de Salvadó. 
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terrassa la penya avantguardista de Sebastià Gasch havia acollit els anys vint a 
Federico Garcia Lorca quan feia les seves estades a Barcelona, i algun 
personatge notable va ser assassinat sota els seus acollidors tendals. El 1924 
s’hi havia instal·lat EAJ 1 Radio Barcelona en crear-se. Va ser seu de sindicats 
i de partits, i el 18 de juliol va convertir-se en refugi de militars rebels fins rendir-
se a les forces fidels a la República. Va ser seu de les Joventuts del PSUC, de 
l’UGT i sembla que també del PSUC que hi hauria celebrat les reunions del 
Comitè Central.  

Aquestes darreres ocupacions suposem que serien les que haurien comportat 
una “purificació” prèvia que va costar la vida a les obres de Labarta i a les de 
Nogués i Humbert i amb elles, simbòlicament, a tots el benhumorats i pacífics 
membres de la penya del Colon. S’instal·lava al país un règim de terror paral·lel 
al dels militars sollevats. Ja no hi ha havia lloc per l’humor, pel debat joiós, pel 
gaudi de certs plaers de la vida urbana. Moltes senyores barcelonines 
passarien a tenir altres preocupacions ben més greus que les que podien 
haver-ne sentit algunes poc abans quan els seus homes s’encaminaven vers el 
Colon. Havia arribat l’hora del front i de cremar les darreres il·lusions, dels 
amagatalls, txeques, presons i camps de concentració, de les bombes sobre 
les poblacions civils i de cavar refugis, dels martiris, de les cunetes i dels exilis. 
L’Hotel Colon no va poder sobreviure a aquelles barbàries ni als odis, i el 1940  
seria enderrocat. 

                                          Fi de la primera part. 
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29. L’EXILI A FRANÇA. COINCIDÈNCIA O HEROISME. 
DUES EXPOSICIONS A PARÍS.  
 

Humbert va romandre a Catalunya gairebé tot l’estiu del 36. Tenim còpia del 
passaport. Prova que el seu pas per la duana de Portbou es va produir el 15 de 
setembre amb un visat emès pel Conseller de Governació de la Generalitat de 
Catalunya el dia 4 d’aquell mes. El passaport havia estat expedit el dia abans i 
era vàlid durant un any per a “todas las naciones d’EUROPA (menos Rusia)”. 
Ens sorprèn que en aquell temps ja figurés aquesta limitació pel que feia als 
viatges a Rússia, limitació que esdevindria característica dels passaports de la 
postguerra en els quals hi figuraria, al costat de Rússia, l’afegitó “y sus 
satélites”.  

En l’apartat “motiu del viatge”, Humbert va respondre “professional”. En el 
document hi havia les empremtes dels següents dits: polze dret, índex dret i el 
dit mig de la mateixa mà. Com hem trobat referències a la morfologia dels seus 
dits en algun escrit crític, entenem que la visió d’aquestes empremtes, les 
mateixes que imperceptiblement deixava en les seus pinzells, revesteix un cert 
interès. A més de la fotografia, hi constava la professió: “artista pintor”; l’estat 
civil: “casado”; el lloc i data de naixement: “Barcelona, 5 de agosto 1890”; la 
forma del rostre: “alargado”; el color dels ulls: “castaños”; i el color del cabell: 
“gris”. El document estava imprès en castellà i les dades també estaven 
escrites manualment en aquest idioma. Tanmateix, tot i que hi figurava, imprès, 
el càrrec de Governador civil com a autoritat que expedia el passaport, damunt 
s’hi estampava un segell del Conseller de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i signava, per delegació del conseller (P.D.), un personatge de nom 
Joan i de cognom il·legible. 

Que Humbert havia anat a França poc temps després d’esclatar la guerra ho 
sabíem pels néts del Sr. Gay, sogre de Gisèle, el qual, en rebre notícies de 
l’activitat descontrolada i sanguinària de patrulles i escamots,  va instar-lo a 
anar de seguida a París. Sempre segons el néts, per convèncer-lo hauria 
emprat una expressió que recordava el temor girondí davant els jacobins: 
“Venez tout de suite car vous vous ferez couper la tête si vous restez en 
Espagne”. Es podria discutir si el temor era prou justificat, però, en tot cas, era 
ben comprensible. No oblidem que Humbert tenia una germana monja i ell 
acabava de ser “afusellat” simbòlicament al bar de l’Hotel Colon, juntament 
amb la resta de components de la Penya Plandiura.  

Els Gay van acollir Humbert, juntament amb Suzanne, en la seva residència- 
escola de Les Lilas, a l’Hôtel d’Anglemont. Més tard, el 1938, els van instal·lar, 
per creure que hi estarien més tranquils, al seu Chateau de Giverzac, un lloc 
esplèndid, al poble de Dôme, à la Dordogne, que varen comprar aquell mateix 
any. Sembla que Humbert es va entretenir netejant i fins i tot restaurant alguns 
quadres que s’hi trobaven, a més de pintar les seves pròpies obres. Malgrat la 
tristor dels temps, els Humbert van gaudir d’un confort inhabitual entre els 
refugiats a França. El clima de Giverzac li recordava  el de casa, s’hi trobava bé 
i pintava força. A més, Dôme es trobava al costat de Sarlat, localitat molt 
coneguda per la qualitat dels seus “foie-gras”. Humbert era un home frugal, 
però aquell entorn de riquesa agrícola, tan característica de l’interior de França, 
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era reconfortant. En els temps que corrien, des del  punt de vista dels refugiats, 
havia de constituir un marc envejable. L’escultor Enric Casanovas, per 
exemple, que ho va passar molt malament durant la guerra i també a França, 
però era incapaç d’envejar a un amic, deia als seus coneguts, amb un punt 
d’admiració, “l'Humbert rai que viu en un chateaux! ”, segons recordava el seu 
fill Marçal que ens va fer aquesta confidència. 

Poc temps després, durant l’ocupació alemanya, Gisèle va anar portant nenes 
de la seva escola, moltes d’elles jueves, a Giverzac, malgrat el risc que això 
comportava o, millor dit, pel risc que corrien les nenes jueves si romanien a 
París o a Les Lilas. Humbert, en les seves anades a França a partit de 1940, 
seguiria freqüentant sempre aquell lloc. Probablement també mentre si 
trobaven acollides aquelles nenes. 

Hi ha alguns aspectes ben coneguts de les relacions d’Humbert amb persones 
d’origen jueu. En primer lloc, sobresurt la seva íntima amistat amb Modigliani, 
jueu de Livorno, arrelat a les tradicions judeo-espanyoles per branca 
materna564. També sabem que va mantenir una bona relació amb Max Jacob. 
Però hi va haver un fet, potser casual, que vinculava el nom “Manuel Humbert” 
amb el món de la resistència antihitleriana i no podem deixar d’esmentar-ho en 
aquest context.  El fet va ser que el periodista jueu-alemany Kurt Caro (1905-
1979) va adoptar el pseudònim “Manuel Humbert” per signar els  escrits que, 
des de l’exili francès, va adreçar contra Hitler i les seves polítiques d’extermini 
de minories, en primer terme, la minoria jueva. Concretament, l’any 1936 va 
publicar, signant “Manuel Humbert”, el seu llibre “Mein kampf”. Dichtung und 
Wahrheit, en el que desmuntava les teories “nordicistes” en què es basava 
Hitler, tot provant la complexitat racial de la població jueva de l’Europa central. 
El títol evocava el llibre autobiogràfic de Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung 
und Wahrheit (Poesia y veritat de la meva vida), la primera part del qual va 
aparèixer el 1811 i la segona, el 1833, és a dir, l’any següent a la mort de 
l’autor. Això no obstant, en el llibre d’“Humbert” – Caro  el títol Dichtung und 
Wahrheit tenia el sentit figurat de “ficció y realitat”. La importància d’aquest 
llibre es pot mesurar per la decisió que va prendre Hitler de modificar el 1939 
els plantejaments teòrics “nordicistes” de la ideologia del nazisme. 
Malauradament i tràgicament en la pràctica els va seguir aplicant. Caro, a més 
d’escriure, va lluitar contra Hitler amb les armes i el 1943 es va incorporar a 
l’exèrcit britànic565.  
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 Santos Torroella en el seu text “Modigliani i nosaltres” (pàgines 16 i 17) pel catàleg de 
l’exposició  Modigliani que es va fer al Centre Cultural de la Caixa de Pensions a Barcelona el 
mesos d’abril i maig de 1983 va escriure, seguint Jeanne Modigliani a Modigliani senza legenda 
(Florencia, 1958), un resum de les llegendes i realitats de la procedència espanyola de la família 
materna del pintor, els Garsin, i de les conseqüències que allò podia haver tingut en l’art de 
Modigliani. 
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 HUMBERT, Manuel (Kurt Caro): Hitlers “Mein Kampf”. Dichtung und Wahrheit. Introducció de 
Heinrich Mann. Paris: Pariser Tageblat, 1936. Caro, nascut a Berlín el 25 de juliol de 1905 va ser 
redactor en cap del Berliner Volhszeitung entre 1930 i 1933, any en que va emigrar a París. Allí 
va esdevenir redactor de L’action i va adoptar el pseudònim “Manuel Humbert” amb el que va 
publicar els seus articles en els periòdics dels jueus alemanys emigrats a França, com Pariser 
Tageblat, Pariser tageszeitung. El 1939 va participar a la campanya de l’exèrcit francès a Algèria 
i el 1943 es va incorporar a l’exèrcit britànic. A partir de 1945 va reprendre definitivament la seva 
labor periodística. Va morir l’any 1978. 
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No sabem si Humbert va tenir mai coneixement d’aquest episodi, i menys 
encara si va ser-ne el còmplice actiu. Ara bé, sembla que era una pràctica molt 
poc freqüent, però real, que certes persones cedissin de manera consentida el 
seus noms per a ser usats per resistents alemanys en activitats més exposades 
al públic, com podien ser la publicació de llibres i articles. No tenim cap dada 
més. Cal dir també que per la pròpia naturalesa del fet seria pràcticament 
impossible de tenir-la, a menys que els propis interessats ho haguessin confiat 
en algú i que aquest o els propis interessats ho haguessin volgut fer arribar fins 
a nosaltres.  

De fer-ho, cedir el nom, va ser el 1933. El pitjor estava per venir, però pels 
jueus alemanys i centre europeus l’horror ja era més que no pas simplement 
una cosa anunciada. A alguns d’ells, com hem vist, els artistes catalans els 
podien freqüentar aquells estius dels anys trenta a Tossa de Mar. Les 
circumstàncies començaven a ser excepcionals i aviat propiciarien actes 
d’heroisme. L’any 1933 encara no era arribada l’hora de l’heroisme, però sí del 
gest per tractar de prevenir-ne la necessitat.  

A la fi, la necessitat de l’heroisme no es va poder evitar. Tampoc en l’entorn 
més proper a Humbert. En tenim un exemple en la persona de la seva afillada 
Gisèle, donant protecció a nenes jueves de la seva escola. Sabem també la 
terrible mort que va patir Max Jacob, la qual cosa devia colpir tremendament 
als amics i, per tant, a Humbert. Jueu de naixement, Jacob es va convertir al 
catolicisme després d’un procés que s’inicià amb la visió d’una imatge de 
Jesucrist a la paret de la seva cambra, la qual cosa el va portar a fer-se batejar 
l’any 1915, bateig del qual Picasso en fou padrí. Ara bé, davant de l’odi racial 
del nazisme de res li va servir. Quan ja feia vuit anys que s’havia retirat a 
l’abadia benedictina de Saint Benoït sur Loire, es va presentar allí la Gestapo 
per arrestar-lo el 24 de febrer de 1944. Internat al camp de concentració de 
Drancy, hi va morir pocs dies després, el 5 de març, exhaust. 

Davant la possibilitat d’aquell tipus de situacions, cap reacció, cap gest, res, en 
fi, pot excloure’s per part dels testimonis i dels amics, però tampoc res es pot 
afirmar. Queda només el fet que Kurt Caro va adoptar el pseudònim “Manuel 
Humbert” per signar els escrits combatius que donà a la llum en les 
circumstàncies més difícils i perilloses que es puguin imaginar. 

 

L’any 1937 Humbert es trobava a París. Ho sabem per una carta escrita a 
Rafael Benet des de La Coupole, el famós cafè de Montparnasse. Vivia en 
l’Hôtel d’Anglemont de Les Lilas, que era alhora col·legi internat de noies i 
residència familiar. Allà va ser acollit, com hem vist, pels Gay, consogres de 
Suzanne. 

Aquella mansió d’Anglemont tenia una llarga història. Només direm que l’any 
1901 els hereus del Comte Arthur Henri Lambin d’Anglemont, mort el 1898, 
s’havien venut l’Hôtel du Rond-Point a Marie Delorme, esposa de Jules Henri 
Gay, que va voler convertir-lo en la l’Institution de Mme Gay, un “pensionat de 
jeunes filles”, és a dir, un internat per noies, això sí, de famílies de bona 
posició. Es trobava al 35, Avenue Waldeck- Rousseau566 de Les Lilas.  

                                            
566

 Curiosament, en les seves Memòries J.M. de Sucre incloïa una nota sobre la persona de 
Waldeck-Rousseau (1846-1904) que donava nom en aquella avinguda, més aviat una plaça. En 
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Per anar als fets que acabarien portant els Humbert a l’Hôtel D’Anglemont, cal 
que ens remuntem a les circumstàncies que es van produir després que Gisèle 
prengués la dura decisió  de deixar la llar barcelonina dels Humbert i tornés a 
París. Ja hem vist que no havia rebut mai tan d’afecte com el que li proporcionà 
aquells anys en un ambient familiar la figura paternal d’Humbert567. 
Malauradament, les gelosies malaltisses de Suzanne havien transformat un 
ambient que hagués pogut ésser idíl·lic en una casa carregada de tensions, fins 
a tal punt que va haver d’anar-se’n. Si hem de fer cas de l’opinió d’un dels seus 
fills, se’n va anar dolguda, o almenys decebuda, pel fet que Humbert no exercís 
prou la seva autoritat familiar en front de Suzanne de manera a possibilitar que 
es quedés. Això hauria pesat per sempre més en les relacions de Gisèle amb 
Humbert i, sobretot, amb Suzanne. Ara bé, tot i ser versemblants, no deixen de 
ser opinions, percepcions dels fills de la interessada. El fet objectiu fou que 
Gisèle no va defugir mai les seves obligacions envers la seva mare, 
independentment de la càrrega real d’afecte que sentís per ella.  

Indubtablement, Gisèle va haver de tornar a París en un moment difícil i no 
exclusivament en el pla emocional. Eren els anys marcats pel crack del 1929 i 
va haver de cercar feina, sense cap coixí pecuniari o familiar. Això no obstant, 
era una noia determinada, intel·ligent, treballadora i, com hem vist a la Jove 
Mora, per exemple, no mancada d’encants. Després de moltes temptatives per 
trobar feina, s’acostà a la Institution Gay de Les Lilas.  Va ser rebuda per una 
filla del Doctor Gay i de la directora. Moguda per una intuïció femenina que 
aquella noia podia crear-li problemes, la filla dels Gay va procurar rebutjar-la 
dient-li que no necessitaven una professora d’idiomes, sinó algú que sabés 
arreglar la roba o, segons altres versions, una vigilant568. Fos quina fos la 
proposta exacta, Gisèle sola, necessitada i confiada en les seves capacitats per 
remuntar les situacions adverses, va acceptar l’oferta davant la sorpresa i la 
decepció de la filla dels Gay.  

A partir d’aquell moment, tot es va encadenar positivament per a  Gisèle. 
Seduït per la seva gentilesa i vivacitat, el fill de la directora de la Institució, 
metge com el seu pare, se’n va enamorar. I no va tardar en casar-hi, ja que el 
casament es va celebrar l’any 1934. Gisèle va rebre d’Humbert com a present 
un retrat de cos sencer ricament abillat en rosa. De manera immediata, Gisèle 
va ascendir a directora adjunta i l’any 1937, en morir la seva mare política, la va 
succeir en la direcció. La intuïció i els temors de la cunyada havien resultat 
fundats i va  quedar desplaçada a un lloc secundari. En canvi, Gisèle, pel seu 
coratge cívic i per la seva capacitat directiva al front de la Institució, demostraria 
al llarg de la vida que tot allò que anava aconseguint era per mèrits propis. Va 

                                                                                                                                
ella s’explicava que fou cap del govern francès i que per reduir el risc que representava 
l’anarquisme, va dictar una llei estructurant la vida social, la qual, malgrat les burles que va 
provocar en contra de l’autor – va ser popularment anomenat “Pericles” -, va tenir efectes 
positius de pacificació social. SUCRE, J. M. de: Memòries I-II. Barcelona: Ed. Barna,1963 pàgina 
63. 
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 Segons ens digueren els dos néts de Suzanne, Humbert no podia tenir descendència, versió 
plausible perquè es devia comentar en l’àmbit familiar i perquè no en va tenir, però que ens 
resulta impossible de confirmar.  
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 La primera versió circulava en l’ambient familiar, però la versió que molt anys més tard es va 
donar, quan es va concedir a Gisèle la Légion d’Honneur, era que havia fet de vigilant de les 
noies, versió que certament es basava en les indicacions de la propia Gisèle.  
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exercir de directora fins l’any 1983 quan va tancar l’escola i la va vendre a 
l'ajuntament de Les Lilas per un preu ben per sota del preu de mercat a fi de 
permetre que, com era el seu desig, esdevingués un centre cultural i un parc 
municipals. 

Segons testimonis directes que havien treballat a l’Institution Gay, Gisèle era 
força autoritària i exercia les seves funcions amb ma de ferro, però alhora era 
molt generosa i  comprensiva amb les noies. Li agradava riure i ajudava a la 
gent que treballava per a ella. L’escola es caracteritzava per oferir una bona 
educació laica, en ple camp. Era una educació severa, però les alumnes podien 
anar a parlar amb la directora quan els calia. Gisèle anava sempre molt 
maquillada i impecablement arreglada i vestida. Era una dona elegant i tenia 
una cura especial per les sabates fines. Petita de talla, era tanmateix tot un 
personatge. Aquell “personatge”, que el matí de Carnaval de 1932, quan 
encara estava per desplegar-se del tot, havia inspirat Humbert a fer una obra 
mestra. 
 
Així, doncs, el darrer pas en la carrera ascensional de Gisèle dins la nova 
família va succeir mentre els Humbert es trobaven a Les Lilas. Cal reconèixer 
que si Humbert va gaudir d’un exili materialment confortable va ser degut, en 
gran mesura, als mèrits de Gisèle, què havia conquerit anteriorment la 
confiança i l’estima dels Gay. Gràcies a ella, el doctor Gay va acollir 
cordialment els seus “consogres”, si bé resultava innegable que la distinció i la 
discreció d’Humbert facilitaven les coses.  
 
En aquelles condicions, Humbert va poder moure’s amb comoditat i facilitat per 
París, fins el punt que el 1938 va celebrar-hi les dues úniques exposicions 
individuals que va fer-hi en tota la seva vida. La primera va tenir lloc a la 
Galerie La Fenêtre Ouverte, situada en el  5, rue Lincoln, Champs Élysés, i va 
romandre oberta del 8 al 23 de març.  

Dos mesos més tard, entre el  21 de maig i el 5 de juny, va celebrar la segona 
exposició parisenca, de gouaches i dibuixos, a la Salle d’Art Castelucho-Diana, 
que es trobava en el número 16 de la rue de la Grande-Chaumière. Els 
Castelucho eren una família catalana de pintors i escenògrafs, que s’havien 
establert a la capital francesa a començaments de segle.  

 
D’aquell any 1938 també cal registrar la única participació d’Humbert en el 
Salon des Tuileries de la qual tinguem constància. Es va celebrar en el Pavillon 
des Arts Graphiques et Plastiques, situat en el 2, avenue Rapp, i tingué lloc del 
4 de juny al 3 de juliol. El president del Saló era Edouard Herriot i el comissari 
general Georges Louis Garnier. Humbert hi va exposar un Nu que figurava en 
el catàleg amb el número 873. L’adreça que va donar perquè constés en el 
catàleg no era la dels Gay de Les Lilas, on efectivament residia, sinó 6, rue 
Malakoff (XVI ème), la qual cosa devia respondre, donades les circumstàncies, 
a una necessitat de reserva justificada, com veurem de seguida.  
 
Es possible que l’anada dels Humbert al Chateau de Giverzac es produís 
acabades aquelles exposicions perquè va ser en el curs d’aquell any que els 
Gay l’havien adquirit. Malgrat disposar d’una situació envejable en comparació 
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amb la de molts altres exiliats, poden viure i treballar força a París i a Giverzac, 
la intenció d’Humbert era tornar a Espanya tan prompte acabés la guerra.  

I això és el que va procurar fer. Es pot comprovar repassant els visats que 
figuraven en el seu passaport. Primer, el visat del Consolat d’Espanya a París, 
datat el 13 d’abril de 1939 amb el número 98, especificava: “Bueno para un 
solo viaje”. Segon, el visat de la Prefectura de Policia de París, datat el 19 
d’abril, era vàlid també només per “un voyage aller”. No contemplaven, doncs, 
la tornada.  

Això no obstant, aquell joc de segells ens depara un veritable sorpresa, 
quelcom de vertaderament inesperat. En efecte, mentre al passaport hi figurava 
un altre segell de la “Frontière d’Hendaye” amb data del 22 d’abril, no hi 
constava cap segell d’entrada a Espanya. En canvi, hi havia un sol mot que 
semblava haver estat escrit a llapis i deia: “Refoulé”, rebutjat.  

Així, doncs, Humbert hauria intentat entrar per Hendaya tres setmanes després 
que Franco dictés el ”parte de la Victoria” de l’1 d’abril de 1939. La elecció de la 
frontera d’Hendaya en lloc de la més natural de Cerbère- Portbou, per on havia 
sortit dos anys i cinc mesos abans, ja indicava una certa desconfiança sobre la 
situació que es podria trobar a l’entrada a Espanya. Tanmateix, sembla difícil 
que pogués esperar que, en arribar a la frontera espanyola, li neguessin 
l’entrada o li posessin unes condicions inacceptables per fer-ho. Però, de fet, 
les coses havien de succeir d’una d’aquelles inesperades maneres. 

La prova, gairebé concloent, la trobem en una carta que Humbert va rebre a 
Vernet les Bains, al Rosselló, a casa de l’amic  Doctor J.R. Sayas, on es 
trobava l’estiu de 1939. L’havia escrit el 8 de juliol Antoni López Llausás, de la 
Llibreria Catalonia, que ja es trobava exiliat a Buenos Aires, en resposta a una 
altra que li havia adreçat Humbert el 8 de juny des de el mateix Vernet les 
Bains, és a dir, gairebé dos mesos després de l’episodi d’Hendaya. No 
coneixem el contingut directe de la carta d’Humbert, però podem deduir-lo per 
la resposta de López Llausàs. 

 

“Estimat amic. 

Quan ja em pensaba qu’estabeu fins cansat d’estar en Espanya, rebo la vostra 
carta del 8 del passat Juny, per la que veig que sou al Vernet i amb l’intencio de 
fer-hi estada. 

La carta m’ha sorpres fins a cert punt. Totes les noticies que’ns arriben, 
coincideixen en que les dificultats son encara grosses per a que l’entrada a la 
nostra patria pugui ferse d’una manera normal. Sembla també que la vida es 
alli encara molt dura i poc comoda, sobretot per a els que com nosaltres hem 
volgut estar allunyats de la lluita, durant el temps que ha durat la guerra civil. 

En fi, qui sab si es millor que paseu encare una temporadeta a Fransa, patria 
espiritual de tots nosaltres, a la que debem la gratitut d’una hospitalitat 
generosa i que si va allunyantse el perill d’una guerra europea, suposo que 
tampoc tindreu una presa tan extraordinària en deixarla”569. 

                                            
569

 Arxiu J. - F. Gay. 
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A continuació, López Llausás, satisfent una pregunta d’Humbert, li parlava molt 
bé de Buenos Aires i li deia que tenia la seguretat de què hi havia un bon espai 
per un pintor com Humbert. De fet, el convidava a exposar-hi o si ho preferia 
s’oferia a vendre-li algunes obres entre els amics. I més encara, li oferia una 
cambra de la seva nova casa si decidia anar-hi per estudiar la possibilitat de 
quedar-s’hi.  

Humbert va preferir l’opció de Barcelona, però no va tancar les portes a les 
propostes de l’amic López Llausàs, el qual, com veurem, uns anys més tard li 
va fer un molt interessant oferiment de col·laboració amb la Editorial 
Sudamericana, quan ja n’era el director-gerent. 
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30. EL TALLER DEL CARRER SANT PERE MÉS BAIX. 
UNA CONVERSA AMB JOAN TEIXIDOR. LES 
EXPOSICIONS COL·LECTIVES DELS ANYS 40. MORT 
DE XAVIER NOGUÉS. 

 

L’any 1940 Humbert ja estava instal·lat en el que seria el seu taller barceloní 
durant tot el temps que es mantingué actiu, és a dir, pràcticament tota la vida.  

El taller es trobava en el número 16 del carrer Sant Pere més Baix. Els 
propietaris de la finca eren els comtes de Moy, però ells vivien a La Rambla de 
les Flors, 18. Humbert també havia residit en aquell mateix edifici de La 
Rambla, o almenys hi havia rebut un bon temps la correspondència i li servia 
d’adreça oficial, poc abans de la guerra. Des d’aquella època, o potser d’abans, 
el comte i Humbert eren bons amics.   

Al pis principal de l’edifici del segle XVIII del carrer Sant Pere més Baix, de 700 
metres quadrats, hi havia a la postguerra un taller de confecció. Els porters 
vivien en el que havien estat les dependències del servei dels comtes-
marquesos. El carrer sense sortida que hi havia a un lateral de la finca havia 
estat l’entrada de les cavalleries. Un convent, ocupat pels caputxins de la Mare 
de Deu de l’Ajuda, també formava part del conjunt i era dels Moy. El taller 
d’Humbert era nou, però l’edifici era vell. Coneixem la història que desvela 
l’aparent contradicció. 

Durant la guerra civil l’edifici va ser bombardejat. Pilar Vélez en el seu llibre 
sobre el pintor Fin parlava d’una bomba que havia destruit el mes de febrer de 
1937 el taller del seu biografiat, situat en el carrer de les Beates570. 
Probablement va ser la mateixa bomba que va afectar la casa del veí carrer 
Sant Pere més Baix. 
Acabada la guerra es va fer una legislació que afavoria les reconstruccions 
d’edificis bombardejats. Els comtes de Moy s’hi van acollir. No obstant, la 
intenció dels comtes de reformar l’edifici era anterior a la guerra civil. A l’Arxiu 
Municipal es troba un primer expedient de permís d’obres presentat per D. 
Carlos Moy el dia 1 de març de l’any 1928: “Para reparar el terrado y derribar 
tres tabiques”. Moy ”comparece y aclara que pretende reparar goteras del 
terrado en una superficie de 40 metros, el piso segundo y derribar dos tabiques 
que no han de volver a construirse”. Després dels aclariments que li foren 
sol·licitats, el permís li fou concedit l’11 de juny de 1929. Això no obstant, aquell 
mateix any, la esposa de Moy, Mercedes Prat, va demanar un altre permís per 
practicar “obras de reforma en el 1º y 2º piso y adicionar un 3º en el terrado”. 
Aleshores el nom del domicili on vivien els comtes apareixia amb la denominació 
Rambla San José, 18. Doña Mercedes va ser requerida a que portés els efectes 
timbrats, però no consta a l’expedient que ho fes. Tampoc consta que el permís 
fos concedit, ni que les obres fossin fetes. 
 
Ara bé, l’expedient decisiu, el que va permetre construir l’estudi d’Humbert, és 
de l’any 1940 i procurava encaixar dins la nova llei. En ell, Doña Mercedes Prat 
y de Moy exposava: 
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 VÉLEZ, P.: J.Fin. Barcelona: Omega, 1999, pàg. 27. 
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“ Que la mencionada finca ha sufrido desperfectos durante la guerra a causa de 
los bombardeos, teniendo necesidad de reconstruir paredes, tabiques y demás 
desperfectos en los pisos y reconstruir escaleras y paredes de la caja de la 
misma. 

“Que en opinión de la suscrita, las obras referidas se hallan comprendidas en la 
excepción tercera del artículo 217 de las Ordenanzas Municipales vigentes y 
por lo tanto, basta poner la práctica de las obras en conocimiento del 
Ayuntamiento de su digna Presidencia, pero interesando el exponente 
acogerse a los beneficios de las posibles indemnizaciones previstas en el 
Decreto de 29 de Marzo de 1939 y en la Orden del 11 de junio del propio año, 
le es preciso acreditar que ha solicitado y obtenido el competente permiso de 
V.E.  y por todo ello la exponente a V.E. 

“Suplica: se digne dar por recibida la presente instancia y quedar enterado de 
la intención de la suscrita de practicar las obras reseñadas y necesarias para 
reparar los desperfectos causados por la explosión de las bombas caídas a 
causa de la guerra, en la casa número diez y seis de la Calle Baja de San 
Pedro, quedando por esta circunstancia, la propietaria, exenta del pago de 
derechos del permiso si le correspondiera.  

“Gracia que la exponente se promete obtener de la rectitud de V.E. 

“Viva V.E. muchos años, por Dios, por España y su Revolución Nacional 
Sindicalista! 

Barcelona, 6 de Diciembre de 1939, Año de la Victoria.” 

 

Doña Mercedes, que era força despistada, no havia designat arquitecte director 
de l’obra i fou requerida tres vegades a que ho fes: els dies 16 de gener, 18 
d’abril i 22 de juny. Finalment, va respondre al tercer requeriment en el qual 
s’amenaçava de suspendre les obres ja començades i de sancionar-la. El 28 de 
juny de 1940 designava com a director de les obres a Pere Bassegoda i Musté. 

El permís es va concedir per a “Reparar daños producidos por bombardeo.... 
consistentes en reconstrucción del piso interior del terrado, parte del inmediato 
inferior, caja de escalera, bóvedas de la misma, galerías y tabiques”. El permís 
no s’acompanyava de fulla de taxació d’arbitris. Tampoc incloïa plànols. 

El fet és que es va construir un pis més, el tercer, amb dues portes. Per la 
primera, s’accedia a l’estudi que s’havia reservat el comte i, per la segona, a 
l’estudi d’Humbert. Damunt de l’estudi del comte, se’n va fer un altre, 
pràcticament a l’alçada del terrat, que seria ocupat per un altre amic de Moy, 
que no era pas artista i on, segons els veïns de l’època, s’hi feien gresques 
memorables. 

L’estudi d’Humbert es va fer a gust del pintor, segons el model del seu taller de 
París. Un petit rebedor, un bany i una cambra, precedien l’entrada a una gran 
peça, el taller pròpiament dit, que comptava amb dos grans finestrals mirant a 
nord i que donaven al carrer Sant Per més Baix. En la part posterior de l’àmplia 
sala, hi havia un altell al què s’accedia per una escala de fusta. L’altell donava a 
la cuina. Sota l’altell, Humbert hi tenia les eines i la taula per gravar. El taller era 
molt alt de sostre i lluminós. 
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En tot cas, les obres es van fer sense retards perquè el mes de setembre del 
1940, Humbert no solament hi treballava, sinó que havia tingut temps de fer-ne 
quelcom d’acollidor, fins el punt de rebre-hi no solament amics íntims i  models, 
sinó també a professionals de gran vàlua que no l’havien oblidat, com Joan 
Teixidor. El poeta era un dels fundadors de la revista Destino, juntament amb 
Josep Vergés i Ignasi Agustí. Hi exercia la crítica d’art i va obrir una secció, 
“Taller dels Artistes”, on hi publicava les converses que mantenia amb els seus 
ocupants i transmetia l’atmosfera que s’hi respirava. El curiós era que al costat 
del nom de la secció i encapçalant la conversa concreta hi figurava un “Con” 
seguit per la signatura manuscrita de l’entrevistat. La visita al taller d’Humbert 
s’iniciava així: 
  
“Fluye del caballete la suprema delicia de tres figuras femeninas sosegadas y 
dulces. Delicados vestidos, luz íntima, erisado ambiente. Maravilla del mundo en 
el breve espacio de una tela. Sólo la palabra del artista logra vencer el éxtasis y 
distraernos de la contemplación que, entre frase y frase, logra todavía 
imponerse y compulsar delicadamente las horas”. 
 
La part més extensa de les confidències d’Humbert feia referència a 
l’impressionisme, a la importància que va tenir per als artistes de la seva 
generació i a la seva vigència. 

“Mi vida de pintor es lo suficientemente larga para que algunos de sus 
recuerdos tengan ya pátina de reconstrucción histórica. En mis comienzos los 
grandes nombres del impresionismo francés eran todavía tema de comentarios 
apasionantes y de amplios debates. Sus obras en manos hoy de hábiles 
traficantes que obtienen con ellas considerables ganancias serán expuestas 
como bandera de combate que sólo con riesgos puede mantenerse en pie. He 
visto cuajar en alguna peña de café de aquel París tan lejano la idea de una 
exposición Cézanne, empresa ardua y sujeta a considerables peligros. 

“Nuestra generación fue ampliamente informada por el tono de la pintura 
francesa del siglo XIX. Estamos de vuelta de muchas cosas y somos los 
primeros en comprender los resultados inocuos y contraproducentes de gran 
número de pintores – famosos en un breve lapso de tiempo –que pretendieron 
llevar los postulados impresionistas hasta sus últimas consecuencias. Pero, de 
todos modos, conviene fijarse en que las reacciones son siempre violentas y, a 
la postre, injustas. Por otra parte, para nosotros el impresionismo fue el único 
asidero posible. Podíamos escoger entre aquel joven movimiento con su 
auténtica preocupación pictórica y los simulacros escenográficos de los 
pintores de grandes temas históricos, con figuras enormes, apenas coloreadas 
con una grisácea uniformidad. Nuestra dudas hubieran sido suicidas. Tuvimos 
el suficiente instinto para comprender que la vida, y por tanto la verdad, estaba 
de parte de los que se propusieron replantearse de nuevo el problema del 
color. Lo que pasa es que nosotros, con relación a la pléyade de los grandes 
impresionistas, estábamos en desventaja. Ellos, para llegar a su libertad y a su 
atrevimiento, partieron de una base académica inicial, fuerte todavía en el 
ambiente de su juventud. Nosotros comenzamos a emborronar telas en pleno 
autodidactismo, influenciados por el prejuicio de la libertad y de la personalidad. 
Nuestro proceso ha sido inverso al de los grandes impresionistas. Ellos 
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tendieron a la libertad después de un aprendizaje. Nosotros tuvimos que llenar 
de contenido aquella libertad inicial a base de disciplina y estudio571.  

“Actualmente con facilidad se prodigan grandes denuestos a la pintura 
impresionista. Yo, con toda sinceridad, debo confesarle que considero el 
ataque injustificado. El impresionismo francés fue exactamente la culminación 
de un proceso revolucionario iniciado por los grandes pintores españoles desde 
Velázquez a Goya. Las diferencias ostensibles son entre los italianos y los 
españoles. Estos últimos empezaron la gran conquista de la luz y del color; y 
los resultados obtenidos marcan época en el arte. Los impresionistas no 
hicieron otra cosa que seguir por el mismo camino, apoyándose en una serie 
de descubrimientos técnicos que determinaron otras tonalidades y otras 
posibilidades. Pero en el fondo el mismo problema y la misma solución. Si los 
discípulos no supieron pararse a tiempo y lo arriesgaron todo con la 
exageración de lo sorprendente y de lo nuevo, no deben llevarse la culpa de 
este retroceso los que supieron conservar a lo largo de su obra un básico 
aplomo estructural”.  

Seguidament es referia a la seva obra: 
 
“Mucho más difícil que hablar de estos temas de carácter general 
[l’impresionisme en aquell cas] es referirse a la propia pintura. Llevo treinta 
años pintando y me parece que todo lo que podría decir queda ya sugerido en 
mis obras. En pintura todo es lento y difícil, y uno nunca sabe por donde viene 
la salvación. No creo en las teorías apriorísticas. Por esto considero 
escépticamente ciertas afirmaciones sobre lo que debe ser la pintura. 
Proponerse demasiadas cosas lo considero perjudicial. Muchas veces 
pintando, me he preguntado si era yo mismo el que pintaba. El instinto va 
mucho más lejos que la inteligencia y, en último término, cuando se habla de 
inspiración debe hacerse en este sentido”. 

Finalment, parlava de les circumstàncies: 

“Debo confesarle sinceramente que considero Barcelona como una de las 
pocas capitales artísticas del mundo. En su ámbito se ha creado una vida 
artística considerable. Algunos de los pintores que exponen por nuestras salas 
merecen mayor fortuna que la que les concede nuestra pasividad. Estoy 
cansado de preocuparme por los pintores de todos los países, y después de mi 
viaje espiritual volverme a casa no representa esfuerzo alguno. Lo único que 
falta es encauzar este movimiento y propagarlo. Tarea ímproba que requiere un 
hombre de genio, al mismo tiempo generoso y emprendedor. Es lástima que se 
continúe una política de ahogo y que muchos consideren aún que el mundo se 
termina en la Puerta del Ángel. Debe influir en este abandono el hecho de que 
la pintura permite a todo el mundo ganarse la vida. Y con esto ya no son 
necesarios superiores esfuerzos. Pero ni dude que ciertos magníficos 
resultados económicos no son otra cosa que simple inflación. Yo he visto en el 
siglo pasado, en Barcelona mismo, desembolsar grandes sumas por una serie 
de obras casi siempre anecdóticas. El desengaño y la reacción fueron brutales. 
Gimeno, Canals, Nonell, Casas, vivieron modestamente, y sólo después de su 
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 La segona meitat d’aquest paràgraf, des de “Tuvimos…” ja l’havíem reproduït al capítol 2, 
pàg. 10, en referir-nos  a la formació d’Humbert, però no hem volgut suprimir-lo aquí per poder 
mantenir tot el sentit de l’entrevista. 
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muerte sus obras han merecido la consideración que merecen. Ahora corremos 
el riesgo que se reproduzca un optimismo falaz, con el subsiguiente desaliento. 
Y todo esto por falta de orientación en nuestra vida artística, lo cual impide que 
los valores se organicen en una jerarquía menos inestable y, por tanto, mucho 
más eficiente”572. 

Aquella conversa, que Teixidor presentava amb gran delicadesa i indissimulada 
admiració com un soliloqui lúcid d’Humbert, era la prova de què el criteri savi 
del pintor no havia estat alterat per les circumstàncies de la tragèdia civil.  
Humbert apareixia davant el públic com un personatge que representava la 
continuïtat d’allò millor que s’havia assolit en el primer terç de segle. I, amb la 
seva discreció i la seva independència habituals, feia també un crida a 
l’aparició o al retorn d’“un home de geni, al mateix temps generós i 
emprenedor”, que fos capaç de tornar a donar una orientació a la vida artística.  
Com veurem aviat, aquell retorn no va tardar a produir-se. Seria la mateixa 
persona que Humbert tenia probablement en el pensament al parlar amb 
Teixidor. En la seva experiència juvenil, Eugeni d’Ors havia estat el model. Les 
circumstàncies havien canviat terriblement, però qui tornaria a fer aquell paper 
reclamat pel pintor seria altre cop Ors, això sí, només en molt relativa mesura, 
perquè si els efectes de la seva acció foren importants, ja no serien tan 
esclatants ni nítids com ho havien estat en les dues primeres dècades del 
segle. Per cert, un “José Maria Junoy” molt diferent del de feia uns anys 
signava a Destino la secció “Las Exposiciones”, al costat de la conversa de 
Teixidor amb Humbert.  

Mentrestant, el pintor tornava a crear davant el cavallet i en l’atmosfera del seu 
nou estudi les seves, en paraules de Teixidor, “meravelles del món en el breu 
espai d’una tela”. O d’un paper. Esperaria tres anys a exposar aquelles 
creacions. Fins que es van complir, només es va poder veure el seu nom 
associat a algunes exposicions col·lectives organitzades pels Maragall amb les 
obres del fonds de la galeria. 

En efecte, la primera presència d’Humbert en una exposició de la Barcelona de 
la postguerra  va ser en la col·lectiva de la Sala Parés del mes de juny de 1940. 
El tema de l’exposició eren les natures mortes i, a més d’Humbert, hi 
participaven Mompou, Mir, Puigdengolas, Sisquella i Togores. Segons 
Fontbona, les obres no eren recents, i afegia un comentari sobre Mompou que, 
fins a cert  punt, es podria estendre a Humbert:  

“Durant la guerra tot s’havia tallat... però en tornar la normalitat  pública i 
privada, gràcies a ser un pintor de can Parés la seva reintegració al món actiu 
de la pintura es produí més o menys suaument”573.  

No coneixem quina mena de contracte va mantenir Humbert amb els Maragall 
en aquells anys. Durant la guerra, els galeristes havien portat obres d’Humbert i 
de la resta de pintors de la casa a Veneçuela i a Buenos Aires. També van 
seguir exposant-les en els col·lectives barcelonines o madrilenyes de 
postguerra. Per exemple, “Pintores de ayer y hoy”, que es va celebrar entre el 
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dies 4 i 27 d’octubre de 1941 a la Sala Parés inaugurant una nova temporada i  
que comptava amb una Figura d’Humbert (núm. 25 de catàleg).  

O bé l’exposició celebrada entre 27 d’abril i el 2 de maig de 1942 al Salón Cano 
de Madrid, “Exposición Manuel Humbert, José Mompou i Pedro Pruna”,  que va 
rebre critiques molt favorables. Fontbona confirmava el fet i l’analitzava:  

“L’aportació d’aquells tres pintors catalans a la vida artística madrilenya va 
sorprendre i va impactar. Tot i que es tractava d’una exposició modesta – ni era 
una gran individual ni una col·lectiva densa -, el ressò que va trobar va ser 
notable. Ressò no volia dir, però, necessàriament comunió. A Madrid aquell 
tipus de pintura resultava estrany, i les connotacions que portava podien arribar 
a ser, a ulls de molts, com a mínim sospitoses. “Pueblo” opinà que els tres 
pintors catalans “nada de nuevo aportan a la renovación racial de la pintura 
moderna”. Crítiques extenses o importants foren les de Enrique Azcoaga (“Un 
humorista i tres catalanes”. Informaciones, 21.5.42) i de Sánchez Camargo 
(“Humbert, Mompou i Pruna, exponentes de tres tendencias y de tres calidades 
en el Salón Cano”. Madrid, 30.4.42). Hi va haver altres crítiques a Dígame, 
Misión i Ya”. L’historiador afegia que “Raimon Maragall començava a trenar una 
xarxa secundaria a les activitats de la galeria familiar de Barcelona car les 
circumstàncies polítiques feien difícil de reprendre els lligams amb la capital de 
França als artistes que havien tingut una certa presència a París, i aleshores 
Madrid podia ser una de les sortides importants i relativament pròximes”574.  

El mateix any 1942, entre el 4 i el 26 de juliol, es podia retrobar obra d’Humbert 
a “Pinturas”, la col.lectiva d’estiu de la Sala Parés, cloenda de la temporada, 
juntament amb obres de Carles, Sisquella, Llimona, Serra, Togores, Mompou, 
Capmany, Pruna i Solé Jorba. El catàleg reproduïa el bodegó d’Humbert que ja 
s’havia presentat al Salón Cano. A més d’aquell bodegó, n’hi figurava un altre i 
una figura (números 13,14,15). En total eren 26 obres exposades. Les altres 
obres reproduïdes al catàleg eren una maternitat de Togores i un bodegó de 
Mompou.  

Gairebé un any més tard, del 22 de maig al 5 de juny del 1943 dins la 
col·lectiva de la Sala Parés “Pintura Antigua y Moderna de primeras firmas” es 
van exposar amb els números de catàleg 3, 4 i 5 dos bodegons i una figura 
d’Humbert.  

 

A part d’aquelles exposicions col·lectives, Humbert va participar en una 
exposició solidària amb les víctimes de l’incendi de Santander. La matinada del 
15 al 16 de febrer de 1941, un vent fortíssim de sud-est que arribà als 140 
Km/h va propagar un incendi que s’havia produït prop dels molls, al carrer 
Cadis. Un cop va afectar la catedral, que es troba a la zona alta de la ciutat, es 
va estendre per tot el casc antic, de carrers estrets i cases de fusta, i el va 
destruir gairebé del tot. En efecte, en poques hores van cremar 37 carrers, en 
una extensió de 14 hectàrees; 400 edificis, que contenien 2000 habitatges on 
s’allotjaven 10.000 persones; i el 90% del comerç de la ciutat. Una catàstrofe 
paorosa, els danys de la qual es van valorar en més de 85 milions de pessetes 
de l’època i van comportar una sola víctima mortal, un bomber de Madrid.  
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El diari Arriba va promoure l’organització d’una exposició d’art per ajudar a les 
víctimes. A Barcelona la revista Destino va recollir les obres donades pels 
artistes catalans i en va publicar la llista en aquest ordre: Clarà, Humbert, 
Carles, R. Llimona; Mombrú, Junyent, S. Armengol, Maria Llimona, J. Mercadé, 
Saínz de la Maza, A. Opisso, Amat, Ricart, R. Opisso, J.F. Ràfols, M. Hugué, F. 
Serra, L. Mercadé, O. Sacharoff, L. Muntané, Gomiedes, Reig, Rosario de 
Velasco, J.M. Serrano, Castenys, Pasqual, Prim, Ynglada, Colom, Dunyac, 
Cañas, Ramón i Mallol Suazo. Òbviament, en la resposta d’aquells artistes van 
predominar els valors humanitaris per damunt de qualsevol altra consideració. 

A la llista hi mancava el nom de Xavier Nogués. Acabava de morir el dia 28 de 
gener a la seva casa del Passeig de Gràcia, 115575. Per a Humbert havia de ser 
un cop molt dur, perquè Nogués era un amic íntim i entranyable, el més 
generós, lleial i devot de tots. És l’hora de recordar un episodi que relatà Benet 
en el seu llibre sobre Nogués. Després d’explicar que havia estat Pujols qui 
havia recomanat a Plandiura que fos Nogués qui fes les pintures murals de 
casa seva sobre temes, a les parets, de cançons populars com El bon mariner, 
La filla del Carmesí. La dama d’Aragó, El bon caçador, Blanca Flor; a més de 
paisatges de Catalunya, mesos de l’any i les quatre estacions i, al sostre, el sol 
i la lluna, Benet va escriure el següent: 
 
“En esta época en que la egolatria causa verdaderas catástrofes entre los 
artistas – en que tantos, como decía Manolo, hablando de Picasso, creen llevar 
la custodia en el pecho en lugar del esternón - será muy conveniente tener 
presente este sucedido a fin de que a todos nos sirva de provechoso ejemplo. 
Después de acompañar Nogués cierto día a unos amigos artistas en la visita 
que éstos hicieron a las colecciones Plandiura, nos introdujo en el célebre 
Salón por él decorado. ¿Y sabéis lo que dijo entonces? Pues senzillamente 
esto. “¡Qué bonita hubiera resultado esta sala si los plafones los hubiera 
pintado Manuel Humbert!”.  
 
I hi afegia: “Xavier Nogués sentía una justa admiración por el arte de su amigo 
Humbert; y tan grande fue ésta, que hasta supo olvidar ante una de sus 
mejores realizaciones que él era un hombre de gran talento576”.  
 
El dimecres dia 29 a la tarda, Nogués va ser enterrat al cementiri de Sant 
Gervasi després d’haver celebrat una cerimònia religiosa a la parròquia del 
Jesús de Gràcia577. 
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 Seguim en aquest punt a Salvador Espriu. “1941. Vint-i-vuit de gener: mort de Xavier Nogués. 
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31. EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS ARTES DE 
BARCELONA EL 1942. PRIMERA EXPOSICIÓ A LA 
GALERIA ARGOS DE 1943. MAURICE CHEVALIER. 
 
La Vanguardia anunciava el 18 de març de 1942 que pels volts del dia 20 de 
maig s’inauguraria al Palau de la Ciutadella la “Exposición Nacional de Bellas 
Artes”. Així ho havia decidit la Comissió assessora presidida per l’alcalde 
Miguel Mateu i formada per Carreras Artau, tinent d’alcalde de Cultura i 
vicepresident; Xavier de Salas, secretari de la Junta de Museus; Luis Monreal, 
comissari del Patrimonio Artístico; “el jefe provincial de Propaganda, camarada 
Martin de Riquer”; Rodríguez Codolá, president de la “Real Academia de Bellas 
Artes de san Jorge”; Bonet del Río, per la Diputació i el “Círculo Artístico”; “el 
director de la Escuela de Bellas Artes y Oficios Decorativos, Santiago Marco, 
por el Fomento de las Artes Decorativas; el señor Ros Vila, por el Colegio de 
Arquitectos”; els crítics d’art Junoy i del Castillo, a més del Jefe Provincial de 
Prensa, José Bernabé, i el president de la “Asociación de Prensa de 
Barcelona”, Diego Ramírez. La Comissió tenia un representant a Madrid, el 
crític d’art José Francés578.  És interessant d’observar que, tot i les novetats 
“institucionals”, com “la Jefatura Provincial de Propaganda”, moltes de les 
institucions barcelonines s’havien mantingut, però havien canviat radicalment 
les persones que se’n feien càrrec.  
 
El dia 22 de maig el mateix diari anunciava que l’exposició s’inauguraria 
finalment el 2 de juny i que “El Caudillo ha sido invitado a la ceremonia”. Però el 
Caudillo no es presentà, i el titular del 3 de juny en portada, acompanyat de la 
fotografia de l’acte inaugural, deia així: “En nombre del Caudillo, el general 
Kindelán inaugura el magno certamen”. Seguidament, el director del diari, Luis 
de Galinsoga, escrivia, tot commogut, un article, sota l’epígraf “Los hombres y 
los días”, titulat “Metrópoli distinta”, en el qual encapçalava quatre dels sis 
paràgrafs amb l’exclamació “¡Exposición Nacional en Barcelona!, com si no 
se’n sabés avenir de què un certamen “nacional” es celebrés a la ciutat. Llegim 
un apart de l’últim paràgraf: “¡Exposición Nacional en Barcelona! Variedad en la 
unidad. La provincia con su hermana la provincia. Indistintamente, Madrid o 
Barcelona metrópoli de arte español que ya es mucho para ser indistintas 
metrópolis del pensamiento y el sentir unitarios. ¿Quién honra a quién?”. 
L’article mereixeria una anàlisi històrica i política que aquí no podem fer. Però 
sí ens sembla possible d’identificar en aquell unitarisme servil i agraït, un ressò, 
certament pervertit, d’algunes il·lusions del catalanisme, com era merèixer un 
cert reconeixement i compartir responsabilitats amb Madrid,  la qual cosa ens 
porta a concloure que, malgrat haver passat la guerra, no havia arribat el pitjor 
de la batalla ideològica. 

I no obstant, eren ostensius els signes del menyspreu i les indicacions de què 
anava la cosa. En efecte, no solament Franco havia enviat a un altre general a 
la inauguració, sinó que tampoc es va presentar el Ministro de Educación 
Nacional, enviant al seu lloc el marqués de Lozoya que va trobar 
l’esdeveniment de “extraordinaria importancia”, però no per les obres 
exposades, sinó perquè “representa la reintegración de Barcelona al seno 
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artístico nacional”. L’alcalde Mateu, en el seu discurs, va agrair que el Caudillo 
s’hagués dignat a acceptar la Presidència del Comité d’Honor, però en el colofó 
va demostrar una considerable perspicàcia, donat el context, per la manera 
com va relacionar la guerra civil i la mundial. Referint-se, naturalment, a 
l’exposició va dir: “constituye una magnífica demostración de que España, 
apartada de la guerra mundial, tal vez porqué nuestra guerra de Liberación fue 
el prólogo de la gran contienda, puede mostrar al Mundo su perenne impulso 
cultural”579.  

El món no en va fer ni cas d’aquella exposició i el país, en prou feines. 
Rodríguez Codolà en el seu “Recorrido a las salas” de l’exposició va centrar el 
seu primer article a exaltar alguns dels artistes importants o no tan importants 
de la resta d’Espanya. Moreno Carbonero, Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, 
Zuloaga, Zubiaurre, Garnelo, Hermoso, Chicharro, Sotomayor, Benedito i Julio 
Moisés, i els escultors Benlliure, Marinas i, finalment, Clarà, com únic català de 
la nòmina580. No sabem si atribuir-ho a la cortesia barcelonina, que ja havia 
exaltat Cervantes, o a un tribut a la jerarquia estètica que volia imposar el nou 
règim.  

Es van exposar unes vuit-centes obres. A la sala 3 hi havia una Natura morta 
d’Humbert, un bodegó variat dins la tendència d’aquells anys a carregar-los 
molt, però molt ben realitzat, que va ser reproduït  pel Diario de Barcelona, on 
Alberto del Castillo s’estranyava i semblava lamentar que hi hagués poques 
obres de tema mariner i, en canvi, elogiava alguns dels molts bodegons 
exposats, concretament els d’Humbert i Sisquella.  
 
“De esta ausencia de lienzos marineros de verdad, nos consuelan dos 
soberbios bodegones, a cada cual más admirable, en los cuales sus autores, 
Manuel Humbert y Alfredo Sisquella, respectivamente, ratifican la fibra de 
auténticos artistas que poseen. Más fino, afiligranado y matizado el del primero, 
joya de la sala 3, es el del segundo, sobretodo en su parte superior, una 
maravilla de fuerza pictórica y una sombra de calidad”581. 
 
 
Un any més tard, al Palau de la Virreina, l’Institut Francès de Barcelona va 
organitzar una exposició que havia de suposar un lleuger sospir d’alleujament 
dins l’atmosfera ofegant de la immediata postguerra. La van titular “París visto 
por los pintores barceloneses”. Joan Teixidor s’hi va referir amb aquestes 
paraules: “En este último mes se han sucedido en el Palacio de la Virreina dos 
exposiciones hermanadas por un único propósito: el hacer ver la influència de 
un ambiente concreto sobre la obra de algunos de nuestros mejores pintores”. 
Tot i considerar-la incompleta, la valorava positivament per la qualitat d’algunes 
aportacions, i esmentava Casas, Mompou, Rusiñol, Amat, Durancamps, “la 
gravedad de Humbert”, J. Mercadé, Sacharoff, Ynglada, Clarà i els Opisso, 
formant un conjunt que demostrava “la benèfica influencia de una luz gris, 
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amortiguadora, que obliga al más refinado y sutilísimo cálculo”582. Per cert que 
de l’altre exposició, “Italia y España”, destacava la presència de Carles y la 
seva esposa Maria Llimona, escultora, de qui assenyalava les influències 
renaixentistes en la seva obra. Recordem que Maria Llimona havia estat 
objecte d’un bell retrat  en què Humbert va fer palesa l’elegància natural de la 
model. 
 

Els dubtes apareguts anteriorment sobre la mena de contracte que podia tenir 
Humbert amb les Maragall en aquells anys naixien del fet que abans de tornar 
a exposar individualment a la Sala Parés va fer-ho a una altra galeria amb 
obres de producció recent, moltes de les quals havien estat pintades en el seu 
nou taller-residència de Barcelona. Trencant la seqüència d’exposicions 
individuals realitzades a la Sala Parés a partir de 1927, Humbert celebrà les 
seves dues primeres exposicions individuals dels anys de la postguerra a la 
Libreria Editorial Argos. 

Segons Sílvia Muñoz d’Imbert, historiadora i néta de Víctor Imbert, el 
responsable de la Galeria Argos hauria estat Alfred Darnell des de l’any 1941 
fins l’estiu del 42. Després aquest hauria retirat el seu capital per “discrepàncies 
agudes de criteri artístic”, segons digué en una carta a Àngel Ferrant583 que, 
gràcies a les gestions d’Erasme (pare) i Víctor Imbert, hi acabava de celebrar 
una exposició. Les discrepàncies haurien estat amb el propietari d’Argos, Sr. 
Padró, el qual hauria optat per Carles Soldevila com a responsable de la galeria 
després del cessament de Darnell. 

Aquest episodi tindria una relació amb l’origen de la col·lecció Imbert, que 
hauria estat adquirida a Darnell  a començaments de 1943 com a compensació 
d’un deute que aquest va assumir en l’exposició de l’escultor Ferrant, del qual 
deute no es va voler fer càrrec Padró. Gràcies a aquesta operació, Víctor 
Imbert hauria pogut crear la seva col·lecció a partir d’un fons inicial en què hi 
havia obres de Domingo, Prim, J. Serra, Sacharoff, Romero de Torres, 
Carbonell, Manolo Hugué. Mompou, Jongkind, Commeleran, Vilató, Pau Roig, 
Ricard i Alfred Opisso, Apa i dues d’Humbert: un paisatge i un retrat de 
Manolo584. 

Finalment, la primera exposició d’Humbert a la galeria Argos tingué lloc passats 
quatre anys llargs d’acabada la guerra civil, entre el 13 i 26 de novembre de 
1943. El títol que figurava en el catàleg era succint: “Exposición de pinturas 
Manuel Humbert”. Duia dues il·lustracions en l’interior: una figura estirada i un 
bodegó. S’hi anunciaven 8 figures, 9 bodegons i 6 paisatges. També s’incloïa 
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un text en què es destacava que Humbert feia set anys que no celebrava una 
exposició de conjunt a Barcelona. 

Joan Teixidor va publicar a Destino la primera de les importants crítiques que 
dedicaria al pintor en aquells anys. El seu interès per l’evolució de l’obra del 
pintor es feia palès des de les primeres línies. 

“Telas aisladas, admiradas en Exposiciones colectivas, en la trastienda de 
alguna sala y en la sombra plácida del taller, nos permitieron en estos últimos 
años, seguir, paso a paso, la quizá definitiva evolución de la pintura de Manuel 
Humbert”. 

Destacava la unitat de les obres exposades, tot i que, malgrat les aparences, 
aquella unitat era fruit d’un drama entre presències antigues i forces noves i 
esperançades, entre serenitat i inquietud. 

“Ahora... La vigorosa unidad de los veintitrés óleos expuestos exige un 
comentario que tenga en cuenta anteriores premisas, porque aquí se llega 
siguiendo un curso que si en su superficie rehúsa toda brusquedad, en el fondo 
está soliviantado por la palpitante inquietud de las cosas vivas. Pintura tan 
sobria y amortiguada podría hacernos pensar en un sereno equilibrio entre lo 
que se sueña y lo que se realiza. Pero desmiente la plácida imagen el acoso de 
unas fuerzas nuevas abriéndose paso entre presencias antiguas; el puro drama 
de una sensibilidad en que, por una parte, pesa la historia y el recuerdo, y, por 
otra, la fúlgida llamada de una nueva esperanza”. 

Aquella inquietud es plasmava en l’encarament d’un nou problema. Per 
presentar-lo, Teixidor recordava els que considerava com a tres moments més 
significatius del procés estilístic d’Humbert. Els centrava en el color: primer, 
blanc i negre, és a dir, gris; segon: groc-ocre; tercer: tots els altres de l’arc de 
sant Martí; sobreposant-se successivament els uns als altres. 

“La madurez de Manuel Humbert es una madurez inquieta, aureolada por un 
pasmo plenamente juvenil. Es curioso observar como irrumpe ahora en su obra 
un nuevo problema que, antes, las ideas o prejuicios consideraron inesencial. 
En la pintura de Humbert pueden distinguirse tres momentos muy significativos 
que nos dan toda la clave de su proceso estilístico. Como algunos de los 
artistas más sensibles de su generación, tuvo, en sus comienzos, un concepto 
muy rígido y austero de lo que debe ser la pintura. Repulsa inmediata del color, 
modelado en gris, eliminación del claroscuro, voluntaria pobreza que dramatiza 
las tonalidades menos sensuales – blanco y negro -. Vino después el primer 
paso hacia esta eclosión final, que podría caracterizarse por el empleo 
sistemático de un amarillo ocre, desvaído pero intenso, leve ardor que se filtra 
en el gris esencial, que continúa dando una personalísima uniformidad a la tela. 
Es la primera renuncia o la primera conquista, llámese como quiera. Significa 
que empieza a resquebrajarse una ilusión juvenil que aspiraba a una máxima 
intensidad con un mínimo de elementos. La materia se encalidece: el color 
cobra impulso. Se insinúa una voz entre los íntimos, callados, cendales grises. 
Después ya es una tentación imposible de resistir el ir suscitando al lado del 
amarillo-ocre todos los demás colores de un arcoiris descubierto al final de una 
tarde lluviosa. Insisto en la imagen, porque imagino en este momento el arcoiris 
que asoma con arrobada timidez, entre los grises de unas nubes tenues que se 
resisten a desgajarse o que se conjuran con las sombras de la noche. Así en la 
pintura de Humbert puede hablarse de un color filtrándose a través de una 
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densa atmósfera opaca, enigmática lucha entre lo que se enciende y lo que 
todavía nos impele a la opacidad – sea crepúsculo que llega, gris que se 
resiste, fe intacta en el pasado de un corazón”. 

Així, doncs, Humbert resolia el nou problema, la incorporació d’una àmplia 
gamma de colors, mantenint el clima emocional, l’essència del seu estil, és a 
dir, la continuïtat sòbria, sense artificis de brillantor, fins i tot amb una lleialtat 
als materials senzills, que Teixidor reconeixia polèmica, per exemple l’ús de 
teles absorbents, teles de cotó. Però l’objectiu s’assolia: “un nou cant de llum”. 

“Porque no se trata aquí de hablar de una sorprendente metamorfosis: sería 
abusivo hablar, en este caso, de una flagrante ruptura, cuando todo, en el 
nuevo clima emocional, persiste como ayer. Si la paleta del artista se nos 
aparece hoy más varia, y obedeciendo a una nueva perspicacia indagadora 
descubre, con cierto gozo irreprensible, una tonalidad más cálida, un destello 
más fulgurante, no por eso desaparece lo que es esencia de un estilo, si se 
quiere inevitable contribución a una época. Humbert que continúa pintando 
sobre telas absorbentes, evita toda brillantez de relumbrón e, incluso, como 
tanta pintura de estos últimos tiempos, lo que por definición es constitutivo del 
procedimiento al óleo. Pero no vamos a entrar ahora en una vieja polémica. 
Sucesivas intenciones pictóricas afectaron fatalmente la comprensión de la 
materia, ella también susceptible de captar nuevas exigencias  de la 
sensibilidad. Así, el mate plateado de la pintura de Humbert, con su concreta 
alusión a una experiencia artística que tiene sus profundas razones íntimas, 
tenía que persistir incluso ahora, cuando desaparecida la ascesis surge sobre 
la vieja y inalterable superficie un nuevo canto de luz, una nueva riqueza que 
completa y humaniza el sistema”. 

En plena maduresa, la indagació continuava, però es mantenia la mesura en 
tots els aspectes de la seva pintura, prodigi de sensibilitat, que donava lloc a 
intimitats, silencis, melangies procedint per eliminacions, fins que res era 
innecessari, amb pinzellades de “meravellosa sobrietat”. Tot això, deia el crític i 
poeta, comportava un missatge espiritual intel·ligent, concret, inconfusible, fos 
quin fos el tema. 

“Lo que no puede perderse tampoco en la pintura de Humbert es la grave 
mesura que impide no sólo en el color, sino también en el tema y la 
composición, la nota estridente o detonante. La refinada sensibilidad del artista 
ahoga pacientemente todo grito. En sus telas se extiende un tibio velo de 
silencio: profunda intimidad de las cosas que se ofrecen con un leve dejo de 
poética melancolía. En la teoría de las eliminaciones, tan grata al artista, no 
cabe el detalle fortuito. La pincelada es de una maravillosa sobriedad. Nada 
aquí nos parece innecesario. Por eso el mensaje espiritual de esta pintura es 
tan concreto e inconfundible. Tan inteligente, dijérase, pensando en una posible 
inteligencia que arranca de la misma sensibilidad. Cuando el tema implica una 
tendencia a una riqueza barroca se hace todavía más clara esta característica, 
lo que demuestra hasta qué punto es fundamental en el estilo del artista”.  

A aquesta intel·ligència nascuda de la sensibilitat devem l’encís de la seva 
pintura de síntesis, de tanta força espiritual. 
 
“A ella debemos, por otra parte, este peculiar hechizo que tienen sus 
magníficos bodegones, e incluso sus figuras, tan calladas y lejanas. Síntesis de 
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valores esenciales, íntima armonía, clima templado, uniforme, que nos conduce 
hasta el último fondo de una manera de ver y de sentir. En otras palabras, 
razón definitiva, de la fuerza espiritual de la pintura de Humbert585”.  
 
 
Mantenir la força espiritual en aquelles circumstàncies havia de ser una tasca 
àrdua. Per procurar fer-ho, Humbert no va renunciar mai a França, malgrat 
aquest país trobar-se ocupat i en guerra. Hem dit que el pintor vivia entre dues 
ciutats, però seria més just parlar de països, sobretot en el cas de França, 
perquè no va limitar les seves estades i les seves activitats a la capital. Sabem 
que anava a la Dordogne i també l’hem trobat al Rosselló, però ara també hem 
de referir-nos a la seva presència, altre cop, a la Côte d’Azur, concretament, a 
Cannes la Bocca, als afores de Cannes. La raó de la seva presència allí era 
que Maurice Chevalier hi tenia una vila, La Louque, i Humbert i Chevalier eren 
amics. 
 
Segons els fills de Gisèle, l’amistat amb Chevalier venia de l’època de joventut. 
Chevalier havia nascut à Paris el 12 de setembre de 1988, per tant, només era 
dos anys més gran que Humbert, la qual cosa faria possible que, efectivament, 
de joves fossin amics. La família també conserva un retrat d’un jove fet per un 
jove Humbert, que segons ells, seria de Chevalier. No podem confirmar-ho, 
perquè no sabem reconèixer-hi el futur gran cantant i actor, però tampoc 
podem negar-ho rotundament. En tot cas, el retratat no sembla tenir més de 
divuit anys i el 1909, quan Humbert va anar a París, Chevalier, que ja actuava 
en els cafès-concert i mantenia una relació amb Mistinguett, tenia vint-i-un 
anys. No és una diferència important sobre l’edat estimada del retratat i, a més, 
tot hi percebre’s que es tracta d’una obra de joventut d’Humbert, es tracta d’una 
pintura a l’oli ben resolta i, per tant, l’autor no podia tenir gaire menys de dinou 
anys.  
 
Amb independència de qui fos la persona retratada i de quan hagués començat 
l’amistat, resulta innegable la relació entre l’actor i el pintor. La família conserva 
dues fotografies emmarcades conjuntament, amb tota probabilitat pel mateix 
Humbert, una de les quals és un retrat de Chevalier, elegantment vestit i 
mostrant el seu famós cannottier damunt el pit, amb una dedicatòria manuscrita 
a Humbert i datada “42”. En l’altre, apareixen tots dos al jardí de La Louque. 
Aquesta fotografia, també dedicada, és important, perquè a més dels dos 
amics, un Chevalier joiós amb roba d’esport i, en agut contrast, un Humbert 
prim i demacrat amb vestit i corbata i la paleta al braç, es veu entre els dos el 
quadre de la casa que Humbert estava pintant o acabava de pintar des del 
mateix jardí. La casa es veu al fons de la fotografia. Segons la família, a més 
de quadres, Humbert hauria fet allí pintures decoratives. No ho podem 
confirmar, entre altres coses perquè quan vam fer les recerques sobre  La 
Louque ens vam assabentar que feia molts anys que estava abandonada.  
 
L’estat físic d’Humbert aquell 1942 era molt diferent del que presentava just 
abans de la guerra, en la època de la seva presidència del Saló de Montjuïc i 
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del Premi Nonell, i donava fe de la dimensió de la tragèdia que van significar 
per a ell les dues guerres seguides que van patir els seus dos països. També 
ens permet d’afirmar que la fotografia que obre l’àlbum familiar de fotografies 
d’obres d’Humbert, al que ens hem referit en la primera part, correspon a aquell 
moment de devastació física del pintor.  
 
Sort dels amics com Chevalier. Coincidentment, s’havien casat el mateix any, 
1927, Chevalier amb Yvonne Vallée de qui es va divorciar a conseqüència de la 
seva relació amorosa amb Marlene Dietrich.  Havia tornat de Hollywood l’any 
1935, poc després de fer La vídua alegre d’Ernest Lubitsch. Més tard, sobre el 
que va fer els anys de la guerra i durant l’ocupació nazi van córrer moltes 
calumnies que van estar a punt de costar-li ser afusellat. La foto de l’estada 
d’Humbert a La Louque correspon a aquells anys en què Chevalier hauria estat 
poc menys que “col·laboracionista”. Farien, per tant, un interessant contrapunt 
amb el “Manuel Humbert”, pseudònim de Kurt Caro. En realitat, Nita Raya, la 
companya del cantant i actor durant la guerra, era jueva romanesa i Chevalier 
va passar moltes dificultats per protegir-la a ella i a la seva família.  
 
A partir de la seva rehabilitació el 1945, Chevalier va reprendre la seva carrera 
fulgurant, viatjant per molts països, també als Estats Units i a Hollywodd, però 
amb base a França. Tenia la residència habitual a Marnes La Coquette, prop 
de Versailles, on Humbert l’aniria a visitar en els seus successius viatges a 
París. Chevalier es va retirar el 1968 i va morir el dia 1 de gener de 1972, 
essent enterrat a Marnes la Coquette, prop de la seva mare. Sembla que, a 
partir d’aleshores, La Louque va ser abandonada. No sabem si recentment la 
municipalitat de Cannes haurà fet alguna cosa per salvar-la. Almenys una de 
les avingudes més importants de Cannes La Bocca porta el nom de Maurice 
Chevalier. 
 
Cap dels biògrafs que es van basar en les declaracions del mateix Humbert es 
van referir mai a la seva amistat amb Chevalier i tampoc als encàrrecs 
professionals que li va fer. És difícil trobar una prova comparable de la seva 
reserva. Des de la perspectiva de la història de l’art, resulta gairebé injusta. 
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32. II SALÓN DE LOS ONCE. ORS PARLA D’HUMBERT. 
ORS A MADRID. CÉZANNE. 

 

Per prendre la iniciativa, a Eugeni d’Ors no li calia donar-se per al·ludit quan 
Humbert parlava de la necessitat d’un home de geni que orientés la vida 
artística del país. Per tant, no establirem cap relació de causa a efecte entre les 
paraules d’Humbert a Teixidor del 1940 i el pas endavant fet per Ors en crear 
La Academia Breve de la Crítica del Arte, de la qual naixeria el 1941 el primer 
Salón de los Once.  

Francesc Fontbona veia aquest pas endavant d’Ors així: “Sempre al fil de la 
navalla entre el món establert i l’emergent va inventar el 1941 La Academia 
Breve de Crítica del Arte. D’Ors tendia a inventar una oficialitat alternativa tant 
a la Mancomunitat com al règim de Franco, car mai va tenir un lloc regular 
remunerat oficialment. Onze acadèmics designats pel mateix d’Ors (nobles, 
diplomàtics, crítics, escriptors) que tenien per missió organitzar anualment un 
Salón de los Once. La base de les operacions seria la galeria fundada per un 
altre català, Aureli Biosca. Altres edicions es van celebrar però al Museo de 
Arte Moderno de Madrid. A més de promocionar pintors de l’òrbita madrilenya i 
d’exposar obres de noms bàsics de la modernitat mesurada, va donar a 
conèixer a Madrid l’escola catalana: Manolo, Villà, Humbert van aparèixer 
repetidament. Però també a molta altre gent de diferents tendències. De la 
mateixa manera que quan va llençar el noucentisme... no el va definir 
estèticament, sinó per la seva cronologia, ara tampoc es casava amb cap de 
les modernitats possibles...”586.  

Tot i admetent que d’Ors “no es va casar amb cap de les modernitats 
possibles”, quan veiem la nòmina d’artistes convocats per al primer Salón de 
los Once no es pot pas dir que manqués d’intenció: Maria Blanchard, Foujita, 
Olga Sacharoff, Grau Sala, Eduardo Vicente, Zabaleta, Bueno, Manolo Hugué, 
Pruna, Olasagasti i Torres Garcia. Tots junts eren una declaració de principis. 

Ors va voler precisar encara més la seva o les seves intencions en el segon 
Salón de los Once celebrat a les Galeries Biosca el 1944, al qual va convocar 
Humbert. El propi Ors va deixar escrit en el programa quina era la seva intenció 
en aquella ocasió. Introduïa una novetat conceptual que corresponia a un vella 
obsessió seva i que exposava de la següent manera en la presentació del saló: 
“Novedad de este salón que una buena mitad del mismo esté consagrada a 
una pintura de carácter mural, por lo menos en la intención. El presidente de la 
Academia Breve continúa así la empresa que en París iniciara diez años antes 
como presidente del primer “Salon d’Art Mural” y su propaganda favorable al 
vínculo de la Pintura y la Escultura con la Arquitectura y la artesana moralidad 
del “trabajo en equipo”587. 

El primer “Salon d’Art Mural” s’havia celebrat el mes de juny de 1935 al número 
64 bis de la rue de la Boétie de París, en un local amb l’entrada decorada per 
Robert Delaunay per a l’ocasió. El saló l’havia impulsat l’Associació artística 
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d’Art Mural fundada pel pintor Saint-Maur. El president del saló va ser Eugeni 
d’Ors que en va definir l’esperit en forma de manifest en el diari-catàleg 
corresponent, en què també hi van escriure Ozenfant, Gleizes, Mario Tozzi, 
Jean Cassou, Courthion, Fiérens, Pierre Vago (arquitectura) Vatangerloo ( pel 
grup Abstraction Création), Saint-Maur (sobre el pioners de l’Art Mural) i el 
redactor en cap, Jean-Marc Capelle, a qui devem aquestes informacions588. En 
el comitè d’honor, que acompanyava al president Ors, hi figuraven Malraux, 
Severini, Bonnard, Signac, Derain, Laurens, Zadkine, Despiau, Max Jacob, 
Jean Carlu i Chagall. La llista d’artistes participants no era menys 
impressionant: Jacques Villon, Léger, Kandinski, Bissière, Pramolini, Reth, 
Lhote, Leonor Fini, Gandouin, Valensi, Séligman, Kolos Vari, Le Courbusier, 
tapisseries de Dufy, Lurçat, Gromaire, vitralls de Gruber... El ressò del saló va 
ser extraordinari, sobretot en els mitjans d’avantguarda589. Aquell esdeveniment 
pot donar una idea de la importància i el prestigi internacional d’Eugeni d’Ors 
en aquells anys. 

Ors se sentia molt orgullós d’aquell nou intent de promocionar un renaixement 
de l’Art mural i de “la pintura para arquitectos” en un context tan diferent com el 
del Madrid de la postguerra civil. Però no es va poder estar de dir, des de les 
pàgines del diari falangista Arriba i amb unes notes d’època, si es vol, però 
innecessàries, que, més tard, és a dir, després del primer saló que ell havia 
presidit, els dirigents d’aquell “Salon de l’Art Mural” havien derivat cap el 
comunisme, i es preguntava, tot responent a la pròpia pregunta:  “¿Puede 
imaginarse, con todo, algo más opuesto a las tendencias comunistas que las 
disposiciones preconizadas por cualquier tentativa de Arte mural?. Nada mejor 
para su creación que el trabajo en equipo. Nada mejor para el trabajo en 
equipo que la conciencia y la cultura de la jerarquía. La belleza pictórica en el 
muro sólo puede obtenerse como la belleza acústica en la orquesta: mediante 
la disciplina rigurosa en torno de la superioridad de un conductor. Colaboración 
de todos, bien entendido, energía espiritual en todos; pero la norma impuesta 
desde lo alto. Un director, unos primeros violines, unos segundos violines... En 
el Arte mural, el director de orquesta debe ser siempre el arquitecto”. 

Semblaria per aquelles paraules que Ors mantenia una visió utòpica del 
comunisme, perquè, almenys en la manifestació concreta que en feien els 
partits comunistes, era perfectament compatible amb el concepte que ell tenia 
de l’art mural, que era gairebé una definició del “centralisme democràtic” que 
regia la vida dels partits i dels països dits comunistes. De fet, l’art mural va tenir 
una gran importància en aquells països, primer a la Unió Soviètica i després a 
Xina o a Cuba. I, en altres països, especialment a Mèxic, van ser artistes 
comunistes com Siqueiros i Rivera, o en el cas espanyol, Picasso, alguns dels  
que van excel·lir en aquell art. 
 
Més endavant, en el mateix text d’Arriba, que reproduiria a Mis salones, d’Ors 
evocava els testimonis de l’arquitecte Perret, del pintor mexicà Zárraga o del 
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també arquitecte francès Marrast en suport de la seva tesi. I pel que feia al 
“Salón” que estava presentant, acabava amb un lament: “No puedo menos que 
confesar mi desencanto al ver que toda esta pintura es todavía pintura al óleo; 
que no hemos logrado un fresco, ni un temple, ni un encàustica... en fin el 
espíritu de la burguesa pintura de caballete flota todavía sobre las aguas, en 
este primer día de la nueva creación”590.  

Ors tornava a tenir la sensació de fracàs en la seva nova temptativa de 
promoure l’art mural. No obstant, el sentit del fracàs havia canviat respecte al 
de trenta anys enrere o, fins i tot, respecte el més recent de París. Ja no es 
tractava d’haver fracassat en la promoció d’un art públic per a la ciutat 
noucentista, ni tampoc de què els seus companys francesos d’iniciativa se li 
haguessin tornat comunistes. Ara, el que constatava era el fracàs de “la cultura 
de la jerarquia”, la incapacitat dels artistes convocats per sotmetre’s “a la 
disciplina rigorosa en torn a la superioritat d’un conductor”, el triomf de ”l’esperit 
de la burgesa pintura de cavallet”, feta, a més a més, a l’oli. Per tant, des 
d’aquesta perspectiva, quedava força mal parat el seu “primer dia de la nova 
creació”. 

Cal situar dins del sentiment general que li va produí aquell saló, l’opinió que li 
meresqué l’enviament d’Humbert que també el va decebre seriosament, 
malgrat que les tres obres que presentà, una figura i dos quadres de flors, 
procedents de la col·lecció de Demetrio Carceller, s’exposaven a la sala més 
petita de les Galerías Biosca, dedicada a la pintura de cavallet, juntament amb 
les de Benjamín Palencia i José Escassi. Els altres expositors del II Salón de 
los Once eren Gargallo, Torres-Garcia, Eduardo Vicente (que feia el cartell), 
Rafael Zabaleta, Rosario de Velasco, Pedro de Valencia, José Serrano i 
Gómez Cano. 

Per entendre millor la decepció d’Ors per l’enviament d’Humbert, a més de 
relacionar-la amb la seva decepció pel conjunt del saló, cal relacionar-la amb 
l’admiració, fins i tot exagerada en alguna comparació, que sentia per Humbert, 
com es podia constatar en allò que va escriure a Mis salones. 

“He aquí el origen de la invitación a Manuel Humbert. El año pasado, al 
imaginar las posibilidades que se abrían ante el talento indiscutible de Pedro 
Bueno, no pude menos de evocar, a propósito de una posible llegada suya a la 
maestría, el recuerdo de ciertos dibujos, guachas, acuarelas y también cuadros 
al óleo de Manuel Humbert, de contemplación gozada en París o en Barcelona, 
y cuya sutilidad extrema, extenuada aún por una distinción sin límites, se 
grababa en las imaginaciones aptas para recibir su mordiente con la fijeza 
depurada de un ácido. Si en la pintura, como en la literatura del conceptismo, 
cabe agudeza, hay que decir que ningún artista ha sido más agudo que Manuel 
Humbert. Jacques Callot lo fue igual, pero no superior en este concepto, 
aunque lo fuese en ciertos virtuosismos como el del tratamiento de la 
microscopia pululante. El moderno Bernard Naudin – aquel que decía, después 
de tocar, a la caída de la tarde, un aire de la vieja Francia, en la flauta, que 
tenía siempre apercibida en su estudio: Ah, mon ami: quand on est français, 
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c’est pour toujours... -, Bernardo Naudin, digo, se pareció igualmente al Manuel 
Humbert y lo preludió en sus momentos mejores. A veces he pensado, ante la 
maravilla de sus sutilidades, que Manuel Humbert es una especie de Leonardo 
da Vinci de los cuerpos, como Leonardo era un Humbert de las caras”. 
 
Aquelles declaracions d’un crític d’art tan entès com Eugeni d’Ors feien, fan, 
emmudir. Ja hem avançat que qualsevol comparació amb Leonardo podem 
considerar-la exagerada, però no solament en el cas d’Humbert, sinó de 
gairebé qualsevol artista i, no cal dir, dels artistes del segle XX. Però el fet 
inqüestionable és que Ors es deia cautivat “davant la meravella de les 
subtilitats” de la pintura d’Humbert, i no ha estat pas l’únic, i la evocació a 
Leonardo podem considerar-la com una mesura personal, subjectiva, potser 
conjuntural, de l’emoció estètica que aquella pintura li havia produït. El 
qualsevol cas, les seves paraules constitueixen, al nostre entendre i donada la 
importància de qui les escrivia, la valoració més alta que mai s’hagi fet de 
l’artista. Ara bé, seguidament, d’Ors canviava el to, que esdevenia duríssim, per 
valorar la contribució concreta d’Humbert en aquell segon Salón de los Once. 
 
“Me apresuro a decir que esta primera contribución de Manuel Humbert al 
“Salón de los Once” ha sido para mí una decepción. Ha gustado bastante en 
torno mío, esto sí. En el desnudo de la muchacha tendida se han apreciado 
unas cualidades que tal vez aseguraran en los Salones oficiales un triunfo y 
graduaran al autor de delicado colorista. A mí me ha parecido que esto y las 
flores que lo flanquean eran pura superficialidad. Parecía como si soplando 
sobre el cuero fuera a desvanecerse todo. No es ésta una señal de buena 
pintura; ni siquiera en los casos de pintura ligera, de veladuras transparentes. 
Los cuadros de Eduardo Vicente no son así: el lienzo puede estar apenas 
teñido, y, sin embargo, el ojo aprecia que lienzo y color han pasado a ser una 
misma cosa. En estos envíos de Humbert, al contrario, el color está a punto de 
resbalar del lienzo, de marcharse de él y el paso de un plumero podría alejarlo. 
¿Dónde están los mordientes de antaño, aquellas líneas incisivas, cargadas de 
espirítu? No podemos creer que el artista, algo misterioso y celado siempre en 
su torre de marfil – pero en una torre de marfil que fuera su propio cuerpo-, las 
haya reservado para el placer casi clandestino de la escogida y recogida 
clientela con que cuenta desde hace años en Barcelona. 
 
“En todo caso, tendría gracia que, a vuelta de unos cuantos años, el primero en 
la jerárquica posesión de las cualidades aludidas fuera Pedro Bueno y que en 
él justamente se pensara ante las no bien logradas aproximaciones de Manuel 
Humbert”591. 
 

La crítica va ser més benvolent amb els artistes que no pas el propi d’Ors, com 
ell mateix va reconèixer en el cas d’Humbert, tot i que algú més va assenyalar 
que les obres presentades pel pintor no passaven de discretes. Així, Benito 
Rodríguez Filloy, des de les pàgines d’Arriba, després de referir-se més 
extensament a Eduardo de Vicente, Joaquim Torres Garcia, Rosario de 
Velasco, Gómez Cano i Zabaleta, deia: “En otro orden de cosas, no dejan de 
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tener asimismo interés las obras de Palencia, Humbert – discretamente 
representado en esta ocasión – Pedro de Valencia, Serrano y Escassi”, i 
acabava amb una referència a l’escultura de Gargallo592.  

Cecilio Baberan, crític de ABC, després de repassar les obres presentades, 
concloïa: “La pintura antes citada, viéndola como obra que cae como piedra en 
el lago tranquilo de nuestro arte, tiene la virtud de traer ondas que reflejan 
muchas inquietudes artísticas, que dinamizan a un grupo de finas 
sensibilidades españolas”. El seu article posava de relleu que s’havia fet un 
esforç per satisfer la intenció d’Ors. Torres Garcia va exposar Bocetos para la 
decoración del Seminario de Filosofía de Barcelona, “trozo de pintura mural 
que tiene dentro de su estilización la belleza de un friso arcaico”. José Serrano, 
Decoración para un comedor; Pedro de Valencia, un tríptic sobre la 
melanconia; Rosario de Velasco, els murals de Las cuatro estaciones; Eduardo 
de Vicente, Decoración mural para el Baptisterio de Orihuela, “una bella alusión 
a la pintura mural del medioveo”; i Rafael Zabaleta, el tríptic La vida rural. De 
Humbert, que es presentava en un altre registre, va escriure: “Humbert muestra 
su talento de pintor en la belleza y sobriedad de sus “Figuras” y el mejor lirismo 
del color en sus dos composiciones de “Flores”593. 

El text de presentació d’Humbert en el programa, signat per Carlos Blanco 
Soler,  tenia interès perquè donava una visió del pintor des de fora de la realitat 
artística catalana, la qual cosa era aleshores un fet gairebé insòlit. Tanmateix, 
malgrat observar en certs trets un menyspreu pel dibuix, no es contradeia en 
l’essencial amb allò expressat anteriorment per Joan Teixidor i parlava de 
maduresa jovenívola, tot exaltant la seva tècnica. 

“Se encuentra el pintor catalán en el ápice de su vida. Son los años en los 
cuales – aun no queriendo – se hace la síntesis de lo realizado y vivido. 

“Sus obras, pues, nos hablan de sus alegrías y pesares, de sus esfuerzos y 
desilusiones, de cuanto fueron los pespuntes con que unió todos los paisajes 
de su alma. Pero también hablan sus lienzos del hervor de ilusiones y de 
esperanzas que constantemente llegan del corazón a sus manos. 

“Los cuadros que en el Salón de los Once presenta tienen tan finas calidades 
que impresiona y subyuga. Las telas manejadas con suma maestría, expresan 
el recuerdo de pasadas centurias, apagados por el ambiente moderno – sin 
estridencias -, a cuya escuela pertenece Humbert. Las figuras de mujer 
adolescente tienen un aire entre tímido y atrevido; presienten entre vagos 
deseos una posible desilusión. 

“El pintor plasma, pues, toda una lección de psicología femenina. Sus cuadros 
saben a experiencia. Nunca podría ser una obra de juventud. 

“La técnica de suavidades de Humbert nos deja perplejos ante el recuerdo de 
los centros artísticos en los que elaboró los comienzos de su pintura: Gris, 
Picasso, Modigliani... Supo aceptar de éstos –ah! aquellos días de camaradería 
con Gris!- lo que necesitaba su recia personalidad, sin que un adarme perdiera 
ésta de su peculiar expresión... . Sus dibujos nos traen a la memoria en líneas 
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o en volúmenes – las mujeres de Humbert saben algunas veces a Clará594 – a 
sus más fervientes amigos, pero sólo de pasada y como destello sobre un 
panorama personal y perfectamente entonado en unidad de color y dibujo. 

“No obstante, en ciertos trazos se nota el desprecio que hacia el dibujo han 
sentido aquellos que convivieron con él en sus años mozos... Y esto quita 
gracia a los encantos que en número tan creciente atesoran sus lienzos. 
Digamos con Quevedo aquello de que el borrar dislates hace resaltar lo bueno 
y no arrebata gracejo al conjunto. 

“La unidad en la obra de arte es lo que más se deja sentir en el pintor que vió la 
luz en Barcelona en el mes de agosto de 1890. Y esa unidad tan espontánea le 
acerca al clasicismo que alboreó toda la pintura del XVI y XVII... Con ansias de 
renovación nos sugiere, no obstante, Humbert lo que fue conseguido como 
eterna verdad para el arte... 

“Pero también, ¿qué efecto sería aquel que, estando tan lejos de nuestro ánimo 
y de la pintura de Humbert, produjo en nosotros uno de sus lienzos que nos 
trajo a la memoria tan bello disparate como el recordarnos a Fragonard?..”. 

Aquesta nota elogiosa i plena de complicitats, que, tanmateix, no escatimava 
reserves, venia acompanyada d’un dibuix-retrat del pintor, que no era pas un 
autoretrat, i del nom de les tres obres que Humbert presentava al saló. 

 

Abandonem un instant el pintor per comprendre millor el significat d’Ors, el gran 
creador de contexts culturals de la primera meitat del segle XX, car en ocasió 
d’aquell saló, Manuel Augusto García Vinolas595, malgrat la reserva que ens 
mereixi aquest autor, feia una semblança molt interessant del que representava 
el filòsof català en aquells anys no solament per la cultura, sinó per la vida 
espanyola d’arrel castellana.  

“Eugenio d’Ors ha tenido la virtud de procurarle a esta vida española, tan 
desapacible y desdeñosa de lo frágil, ese vago placer de la media sonrisa por 
donde se filtra la cultura de los pueblos. En medio de la meseta desarbolada y 
cósmica, en este paisaje de temperamentos encendidos que la pasión calcina y 
agrieta la envidia, aquí donde sólo parece posible que pueda el hombre hablar 
con Dios o con el Diablo, Eugenio d’Ors se sienta a dialogar con los ángeles, o 
a celebrar la fiesta de la Candelaria recibiendo a sus amigos con unas candelas 
encendidas, o a festejar, soltando unas palomas, la venida del Espíritu Santo”. 

I seguia amb aquesta impressionant expressió:  

“Una existencia que no abandona al Tiempo los días y los nombres que llevan 
dentro, señalada, una emoción; y que sabe cuidar en esta tierra la delicia 
menor de los detalles y jugar con la vida, gozosamente, haciendo euforia de la 
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cultura; una existencia que tiene fiestas de guardar y acude a las verbenas y a 
las Embajadas, a las Universidades y a las aldeas llevando a todas partes el 
espectáculo personal que ha llamado él mismo “artesanía del énfasis”, es una 
existencia bienhechora que deberíamos condecorar con una estrella verdadera, 
porque supo ver el Universo delicadamente”. 

Després de tan encertat balanç, que d’altra banda ens obliga a pensar en què 
havia perdut Catalunya vint anys abans en desprendre’s d’Ors, el crític referint-
se pròpiament al saló, escrivia amb fina, tot i que un xic confusa, i despietada 
ironia: 

“La tarea de reunir en un salón a once temperamentos españoles ya es, de por 
si, un ejercicio de cultura. Porque no hay nada menos colectivo que la pintura 
española. Siempre que veo anunciada una Exposición de varios, pienso que 
aquello puede acabar muy mal; que, de un momento a otro, los lienzos de cada 
pintor van a descolgarse de su sitio y a provocarse unos a otros para 
desahogar su temperamento, que no es amigo de la convivencia. En esta 
reunión de los once hay, además de once, cierta promiscuidad de fama, de 
edad y hasta de naturaleza. Todo hacía suponer que íbamos a celebrar un 
jolgorio de la pintura. Pero, con gran asombro por mi parte, he aquí que los 
once se conducen amablemente unos con otros, suavizan sus aristas como 
eludiendo su personalidad para no herir la buena armonía del conjunto, y 
hablan con voz tan apagada que no hay espectador que no se duerma 
oyéndoles. Este Salón de los Once me recuerda estos salones literarios de las 
damas francesas, donde todo, hasta el genio, se debe conducir correctamente. 
Si yo hubiera de hacer la reseña de este Salón, más bien lo incluiría en una 
nota de sociedad que en una crítica de arte; porque aquí los pintores dan a 
probar su obra para que podamos gustarla, pero no para que podamos 
alimentarnos de ella”596.   

Aquells comentaris situaven perfectament la crítica que el mateix Ors va fer de 
l’aportació d’Humbert al saló. Ara bé, el responsable principal de la creació d’un 
context de “saló literari de dames franceses” on els artistes es comportaren 
“amablement” i “suavitzant les arestes” era, en tot cas, Ors. Artísticament era 
una crítica dura, ara bé, les paraules de Garcia Vinolas dient que “no hay nada 
menos colectivo que la pintura española” i “que cuando veo anunciada una 
exposición de varios, pienso que aquello va acabar muy mal” denotaven un 
concepte d’Espanya en el fons completament incrédul. Davant un tal concepte, 
probablement representatiu d’un sentiment àmpliament compartit, l’intent d’Ors, 
potser no gaire conscient del mateix o potser desesperat, agafava un altre 
sentit, el mateix sentit que tenia l’intent d’un cert sector de la societat catalana 
que sempre havia volgut creure en Espanya, és a dir, creure en la possibilitat 
de civilitzar Espanya, sacrificant moltes coses a fi que, en trobar-se “varios”, és 
a dir, persones, idees i pobles diferents, allò no acabés “muy mal”.  

 

Ors va prendre una altra iniciativa molt important aquell any 1944. Va reeditar 
o,  millor dit, va editar la versió definitiva del seu assaig Cézanne. Havia fet una 
primera versió amb una introducció i cinc capítols que va ser editada per Rafael 
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Caro Reggio a Madrid l’any 1921 mentre ell era a l’Argentina. La va 
desautoritzar posteriorment per considerar-la un esborrany que no havia 
corregit i s’havia publicat sense la seva autorització. Una cop revisat aquell 
esborrany, però mantenint la mateixa estructura, va ser traduït el francès i es va 
editar amb el títol Paul Cézanne a Editions des Chroniques du Jour, de París, 
l’any 1930. L’edició que Aguilar publicava a Madrid el 1944, a més d’una revisió 
completa de les anteriors, incorporava unes “palabras preliminares”, un sisè 
capítol i tres apèndix597.  

Naturalment aquest no és el lloc per resumir tota la riquesa del text d’Ors sobre 
Cézanne ni els d’altres autors, cosa que sí vam tenir ocasió de fer quan 
preparàvem un projecte, de moment frustrat, d’exposició sobre la relació de l’art 
noucentista amb Cézanne i Maillol. Tanmateix, considerem necessari recordar 
algunes idees exposades en el llibre perquè contextualitzen, òbviament des de 
la perspectiva de l’autor, l’obra de Cézanne i posen de relleu elements 
determinants de la seva “lliçó”. Per fer-ho, per facilitar-ne la lectura i, sobretot, 
perquè ens sona molt bé a l’oïda ens permetem, excepcionalment i a títol 
d’homenatge, la llicència de traduir al català les cites del text originalment en 
castellà d’aquell filòsof i entès en art, a qui la ciutat de Barcelona ha dedicat, 
per honorar el nom, un carrer d’escassos cent metres de llargada al barri de 
Les Corts. 

El diagnòstic d’Ors era que l’home modern patia d’una mena “d’oftalmia 
transcendental”, que es traduia en una mandra per a la visió dels objectes 
materials, “herència de tants segles d’abús en l’exercici de l’abstracció”(17). En 
canvi, deia, “Miquel Àngel hi veia. Veia amb una lucidesa, amb una precisió 
meravellosa”(18). Recolzat en l’exemple del geni florentí, sostenia que els 
homes del Renaixement estaven admirablement dotats per “l’art del ben mirar i 
el ben veure”, mentre artistes i homes moderns no solament tenien la malaltia 
de no veure-hi bé, sinó que eren “malalts de la pitjor espècie: de la espècie 
d’aquells que ignoren la seva pròpia malaltia”(19). Observem que d’Ors 
utilitzava un recurs semblant al emprat per Ortega y Gasset a La Rebelión de 
las masas quan deia que el problema més greu no era que les masses fossin 
ignorants, sinó que s’enorgullissin de ser-ho. 
 
Els artistes intel·ligents, seguia dient Ors, ho haurien entès, però no ho 
confessaven. Uns, fingien produir obres com les dels museus, i l’autor els 
qualificava d’histrions; els altres, feien tot allò possible per avançar  amb 
sinceritat i humilitat  “vers la depuració del seu art, vers el progrés en el seu 
ofici manual, vers l’augment del poder de la seva mirada”. Aquest era, segons 
d’Ors, el camí dels aprenents: “És el que va recórrer tota la seva vida, Paul 
Cézanne”(19). 
 
Juntament amb els impressionistes, Cézanne cercava “la veritat sense 
trampes”(42), però, mentre “els impressionistes s’acontentaven amb una certa 

                                            
597

 Ors, E.: Cézanne. Barcelona: El Acantilado. Quaderns Crema, 1999. Les informacions sobre 
les edicions consten en la “Nota a la presente edición”, signada per Ángel D’Ors Lois i Alícia 
Gracía Navarro i datada a Madrid, 4 de gener de 1999, pàgines 9 i 10. Els números que 
apareixen entre parèntesi corresponen a la pàgina de l’assaig d’Ors. Seguim el mateix 
procediment i per les mateixes raons que havíem seguit en resumir L’Obra Nova de Josep 
Pijoan. 



355 
 

imperfecció, a canvi de la seva frescor i espontaneïtat... Cézanne... es 
consumia en una lluita heroica amb les dificultats que trobava en ell mateix 
quan tendia vers allò que és profund i etern i quan volia, com els grans 
mestres, construir... no arribant a acabar mai, no creient que mai hagués 
acabat, es prohibia l’èxit, s’amagava del món, acceptava estoicament la foscor, 
l’oblit i –allò que és més terrible que l’oblit total – una llegenda fabulosa de 
malaptesa i de bogeria...”(42-44).  
 
 En el moment d’escriure l’assaig, s’havien localitzat uns 500 quadres de 
Cézanne, a més del dibuixos, aquarel·les i esbossos, per la qual cosa el 
qualificava de “productor fecundíssim”(107). Ara bé, pel pintor provençal havien 
estat cinc-centes temptatives, estudis, assaigs, aproximacions, per poder 
“realitzar”, segons d’Ors i intentant acordar-se amb l’exigent criteri del pintor, 
una o dues dotzenes d’obres vertaderament aconseguides(108).  
 
No era una època propensa a distingir entre “estudis” i obres acomplertes, ja 
que es trobava “l’encant de l’espontaneïtat i la frescor” “en allò que no estava 
sinó en estat de preparació i d’esbós”(110). Ni tan sols Cézanne va poder 
resistir-se a aquella feblesa, però ho hauria fet “amb terrible remordiment de la 
seva consciència mai satisfeta”(110), perquè: “Més que ningú sent la fatalitat de 
la pròpia imperfecció. Fins el final de la seva vida, l’esperança de vèncer el 
sosté i el clava obstinadament en el seu treball. “Crec que per fi toco a la 
realització”, deia als setanta anys”(112). 
 
En efecte, Cézanne volia “realitzar”, reeixir l’obra perfecta, equilibrada i 
estructurada, refent Poussin del natural o fent de l’impressionisme un art pels 
museus, com havia dit el mateix pintor. I volia fer-ho, davant el motiu, és a dir, 
davant la matèria exterior que la Naturalesa proporciona a l’artista, sur le motif, 
en paraules del pintor. “Per nosaltres aquesta paraula resulta infinitament 
preciosa”, escrivia d’Ors, ja que per Cézanne “els assumptes, “són “motius”, 
són “ocasions” pròpies per a sostenir un valor d’expressió única i exclusivament 
pictòric”(112).  
  
D’Ors formulava allò que en deia les “Invencions de Cézanne” per arribar  a 
aquell valor únicament pictòric. Serien les següents: 
 
“La renovació del bodegó, compost d’elements corrents i elementals, a la 
manera de Chardin; el retrat antidramàtic, com una estàtua... en un moment en 
què la intensitat de la seva vida [del retratat] contrasta amb la passivitat i 
inèrcies exteriors; el paisatge dividit en plans, compost seguint les lleis 
mecàniques de la estabilitat i de l’equilibri; la preocupació geomètrica... que du 
Cézanne a afirmar que en la Naturalesa només hi ha cilindres i cons... secret 
del cubisme; el modelat per tons en lloc del modelat per ombres; el dibuix amb 
el color, enlloc del dibuix pel contorn; la indiferència absoluta davant les 
condicions de versemblança, en la estabilitat dels objectes, reemplaçades pels 
sentit d’un ritme de conjunt; la reacció contra la pintura brillant, rutilant, 
lluminosa tan apreciada pels impressionistes; la supressió de l’ambient, les 
simfonies de colors, l’allunyament de tot allò que la pintura té de musical i, 
sobretot, la reducció de la pintura a algunes regles, absoluta i exclusivament 
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pictòriques, alienes a tota literatura i a tota convenció; l’exemple d’un pintor que 
no vol ésser altre cosa que pintor”(155). 
 
D’Ors concloïa amb dos apartats en què qualificava Cézanne de noucentista i 
de clàssic. 
 
“Allò essencial, l’ànima d’aquesta lliçó, coincideix amb el sentit dels esforços 
morals que han caracteritzat els primers anys del nostre segle, és a dir, 
d’aquesta reacció contra el segle precedent, que nosaltres mateixos hem 
subratllat amb una etiqueta a l’italiana: Noucentisme. Designació que per la 
seva índole exclusivament cronològica, suposa a la vegada la modèstia de no 
creure encara possible que els homes d’aquest segle hi veiem clar en el seu 
carregament ideològic... i la seguretat, no obstant, de que els caràcters de 
l’actual cultura són prou oposats als de la precedent per estar segurs de que 
una nova etapa comença. “Noucentisme” és la fórmula estètica de Cézanne; la 
vibració que ha donat a la seva pintura és exactament del mateix gènere que la 
que altres han portat a les diverses arts, a les ciències, a la religió, als costums, 
al conjunt total de la vida i de la cultura humanes”(156). 
 
Doncs bé, aquell “gènere de vibració” es definia pel “dur combat per allò que és 
objectiu, finalitat de la vida de Cézanne, quinta essència de la seva lliçó. 
Combat com el que ens ha servit per distingir l’esperit clàssic de l’esperit 
romàntic... al clàssic del sofista. El criteri de superació està en el valor donat a 
les coses, en l’obediència a l’imperatiu de l’objectivitat. El clàssic creu en 
l’existència de les coses; el sofista creu solament en la seva 
representació”(156-157). 
 

Les ”invencions de Cézanne”, la seva “lliçó, tan ben formulades per d’Ors, eren 
la pedra de toc dels pintors de la corrent noucentista i, en bona mesura, també 
dels seus crítics. Ens sembla poder observar que, després de l’impacte inicial 
de l’obra de Cézanne, més o menys directe, en gairebé tota la generació 
d’artistes catalans formats en les dues primeres dècades del segle XX, la 
maduració posterior de la seva lliçó va plasmar-se, en molts casos,  de la millor 
manera ben entrats els anys de la postguerra. Tot i ser impossible d’establir 
relacions de causa i efecte entre aquest fenomen i l’aparició de la versió 
definitiva i més àmpliament divulgada del Cézanne d’Ors, el llibre va resultar 
ser, per mèrits propis, una contribució de primer ordre a la millora d’un art 
afeblit, desorientat i enfosquit per les circumstàncies. El recordatori d’aquella 
lliçó l’any 1944 no havia de perjudicar gens l’obra d’Humbert, que encaixava 
perfectament dins els seus elements, tot i que d’una manera singular, 
personalíssima i oberta a altres lliçons. Per a alguns, que no seguim, la de “I 
valori plastici” i Mario Tozzi, pintor a qui d’Ors va dedicar precisament una de 
les tres monografies que va fer per la col·lecció francesa on va publicar el seu 
Paul Cézanne. En tot cas, com podrem percebre, el llibre d’Ors va tenir una 
influència positiva en l’apreciació d’Humbert per la crítica més cultivada.  
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33. LA SEGONA EXPOSICIO A LA GALERIA ARGOS EL 
1945. 

 

A la cinc de la tarda del dia 27 de gener de 1945 s’inaugurava a la Galeria 
Argos la segona exposició individual d’Humbert de la postguerra. Es va cloure 
el dia 9 de febrer. El títol del catàleg era: “Exposición Manuel Humbert 
pinturas”. L’artista hi presentava 22 olis: “1-7 Figuras; 8-14 Bodegones; 15-18 
Flores; 19 Paisaje del Vallés; 20 Retrato de la Sra. A.S. de Imbert; 21 Retrato 
de la Sta. Llatas; 22 Autoretrato”. Resultava insòlit en una exposició seva la 
presència de d’un autoretrat i, sobretot, de dos retrats que semblaven 
respondre a encàrrecs i normalment tenien una destinació exclusivament 
privada. 

Retenim entre les crítiques que es van fer de l’exposició les de Joan Teixidor, 
Alberto del Castillo598 i, a títol de curiositat, la Juan Francisco Bosh, el qual, 
quan en anys posteriors gosarà criticar-lo durament, evocarà com a contrapunt 
legitimador els elogis fets en aquesta ocasió. El retrobarem, doncs, en una altra 
tessitura, però en aquella ocasió deixà escrit en El año artístico barcelonés, que 
solia editar puntualment, unes ratlles de peculiar prosa que volien ser 
elogioses: 

“Estas figuras, henchidas de silencio, y estos bodegones en los que cobra vida 
lo inanimado, como la levedad armónica de unas flores de singular hechizo… 
tienen la equivalencia de fruto sazonado y en grado máximo de madurez. 

“…pinturas de clima templado… pluralidad de sus íntimos desasosiegos… 
avance ascensional de quien ni se detiene ni recula. 

“Nada detonante ni fulgurante en el tibio ambiente… pintura saludable, con 
línea de vida honda y como melancólicamente poetizada… 

“Manuel Humbert pinta de “adentro afuera” con este estilo tan suyo, de bondad 
y persuasividad, en que se polarizan frenados impulsos y contenidos ardores… 
obra saturada de todos los dones del espíritu… El sutil velo de silencio que la 
envuelve basta para ahogar todo grito colorista al que sistemáticamente se 
opone el pintor… ”599. 

Joan Teixidor, el poeta i crític de la revista Destino, més que no pas una simple 
crítica d’art, continuava fent, en la nostra opinió, la pròpia construcció 
assagística de l’estètica d’Humbert. Remarcava, en primer lloc, una nota del 
que ara en diríem “interactivitat”, per seguir establint una relació que seria 
constant en les crítiques a les obres d’Humbert, és a dir, la relació entre l’obra i 
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 Passada la guerra, Nogués, que estava molt envellit, va fer una exposició de gravats a la sala 
Syra. Benet va fer uns comentaris importantíssims sobre el difícil moment que passava l’Escola 
Catalana de pintura. D’una banda, hi havia la crítica formada per indocumentats i gent allunyada 
del medi artístic barceloní que la tractaven com a quelcom d’espuri, i els pocs que tenien una 
certa preparació tampoc la van defensar, potser per la por de què els contaminés el qualificatiu, 
terrible a l’època, d’afrancesada que solia donar-se a la bona pintura catalana. Benet només va 
salvar un parell de crítics: Alberto del Castillo i Joan Teixidor, els quals entenia que havien 
contribuït a restaurar la memòria perduda de una cosa que no es podia perdre.  A BENET: Xavier 
Nogués, op.cit., 20. 
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 BOSCH, J. F.: El año artístico barcelonés, pàg. 166. 
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la personalitat de l’autor, a més de fer unes analogies musicals i de constatar la 
presència del misteri en aquella pintura. 

“Esta pintura de Manuel Humbert nos llama con una voz apagada, suave, 
incitándonos a una confidencia de pocas palabras y muchos silencios. La 
personalidad del artista se refleja en la elegante parquedad de sus medios, en 
la manera de reducir la forma y el color a los elementos más estrictamente 
necesarios. Lección de austeridad que sólo puede ser degustada por ojos muy 
experimentados. Un son profundo, como de violonchelo, se desprende del 
mate de las gamas. Si se enciende, a veces es con cristalina pureza, con algo 
indeciso y trémulo en su misma fuerza. 

“En sus bodegones, en sus paisajes, en sus figuras, en sus retratos, Manuel 
Humbert ha llegado a una sabrosa simplicidad. El artista es categórico en la 
elusión de todo elemento inesencial, en el amor por unos acordes 
fundamentales que nos hace más evidente razón de su arte. No lo es tanto, en 
cambio, en la forma como hace vivir y prosperar estos elementos. Existe 
siempre una poética indeterminación que nos deja en el ánimo la bella 
sensación del misterio de las cosas. El gusto por las composiciones sueltas y 
poco encuadradas obedece a este afán de  indecisiones del artista. Asimismo, 
en el llamear sosegado de las gamas se advierte que para el artista la nota 
demasiado brusca equivale a una estridencia”. 

Teixidor prosseguia distingint el que podria ser influència del caràcter, de la 
timidesa, de la manera “callada” en què l’artista veu el món, és a dir, 
“l’enfonsar-se en el pou profund on hom i el cosmos constitueixen una 
misteriosa unitat”, la qual cosa feia que la pintura fos “púdica, ... greu i densa”. 

“Por lo que acabamos de decir podría imaginarse que es éste un arte de 
timideces. Si considerásemos a éstas como voluntarias, estaríamos tal vez en 
el camino de la verdad. De todos modos, es más justo hablar de un delicado 
respeto a lo que constituye la profundidad y trascendencia de las cosas. Existe 
una manera de ver el mundo, indiscutiblemente emocionada y sincera, que se 
resuelve en gritos y frenesí; otra, en cambio, cuando mira, calla. Lo esencial en 
la última es el reflejo en la sensibilidad de las primeras sensaciones 
epidérmicas, el cavilar silencioso, el hundirse en el pozo profundo donde uno 
mismo y el cosmos constituyen una misteriosa unidad. En la pintura de 
Humbert advertimos el acoso de estas calladas cavilaciones: en cierto modo 
ella también se “sumerge” en su pozo. Por todo esto es púdica, rebelde a una 
inmediata entrega, grave y densa”. 

Seguia el poeta observant la distància, el lloc, és a dir, l’atmosfera des d’on 
l’artista, més que viure, tenia el pressentiment i transmetia els acords de la 
realitat, donant “a la lliçó atmosfèrica de l’impressionisme un ple rang 
espiritual”. La tècnica, en les seves mans, esdevenia “reflexa de les ànimes 
d’una pintura”. 

“Estos acordes callados, que más que vividos parecen presentidos, como si 
llegaran – o no llegaran – a través de los cristales de una ventana, nos dejan 
incluso una cierta sensación de frío en la sensibilidad. Es la misma sensación 
que nos oprime cuando nos damos cuenta de cómo siempre una niebla se 
interpone entre nosotros y nuestro deseo. Humbert ha otorgado a la lección 
atmosférica del impresionismo un pleno rango espiritual. Le sirve a él no sólo 
como medio para captar la plena realidad visual, sino también para intensificar 
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la carga emocional con que se place de rodear sus objetos. Así, una técnica, 
un procedimiento, vale como reflejo de lo que podríamos llamar el alma o las 
almas de una pintura”. 

En el darrer paràgraf, Teixidor copsava amb una elegant forma interrogativa, 
els primers símptomes de cansament d”un home extraordinariament sensible”, 
que es manifestava en una profunda tristesa com de so de violoncel.  

“Aunque mucho, no será suficiente el sino de la pintura si se redujera a una 
simple equivalencia plástica de unos datos sensoriales. Cuando en estos datos 
se implican otras riquezas de sentimiento y pensamiento, se llega a la riqueza 
exhaustiva de lo que pesa en el cerebro y en el corazón. La gravedad de la 
pintura de Humbert puede ser también cansancio; profundo y augusto 
cansancio de un hombre extraordinariamente sensible. Volviendo al símil del 
violonchelo, hay siempre una honda tristeza en el son que se derrama y se 
pierde. Y como en el son, todo en el arte más puro nos viene de una secreta e 
imposible lejanía”600.   

Era de tot punt justificat i comprensible que Humbert no pogués contenir més el 
cansament o la tristesa i que es fessin visibles en la seva pintura algunes 
senyals dels mateixos, ateses les circumstàncies de la seva vida i d’aquell 
moment. Orfe des de feia anys, havia sofert la prematura mort de germans i 
d’íntims, enlluernadors, amics, com ara Modigliani i Amadeo de Souza 
Cardoso. Havia viscut de prop la primera guerra mundial. Havia vist com 
s’enfonsava o es distorsionava el juvenil somni noucentista. En la seva plenitud 
personal i artística havia patit la tragèdia de la guerra civil, tot i que havia 
aconseguit suportar-la passablement gràcies a les circumstàncies familiars del 
seu exili, exili en què, per cert, encara hi romanien companys estimats. Havia 
vist empresonat i en l’oblit a Josep Aragay, un dels amics i somniadors més 
brillants de la seva joventut, i el 1942 havia perdut el seu estimat Xavier 
Nogués, tot plegat en l’atmosfera sòrdida de la immediata postguerra. En fi, 
havia hagut de preparar i de presentar aquella exposició mentre es 
desenvolupava la segona guerra mundial que havia d’afectar-lo terriblement 
pels seus vincles amb França i amb amics com Max Jacob, mort de forma 
tràgica i tan recentment. La tristesa era inevitable, però estava realment 
cansat? L’aspecte físic que presentava el 1942, indubtablement ens diu que sí. 
Ara, sobre com aquest cansament es reflectia en el seu esperit i en la seva 
obra hi havia discrepàncies. En tot cas, el poderós Nu que reproduïa la revista 
demostrava que el pintor conservava prou força i atreviment per imposar-se a 
les circumstàncies. 

En el Diario de Barcelona Alberto del Castillo, a diferencia de Teixidor, no 
semblava observar cap mena de cansament en la mostra d’Humbert. 
Remarcava la continuïtat i la unitat de concepte de la seva pintura, fruit d’una 
personalitat capaç d’assimilar els aires que venien de fora, sense alterar la 
seva postura. Ens sembla molt interessant l’observació segons la qual  
Humbert no utilitzava “fórmules”, sinó que anava forjant l’experiència en cada 
quadre, fins i tot en cada pinzellada. Així era com havia reeixit a desenvolupar 
un art “profundament humà, concèntric, equilibrat, sobri”. 
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 Destino, segona època any 9, núm. 394, 3 de febrer de 1945, pàg. 14. Joan Teixidor. Las 
exposiciones y los artistas. “Manuel Humbert” (reproducció de “Desnudo”, asseguda, tors nu, 
mirant a la seva dreta). 
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“Reaparecido a principios de temporada pasada, después de una serie de años 
de ausencia de nuestras salas, Manuel Humbert exhibe estos días la labor 
realizada desde aquella exposición. 

“Entrada su pintura en la madurez, no presenta grandes novedades respecto a 
la última exhibición. Su desarrollo ha sido siempre de una constancia absoluta, 
de modo que esta continuidad no debe extrañarnos, máxime cuando el pintor, 
consecuente consigo mismo, no ha adoptado nunca posturas ajenas, sino que 
ha ido añadiendo a su propia experiencia, a medida que han ido pasando los 
años y de acuerdo con su conveniencia, los aires que le llegaban de fuera. De 
aquí que toda su pintura forme una unidad en el concepto, con las naturales 
variantes de factura, no de esencia. Y sin embargo, Humbert no ha empleado 
nunca la fórmula por la sencilla razón que nunca tampoco ha querido poseer 
una. La experiencia se la forjado él mismo en cada nuevo lienzo e incluso en 
cada nueva pincelada. No hay conformismo ni postura cómoda, pero tampoco 
prurito de novedades ni menos de excentricidades. No ha habido en ningún 
momento de su carrera de pintor, brillante desde un principio, dispersión de la 
atención hacia quimeras o vaguedades, antes al contrario, su arte ha sido 
siempre concéntrico y su punto de mira ha sido el equilibrio. Arte 
profundamente humano con todos sus elementos calculadamente coordinados 
en orden al logro de una total ponderación. En sus lienzos no predomina el 
dibujo, a pesar de hallarse tan presente en ellos. Ni la luz, a pesar de la 
importancia que en sus obras ha ido adquiriendo. Ni el color, a despecho de la 
mayor riqueza y variedad de su paleta actual. Algo hay que salta a la vista, la 
composición, pero es elemento aglutinante, que ayuda a la deseada 
concentricidad y ponderación de los demás factores. La composición con la 
impuesta característica de la sobriedad”.  

En la introducció al fragment dedicat a valorar algunes obres concretes, del 
Castillo qualificava el procediment pictòric d’Humbert de “depuració”, “més que 
no pas d’eliminació”. Amb aquest matís semblava voler establir una diferencia 
respecte a l’opinió que Teixidor havia defensat en la crítica a l’exposició 
Humbert de l’any 1943, segons la qual “la teoria de les eliminacions” era 
quelcom de “molt grat a l’artista”.  D’altra banda, en un context històric i artístic 
que va moure, entre altres, als germans Maragall a fer del “realisme” un cavall 
de batalla o, almenys, un baluard de defensa front a la força avassalladora dels 
corrents interns i internacionals abstraccionistes i avantguardistes, resultava 
remarcable la manera com Alberto del Castillo situava l’obra d’Humbert en un 
punt d’equilibri, equilibri reeixit gràcies a una subtil discreció, entre idealització 
de la naturalesa i verisme.  

“En las figuras, en los bodegones, en las flores o en los paisajes, el pintor 
ejecuta en este aspecto, como en los demás, una labor que más que de 
eliminación nos atreveríamos a calificar de depuración de lo accesorio para 
dejar su pintura reducida a lo estrictamente fundamental, resultado del 
equilibrio aquí también de lo sensitivo y lo reflexivo. La propia idealización de la 
naturaleza está hecha con discreción, con la misma con que expresa el 
verismo en sus lienzos. Hace tiempo que Manuel Humbert sabe cómo tiene 
que pintar. Y posee de la pintura y de su propia pintura un concepto 
perfectamente claro”. 
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Pel que feia a l’anàlisi diferenciat de les obres exposades, no oblidava de 
senyalar quelcom que seria característic d’aquells anys: una certa tendència al 
“barroquisme” de les composicions, molt notable en algun bodegons de “caça”, 
com no deixava d’observar el crític. Ara bé, també hem trobat la mateixa 
tendència en algun tractament de les figures, especialment en les 
indumentàries, així com en bodegons de flors i en les decoracions murals que 
hem pogut localitzar i que semblen destinades a decoració de cases 
particulars.  

L’èmfasi en els vestits de les figures no era nou. Ja n’havíem trobat alguns 
precedents com la Noia vestida de verd que va incloure Merli en el seu llibre, 
però també en el retrat de cos sencer que va fer, com a present de noces, a 
Gisèle. Tanmateix, aquesta vena “barroca” es manifesta amb més força ens els 
anys de la immediata postguerra, per tornar a desaparèixer posteriorment. Això 
ens mou a atribuir-la a dos factors. D’una banda, el context econòmic, com si 
Humbert volgués reaccionar amb escenes d’abundor front un ambient dominat 
per la misèria i les cartilles de racionament. D’altra banda, el context social i 
cultural que va portar a la corrupció del gust. En efecte, aquells anys va tenir un 
paper devastador la difusió d’una estètica oficial espanyolitzada, en el pitjor 
dels sentits, “la españolada”, de temàtiques pintoresques que rebien 
tractaments pictòrics tenebrosos. Però també va resultar nefasta l’aparició 
d’unes noves capes socials benestants resultants de l’aprofitament de les 
noves circumstàncies del país, el mal gust i el poder adquisitiu de les quals van 
contribuir a corrompre, en major o menor mesura, el gust general  i, 
singularment, l’artístic, donant lloc a un mercat d’art calamitós.  

Per aquesta raó, fins i tot un artista com Humbert que fou un pintor professional 
que sempre va viure, millor o pitjor, de la seva pintura i, no obstant,  no podia 
ser ni de fet va ser mai un pintor “per estraperlistes”, no pogué abstreure’s 
totalment del context. Tampoc, menys encara, va poder evitar una certa i 
passatgera influència dels gustos de persones que, fins i tot representant una 
certa continuïtat cultural i cívica amb la situació anterior, com els Imbert, els era 
gairebé impossible de mantenir les posicions estètiques de l’època anterior a la 
tragèdia que malbaratà el país.  

Per tant, Humbert no sortí indemne d’aquell estat de coses. Teixidor ho va 
registrar i ho qualificà de cansament. Va ser dels pocs en fer-ho en el moment 
en què se produïa. Com veurem més endavant, en comentar exposicions de 
mitjans dels anys cinquanta, alguns crítics van saludar que el pintor hagués 
sortit de la crisi, reconeixent postfacto que havia passat per uns anys de 
dificultat.  

Al nostre entendre, una de les expressions de la crisi fou el « barroquisme » 
compositiu. Però, fins i tot en aquest aspecte, hem de coincidir amb el crític en 
que el barroquisme conjuntural d’Humbert es caracteritzava per “la sordina de 
la parquedad”. El pintor va acarar aquelles dificultats temporals tirant mà d’un 
altre recurs poderós. No era de mitjans expressius, sinó d’un altre ordre. Era un 
recurs temàtic del què va fer ús poques vegades i sempre amb corprenedora 
intel·ligència i sentit de l’oportunitat. En efecte, va voler culminar aquella 
exposició amb un dels seus admirables autoretrats.  

“Respondiendo a una temática en la que ha logrado siempre realizaciones 
notables nos ofrece dos bodegones de caza en los cuales ha puesto al 
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barroquismo la sordina de la parquedad. … ambos de un realismo 
inteligentemente interpretado”.  

Dels quadres de flors i de les figures deia: “Todo está pensado y previsto, 
medido y pesado, sin que el equilibrio se rompa por lado alguno. La misma 
atmósfera tibia en las figuras, en las que si no hay desmayo, tampoco hay 
exaltación que las haga chillonas o pintureras.  

I acabava: “Tres retratos figuran en la sala. Uno el suave y amoroso de la 
señorita Llatas. El otro, más valiente y directo, de la señora A. S. de Imbert. Y 
el tercero, el autorretrato del pintor, admirable desde todos los puntos de 
vista”601. 

 
Després d’aquella exposició, entre el dia 1 de març i el 23 d’abril de 1945, 
Humbert va ser un dels més de cent-trenta artistas seleccionats per aportar 
alguna obra de les 185 que va presentar-se en la “Exposición de bodegones y 
floreros de artistas españoles contemporáneos” que es va celebrar al Museo 
Nacional de Arte Moderno de Madrid602. “Bodegones y floreros”, un títol que era 
tot un anunci d’un programa estatal. 
 
També va ser present a la exposició de cloenda de la temporada de la Sala 
Parés, l’onzena que  realitzava la sala aquell curs. Es va titular “Catorce 
Cuadros”, un de cada un del conjunt d’artistes de la casa: Amat, Capmany, 
Carles, Durancamps, Humbert, Llimona, Mallol Suazo, Pruna, Pujol, Serra, 
Sisquella, Solé-Jorba i Togores. L’obra d’Humbert Porcelana, frutas y geranios, 
es reproduïa en al catàleg amb el núm. 5. El pintor tornava a alleugerir 
d’elements la composició que guanyava en intimitat i gràcia. 
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 Diario de Barcelona, 31 de gener de 1945. 
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 Catàleg:  Exposición de Bodegones y Floreros de Artistas Españoles Contemporáneos. 
Madrid: Museo Nacional de Arte Moderno, 1945. Els comissaris de l’exposició van ser Eduardo 
Llosent y Marañon, Narciso José de Liñán y Heredia i Benito Rodríguez Filloy. 
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34. ELS IMBERT I ELS HUMBERT. LA VETLLADA 
D’HOMENATGE A CASA ELS IMBERT EL 1945. 

 

La nit del 8 de febrer de 1945, vigília de la cloenda de l’exposició Humbert a la 
galeria Argos, Víctor i Anita Imbert van oferir un homenatge al pintor en el seu 
pis de la Casa Calvet del carrer Casp, 62, obra d’Antoni Gaudi. El motiu de 
l’homenatge era celebrar el retrat que havia fet a la senyora de la casa, Anita 
Solà. A més, els Imbert i els Humbert eren amics. 

Ara bé, tot indica que Humbert va fer en aquells mesos no un, sinó dos retrats 
de la senyora d’Imbert. I el que acabà presidint el saló de la casa no era el que 
s’havia exposat a Argos, sinó l’altre. Per tant, semblaria que el que duia els 
Imbert a homenatjar Humbert era la presentació en societat del quadre no 
exposat al públic. Actualment, la família no recorda que el primer retrat hagués 
estat a casa seva, de manera que cabria la possibilitat que Humbert l’hagués 
realitzat per iniciativa pròpia i amb el consentiment dels Imbert, prenent a Anita 
no com a clienta sinó com a model. Coneixem un tercer retrat que Anita tenia, 
primer, en el seu estudi, i després a casa seva, quan, vídua, ja s’havia desprès 
de quasi tot. No sabem si l’havia comprat o bé li havia regalat Humbert. Fos 
com fos, testimonis familiars confirmen que el tenia en la més alta estima.  

Anita Solà i Galí va néixer a Barcelona el 1906 i era neboda de Francesc d’A. 
Galí. Lluís Morató la va descriure el 1944 a Elogi de Víctor i Anita així: “De llavis 
decorativament estilitzats... brolla una rialla franca, sonora, expressiva, 
incontenible, que ho omple tot. És un dama d’una simpatia irresistible i d’una 
sociabilitat poc corrent, en aquest nostre país mesquinet i ple de fums. 

“Un capell vistós, d’aire oriental, li emmarca el rostre d’una qualitat de pell 
incomparable. Del front, s’enfilen cap amunt uns rínxols sedosos de cabell ros 
platí. Els ulls esplèndids, però, es destaquen per damunt de tot: uns ulls clars, 
de mirada forta, penetrant, que us descobreixen el secrets més abscondits i us 
arriben al fons de l’ànima. Mirada intensa, que va de dret. No us equivoquéssiu 
pas, si us féssiu il·lusions absurdes, injustificades. Els ulls d’Anita, és cert, 
miren directes, però la seva mateixa força us atura i desarma...”603.  

Si atenem a algunes de les cartes que van adreçar Humbert i, a cops, Suzanne 
a ella sola o a tots dos esposos, generalment en resposta a algunes cartes 
d’Anita que no s’han conservat, la senyora Imbert jugava de manera efectiva 
amb les arts de la coqueteria. I això fins al punt d’aconseguir no solament 
atreure, sinó també, com traspua en una carta del 3 d’agost 1945, irritar 
Humbert, amb qui mantenia una continguda relació lleugerament més que 
amistosa, i despertar la gelosia fàcil de Suzanne.  

La correspondència entre les dues famílies va ser molt llarga, des de mitjans 
dels anys quaranta fins pràcticament les acaballes de la vida del pintor. Moltes 
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 Muñoz de Imbert, S.: “Anita Solà d’Imbert: apunts per a una biografia”. Treball de investigació 
de doctorat. Departament de Història de l’Art. Universitat de Bacelona. Octubre, 2000, p. 3. El 
retrat de Morató seguia així: “Aturen [els ulls] per aquesta sinceritat que deiem, perquè si bé 
descobreixen i escuidrinyen, tampoc amaguen rés. Qui també estigui acostumat a mirar de dret, 
no pot equivocar-se mai, ni confondre el mirar d’Anita, amb el mirar estudiat i fatal de la “vamp”. I 
si gosés, diria més. Diria que, en el fons dels ulls d’Anita, hi ha també, quan no esguarden 
directament enlloc, tot un món de dolor, de penes superades, de lluita, de fortitud”. 
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de les peces de la correspondència són de tipus formal, felicitacions de sants, 
de Nadal, per alguna exposició... però altres, presenten un considerable interès 
per conèixer no solament la època, sinó aspectes poc coneguts de la 
personalitat dels protagonistes i de la naturalesa de les seves relacions. Per 
exemple, Anita volia pintar i Humbert l’estimulava a fer-ho, inicialment amb poc 
èxit, com veurem en vàries cartes. 

 
“Barna 24 juliol 1944, 
 
Distingits y estimats amics 
.... 
Ya imagino que la senyora Imbert deu haber fet sensació lluint els seus vestits 
d’estiu y que’s deu divertir molt passeijant en el seu carret per els voltants de 
aquest poblet tan bonic604 acompanyada dels seus fills. 

Aquest any a mes haurá sorprés a la gent veyentla dibuixar dons suposo que 
ho farà. 

Li aconsello que aprofiti els seus passeijos y s’emporti un album en el que anoti 
tot lo que li interessi, cualsevol cosa. Al camp els motius per dibuixar son 
nombrosos y variats y se te ademés mes temps disponible. 

Y ara va la meva felicitació. Si sapigués fer versos li hauria escrit una décima, 
però no m’atreveixo. 

Li desijo senyora Anita un feliç dia, millor dit un dia una mica més feliç que’ls 
altres, si pot ser, acompanyada de tots els seus afectes: el seu espos, els seus 
fills encantadors y demes familia. Que les seves il·lusions y els seus somnis 
condueixin la seva  imaginació a les mes felices regions y que la salut y l’aire 
del camp completin amb el benestar físic la seva felicitat. 

......  

Manuel Humbert”605.  

 
A la següent carta de les que reproduïm, dirigida exclusivament a ella, el tema 
central era el retrat que li acabava de fer i que aviat penjaria en un pany de 
paret de la casa. Anita l’havia felicitat pels resultats, la qual cosa Humbert 
agraïa molt i, en el creuament de gentileses, esmentava les visites d’Anita al 
taller, certament per posar-hi en sessions alegrades per la conversa que el 
pintor deia enyorar. Finalment tenien un gran interès, potser perquè avui ens 
puguin sembla insòlites, les explicacions decoratives sobre l’adequació del 
pany de paret per penjar-hi el retrat, juntament amb altres obres d’Humbert que 
ja pertanyien als Imbert. D’altra banda, hi havia una referència als regals que 

                                            
604

 Els Imbert estiuejaven a Sant Julià de Vilatorta, a la comarca del Bages, tocant a Vic.  
 
605

 Arxiu Muñoz Imbert. Totes les cartes d’Humbert que reproduïm en aquest capítol es troben en 
el mateix arxiu familiar. N’hi moltes més i moltes postals i targetes. També es troben cartes 
d’Anita en l’Arxiu G. Gay. No hem considerat oportú reproduir-les aquí, però ens han ajudat a 
interpretar i a contextualitzar les cartes que presentem. Humbert va signar totes aquestes cartes 
« Manuel Humbert », raó per la qual estalviarem al lector la repetició de la signatura, així com la 
majoria dels acomiadaments que les precedien, formals i sense major interès. Quan firma 
conjuntament amb Suzanne o aquesta signa sola, ho fem constar. 
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Anita feia cada any a Suzanne. Eren gestos amicals i generosos, però també 
eren indicatius de la desigualtat econòmica i, per tant, d’una asimetria en la 
relació entre les famílies, ja que els Humbert no podien correspondre 
materialment606.  
 
Barcelona 12 Agost 1944 

Distingida amiga: 

Vaig rebre la seva amabilíssima carta. 

Estic agrahidíssim als seus elogis que no sé si son exagerats pero son sincers 
y aquest es per mi el seu valor. 

Lo que’s refereix a les seves visites al taller y  a las conversas puc girarho al 
revés. Es la seva conversa la que te un gran encant y recordo y anyoro la seva 
vivacitat e imaginació. 

Vaig tenir el gust de veure al seu espos amb qui varem ser al pis mirant el lloc 
ahont sera penjat el seu retrat y projectant el color de la paret y la compocisió 
del conjunt del pany central amb el meu paisatge petit (que vaig estar content 
de tornar a veure), l’autoretrat y un futur pendant que tenen a la seva 
disposició. 

La meva esposa va rebre el seu regalo y felicitació el dia del seu sant. Li va 
agradar molt y el va trobar de molt bon gust. No sap com agrahirli la seva 
finesa. Volia escriureli pero se dona vergonya de ferho perque no domina prou 
la nostra llengua. Segurament ho fará, pero yo desde are en nom seu, li dono 
les mes expressives gracias y com diu ella, el sol fet de haber pensat en la 
seva festa y felicitarla ya bastaba per mostrar el seu interés y amistat que ella 
aprecia tant y als que correspon cordialment. 

Vaig treballant uns dies mes qu’altres però en general estic content. 

M’ha de perdonar que no li hagi enviat encara el dibuix per la coberta de 
l’album però com vareig dir al señor Imbert, no es lo meu. Me costa mes trobar 
algo que la materialitat de ferho. Li vaig prometre que dimecres próxim el tindria 
fet, però no se com anirá. Si no m’en surto no s’enfadará? Mes m’estimaria ferli 
un dibuix. Me sabria greu fer una cosa banal cuan altres ho poden fer be. 

Cuan vegi el señor Imbert el dimecres ya’m dirá lo que’n pensa. 
Es llástima que no dibuixi. Un petit esforç!. 
Desitjo que l’istiu segueixi deslliurantse tant feliç per vostés com fins ara 
..... 
Manuel Humbert” 
 
L’estiu següent, intercanvi de cartes s’iniciava amb una de felicitació pel dia del 
sant d’Anita i un interès pel seu estat de salut i la seva dedicació al dibuix, però 
ja feia palès que el pintor havia tingut forces ocasions d’apreciar les 
manifestacions de la rica imaginació de l’amiga. 

                                            
606

 De tota manera, sembla que els Imbert duien un tren de vida elevat, però no eren rics. El pare 
de Víctor, Erasme Imbert importava i distribuïa xapes de ferro perforades alemanyes i tenia 
també una botiga de trens elèctrics a la Via Laietana, 38 de la qual en tenia cura Víctor, que 
també negociava amb art. Al pis més alt d’aquella escala, Anita hi va tenir el taller. Era, per tant, 
molt a prop, a un centenar escàs de metres, del d’Humbert 
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“Barcelona 24 juliol 1945 

Distingida amiga: 

Tal com li vareig prometre li escric en el dia del seu Sant. 

Primer de tot li desitjo que’l passi ben feliç voltada del seu espós y dels seus 
fills. 

Me varen dir que había sofert un accident y que s’habia lesionat un peu. Vaig 
telefonar al señor Imbert tan pronte va arribar a Barcelona y me va dir que 
había sigut una cosa lleu y que ya anaba be, de lo que’m vaig alegrar molt. 
Suposo que are ya deu estar completament restablerta. 

Aquest any al anarsen no va parlarme de que tingués intenció de dibuixar y 
penso que s’en debia anar sense album ni paper pensant solsament en l’aire 
pur y las muntanyes, aquelles muntanyes que tant la fan somniar a l’ivern, 
poblant la seva imaginació de llegendas y de fantásticas aventuras. Aquells 
dibuixos de l’any passat demanaven una continuació que no els hi ha volgut 
donar. Aquest any será per vosté una any de contemplació, de alegres 
passiejadas y de descans. Desitjo que li provi forsa y que’ns torni mes brillant y 
mes admirable que may. 

Yo aqui continu treballant, soc a Sardanyola pero vinc cada dia a l’estudi. Es 
una mica fatigant y penso quedarme aqui del tot”. 

....  
 
Pocs dies després, Humbert tornava a escriure en resposta a una carta d’Anita 
inmediatament posterior a la de felicitació que acabava de rebre. La carta no 
era gens formal. Humbert s’havia sentit tractat injustament, per unes paraules, 
sens dubte de coqueteria, d’Anita. El to i el contingut de la carta d’Humbert, i 
les referències a la carta d’Anita, posaven de relleu que hi havia entre ells uns 
sentiments més que amicals. Sembla que Anita era propensa a aquella mena 
de coqueteria amb els homes que trobava interessants i que gaudia, en aquest 
sentit, d’una certa permissivitat del marit. Humbert no seria l’únic, però en 
aquell temps es dedicaven una atenció mútua especial. Això no obstant, el 
mateix to de les cartes d’Humbert, entre altres coses, indicava el caire contingut 
i el sentit del límit d’aquelles relacions. Anita i Víctor Imbert s’havien casat el 
1929 i s’estimaven molt.  
 
“Barcelona 3 Agost 45 

Distingida amiga: 

Sento molt que vagi rebre la meva carta en un moment de mal humor. 

Es molt injusta al subratllar la paraula demanada  felicitació. 

Vosté va demanarme que li escribis el dia del seu sant, es cert, pero si no ho 
hagués fet, l’hauria felicitada igualment, com es natural. Al subratllar la paraula, 
se pot entendre que vaig accedir a la seva demanda de mala gana, per forsa y 
es aixó lo que trobo perfectament injust. 

No a totes les demandes s’hi accedeix a desgrat. La meva carta era demanada 
– encara que no la felicitació - pero yo vaig tenir molt gust en escriureli. 
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Molt sovint a una persona que s’ausenta se li diu: escriguim o escriume 
sobretot si se l’aprecia (rarement diem tal cosa a un indiferent) y lo que aquella 
persona ens escriu será demanat.  

Es demanada una visita y un hi va amb molt plaer y son demanadas tantas 
altres coses a las que s’accedeix amb tot el cor! 

Ya veu que si ha volgut treure mérit a la meva felicitació subratllant una paraula 
no ho ha lograt, dons per ferho hauria de probar que la felicitació no va ser de 
debó, una felicitació cordial y sincera y aixó per mal humor que tingués el dia 
que va rebre la carta estic segur de que no ho va poder pensar.  

Espero que m’escriurá algo mes y per endavant li adverteixo que no’m fa res 
que ho fassi accedint als meus desitjos. 

Rogantli saludi al seu espós li enviem un afectuós recort  

Susana y Manuel Humbert”. 

 
L’amistat va prosseguir reprenent el to normal. Humbert havia recuperat el 
domini de la situació i s’expressava amb bon humor i, fins i tot, amb un punt 
d’ironia l’estiu següent. Les cartes que transcrivim tenen l’interès afegit de les 
referències a altres amics comuns, com els Casanovas i els Mercadé. 
 
“Barcelona 23 Juliol 46 

Distingida amiga Anita: 

....El motivo de la presente – com diu la gent, es felicitarla en el dia del seu 
sant. 
 
....Son tantes les seves aficions que no se a quina se dedicará amb 
preferencia, encara que penso que será a la pintura. Espero amb molta 
curiositat veure els seus progressos. 
 
Aqui, escampat tothom, ens veiem solsament amb els Casanovas. La Susana 
no está gaire be. Va tenir un altre atac molt fort y ha passat una colla de dies al 
llit. Se veu que és una cosa seria y s’haurà de cuidar molt. Apart aquesta nota 
desagradable tot segueix igual. Treballo com sempre y no crec que em mogui 
de Barcelona. Espero que m’escriurá y que me dirá algo de la seva vida 
d’estiugeix, que li desitjo sigui ben agradable”. 
.... 
 
“Barcelona 13 Agost 46 

Distingida amiga: 

Varem rebre les seves cartes y Susana per el seu Sant la seva felicitació 
acompanyada d’un bonic regalo... 

...Susana... no esta encara gens be y la seva malaltia li dona un estat general 
d’abatiment y de malestar que li impedeix fer les coses normalment.  

Veig que vosté está molt animada pintant y espero que fará grans progressos. 
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Aqui seguim igual. Cada dia menos amics y la penya se va reduint a 
proporcions microscópiques. Aquests dies els Casanovas van a Valls607 y, per 
tant, per un cop quedará interrompuda del tot. Dissabte passat encara hi venia 
l’Algranate. 

Encara unes poca setmanes y tindrem el gust de tornarla a veure per aqui amb 
les forsas recuperades disposada a animarho tot”.  

.... 

En les cartes successives, Humbert va canviar l’idioma d’escriptura adoptant el 
castellà. No deixa de ser significatiu, era l’any 1947 i el pes de les 
circumstàncies s’anava imposant fins i tot en l’àmbit privat. Suposem que els 
Imbert havien fet el mateix. Anita havia realitzat el seu somni d’esdevenir 
pintora i Humbert estava seguint els seus passos de ben a prop. 

 
“Julio 1947 

Apreciada amiga: 

Por Victor tenemos noticias de su veraneo en San Julian. 

Sabemos que todos estan bien y que vd rebosa optmismo y actividad como 
siempre. 

Este año habrá podido realizar su sueño y pintar a su gusto608. Por las últimas 
cosas que le vi en su casa, estoy convencido de que dará un gran paso y de 
todos modos disfrutará usted pintando, pues ya tiene los medios suficientes 
para poder expresar lo que siente.  

Debe estar usted muy contenta. Como le decia a Victor, quedé sorprendido de 
sus progresos y creo que ello ha sido posible sólo porque usted, como quien 
dice, habrá pasado muchos años pintando interiormente.  

Su espiritu sentia la pintura y sus  ojos veían las cosas, le es ahora necesario 
quizá únicamente educar la  mano. 

Tengo mucha curiosidad por ver sus obras. 

Aquí este año hemos suspendido las reuniones de los sábados durante estos 
meses de calor. En Otoño las reanudaremos con más ánimo que nunca. 

                                            
607

 Jaume Mercadé tenia una casa al “bosc” de Valls, ciutat d’on era fill. Hi solia convidar als 
amics barcelonins. Aquell estiu era el torn dels Casanovas, dos estius més tard els convidats 
serien els Humbert. Les famílies benestants de Valls tenien predilecció per aquella àrea que es 
troba a pocs kilòmetres del nucli urbà i s’hi accedeix per la carretera de Montblanc. Des 
d’aquelles elevacions, Mercadé va pintar alguns dels seus paisatges del Camp de Tarragona  
 
608

 Anita Solà va començar a pintar tard, a la segona meitat dels anys 40, quan ja era mare de 
tres fills, i va fer la primera exposició el 1948 a la Sala Vinçon. Manuel Humbert es va referir a 
aquesta exposició en una de les seves cartes a Anita. L’any següent va exposar a Bilbao a la 
Sala Studio. El 1952 va exposar a la Sala Gaspar i en anys següents a les Galeries Laietanes 
(55),  la Galería Biosca de Madrid (56),  la Sala Syra (60), la Llibreria Jaimes (62), el Ateneo de 
Madrid (64), les sales Syra (65 i 70), Mitre (74) i Gaudí (79).  Els seus mestres foren Ramon 
Rogent i Enric Planasdurà, però també va rebre estímuls i ànims de la part d’Humbert. Va morir 
el 1995, però la darrera exposició la va fer el 1979 perquè es va veure afectada per la ceguera. 
Víctor havia mort de càncer l’any anterior al d’aquella exposició. 
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Nos vamos a Sardanyola pero en rigor no veranearemos, a lo menos yo, 
porque está muy cerca y continuamente estoy en Barcelona. 

... Susana y yo le dseamos muchas felicidades... ”. 

 

Anita havia felicitat Humbert, probablement per les seves il·lustracions al llibre 
El Estudiante de Salamanca de José de Espronceda que la Editorial Argos va 
publicar aquell any. Humbert li ho agraïa fent-li uns elogis que palesaven l’alta 
valoració que li mereixia, “hasta ahora no he conocido otra como vd [usted]”. 
Estenia els elogis a Víctor. L’animava, tot i confessar que més aviat era ell qui 
en aquells temps necessitava d’ànims. Els Humbert se n’anaven a passar uns 
dies al “bosc” dels Mercadé a Valls. 

 

Barcelona Agosto 1947  

Distinguida amiga: 

Recibí  su amablíssima carta. No merezco tanta consideración pero le estoy 
muy agradecido. Sus elogios indican sobre todo una buena amistad a la que 
sinceramente y de todo corazón correspondo. 

Vd no es una mujer como la mayoría, hasta ahora no he concido otra como vd. 
Tanto vd como su esposo desentonan entre tanta vulgaridad. Su interés por el 
arte es excepcional, entre nosotros son muy pocos los que lo sienten. 

Yo tengo una gran fe en su esfuerzo en todos sentidos. Pone vd el alma en 
todo lo que hace y siente y sin duda le esperan grandes triunfos. 

No seré yo quien la desanime, además, no soy quien pues a vd no la desanima 
nadie. Casi estoy por pedirle que me anime a mi. 

Susana recibió su regalo con la alegría que es de suponer. Le gustó mucho y 
realmente es magnífico. 

... 

Nos vamos mañana a pasar un par de dias con los Mercadé en su bosque”. 

 

A finals d’hivern i a la primavera del 1948, els Humbert eren a Les Lilas. La 
manera de parlar de París denotava que aquella mena d’estades seguien sent 
un fet habitual i, per tant, que els anys anteriors no havien interromput les 
anades a França. En la primera carta de París, es veia que Suzanne seguia 
estant en mala ratxa i s’havia accidentat. Humbert lamentava que els Imbert no 
estiguessin amb ells. En la segona carta, es feia ressò de l’exposició d’Anita i 
del catàleg on Benet presentava la pintora. Cal remarcar que, en la segona 
carta, al cap d’un mes d’ésser a París, Humbert, descontextualitzat de 
l’atmosfera opressiva espanyola, tornava a escriure en català. 

  

 
“Paris 4 marzo 48                          35 Place Waldech-Rousseau Les Lilas 
(Seine) 
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Queridos amigos: 

Llegamos sin novedad aunque algo cansados no nos podía ocurrir cosa más 
molesta en el  momento de la marcha que el accidente de Susana. 

Perdonen que no les haya escrito antes pero el tiempo pasa volando. 

Paris esta como siempre y en esta época del año está mejor que nunca. Qué 
lástima que no estén Vds aqui con nosotros. Ya les ecribiré más.  De todos 
modos no creo que tardemos mucho en volver. Victor me escribirá lo que le dijo 
su hermano de la estancia en el Norte? 

Anita debe estar con la fiebre de la exposición. La ha abierto ya? Si es así ya 
me darán notícias”. 

.... 
 
“Paris 31 Abril 48 

Amics Imbert 

Vaig rebre la seva carta y el catálec de la Exposició amb la presentació d’en 
Benet y la primera crítica. Com debia estar emocionada Anita! 

Ya m’en donaran noticies de paraula pues pensem tornar la setmana entrant. 
Yo també els hi donaré de París”. 

..... 
 
A la tornada de París, havia de succeir algun incident perquè el dia 11 d’agost 
en el pis del carrer Bonavista, 11 on havien fixat la residència els Humbert, 
deixant el pis del carrer Sant Pere més Baix només com a taller, Suzanne va 
escriure una carta, de fet, a Anita Imbert, però curiosament encapçalada per 
“Ma tres cher amie, Querido Victor”. Hi mostrava un emocionat agraïment a la 
amiga per un “espléndido regalo” i per “saber que “tenia todavía tu cariño que 
me es más precioso que el regalo mismo”, la qual cosa la reconfortava després 
d’haver fet alguna escena de gelosia. La carta denotava una confusió de 
sentiments, però també una notable sinceritat en la confidència femenina, tot 
procurant establir una complicitat entre dones, explícita en la postdata, que li 
resolgués el temor d’enemistar a Anita que el seu comportament li havia 
ocasionat. Seguia així: 

“No se, me parecía que había notado en ti un poco de frialdad, piensa que no 
tienes mejor amigo y más noble que Manuel que los aprecia tanto  a los dos, y 
yo, a pesar de mi caracter un poco raro yo soy una gran sentimental y cuando 
quiero una persona es para siempre, a lo bueno, a lo malo, te quiero a ti y a 
Victor et tu familia tal como son. .., Anita tu eres buena como guapa, me gusta 
tu compañía, y tu presencia anima los sitios donde te encuentras, es el mejor 
elogio que te puede hacer una mujer. 

“Anita perdón por mi manera de comportame que a veces me doy cuenta que 
debe ser pesada. Yo no puedo ser celosa por dos razones, yo te creo una 
mujer muy enamorada de tu esposo, y buena madre de tus hijos, y Manuel es 
demasiado noble para faltar a un amigo, de manera que no tienes que hacer 
caso de mis tonterías, Anita si te he ofensado no me tienes rencor porque no 
tienes mas buena amiga que de todo corazón te da las gracias por tu regalo tan 
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bonito que por desgracia el nuestro no puede corresponder, pero que si un dia 
te lo puedo hacer no faltaré de hacerlo. 

.... Tu amiga que te quiere 

Suz. Humbert. 

P.S. Yo te ruego de no hablar de esta carta a Manuel, eso son cosas de mujer, 
y Manuel no comprende mi sentimentalismo”. 

 

Víctor Imbert, a part de la seva participació en els negocis familiars i donades la 
seva afecció i les seves relacions, negociava amb art. Sobretot, procurava 
promocionar-lo i recolzava de diverses maneres als amics artistes i a la gent de 
la cultura. El retrobarem aviat com a delegat dels Salons d’Octubre  i com a 
editor de la “Col·lecció de Gravats Contemporanis Edicions de la Rosa Vera”. 
Però ara ens hem de referir a les festes que donava a casa i, particularment, el 
sopar que va fer en homenatge a Humbert 

A Barcelona hi havia diferents cenacles on es celebraven vetllades literàries, 
musicals, artístiques o intel·lectuals. Les dels Imbert es caracteritzaven per la 
diversa procedència dels convidats entre els quals tenien un pes molt destacat 
pintors i escultors, però també músics. Era característic dels convidats a les 
vetllades de casa els Imbert que fossin de diferents generacions, ”aplegades 
sota el mateix esperit de resistència”, és a dir, en aquell cas, pel desig de 
continuar realitzant una tasca per la qual oficialment ningú era valorat. 
”L’aixopluc que els oferien aquells cenacles eren un veritable incentiu a evitar el 
desencís de viure en un món hostil”609, ha escrit Sílvia Muñoz d’Imbert.  

Víctor Imbert portava un llibre de visites en el qual els convidats a les festes i 
reunions que va celebrar a casa seva entre els anys 1943 i 1946 eren animats 
a deixar-hi la seva empremta. “Durant la postguerra, la societat, obligada a 
viure i, molts cops, a sobreviure sota el pes de l’autoritarisme, acabà creant uns 
espais propis no reconeguts oficialment”. Era una època “en què els millors 
somnis esdevenien records de temps passats”610.   

Seguint el relat de la seva néta, “el 8 de febrer de 1945, Víctor Imbert va 
pronunciar un parlament durant la vetllada homenatge que dedicà al pintor 
Manuel Humbert. Gràcies a haver estat registrat en el llibre de visites podem 
saber els noms d’alguns dels seus convidats habituals i les raons que duien als 
Imbert a organitzar aquelles vetllades: 

“Si tant Anita com jo  - va dir Víctor - ens hem atrevit a convocar-vos per a 
semblant cerimònia és perquè hi teniu també un paper de protagonistes. Molts 
de vosaltres sou artistes, artistes eminents, que ens heu delectat amb les 
vostres creacions inoblidables. Deixeu-nos aprofitar aquesta ocasió en què 
m’he decidit a prendre la paraula, per dir-vos que, gràcies a vosaltres, pintors, 
escultors, poetes, músics, les belles arts tenen per a nosaltres una significació 
viva i directa; no són mai una cosa impersonal. 

                                            
609

 Revista de Catalunya,  núm. 176, setembre 2002, pàg. 46. Sílvia Muñoz d’Imbert: “A través 
d’un llibre de visites”. 
 
610

 Ibid., 44. 
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“Opisso, el “papà Opisso”, evocador d’una època deliciosa que es fa ignorar; 
Alfred Opisso, subtil, mestre de la línia; Mercè Plantada, veu de mel i de cristall; 
poeta López-Picó, al qual és impossible dedicar cap epigrama perquè n’és el 
mestre indiscutible; Morató, dibuixant exquisit; Soldevila, autor de novel·les que 
formen part de Barcelona com a barris morals... o immorals; Joan Llongueras, 
mestre del ritme i poeta de la tendresa; Josep Clarà, l’eminent escultor, 
personificació gloriosa de l’art plàstic universal i el seu il·lustre col·lega Enric 
Casanovas que sap infondre al marbre una vida serena i misteriosa... I quin 
goig veure’ls aquí plegats... i Josep Maria de Sagarra, el nostre poeta, el nostre 
verb, prodigiós constructor de catedrals en vers... 

“Tots, tots vosaltres, dignes tots d’un “piropo” que, ai de mi!, no estic segur de 
trobar, tots mereixeu el nostre agraïment i jo us el faig present en aquesta 
ocasió amb tota la sinceritat de la meva ànima. I em dol de no tenir més cabals 
i més forces, més lloc i més parets per poder invitar a més artistes, no sols a 
passar per casa, sinó a viure-hi en certa manera representats per les seves 
obres”611. 

 

A partir del 28 de gener de 1944, Carles Soldevila venia sent el principal 
cronista d’aquelles reunions del carrer Casp. De les seves cròniques en 
traurem les referències a Humbert. Les inicià en ocasió de l’homenatge a Lluís 
Morató, quan els reunits no arribaven a la dotzena i només el matrimoni 
Humbert era estrany a la casa i pertanyia al gremi artístic612. 

En una altra ocasió, va ser el mateix pintor Lluís Morató qui va recollir una 
vetllada que va tenir lloc la nit del 27 d’octubre de 1944 amb aquesta referència 
al nostre pintor: “Més tard han arribat Mestre Ricard Opisso i Mestre Manuel 
Humbert. El darrer és una mica més jove que Opisso i Clarà, però porta també, 
els seus bons anys de París i gros bagatge d’anècdotes... Pare Opisso 
s’engresca, vibra, posa passió en tot allò que evoca. Clarà desgrana, 
mesuradament els seus records, fent-nos paladejar anècdotes. I Humbert, 
posant sordina a l’emoció, ens fa veure el seu pas per la gran urbs, el lloc on 
tenia el taller, mentre la seva muller – parisenca assimilada cordialment al 
nostre viure – escolta amb complaença i una punteta de melangia... I aquí el 
paper se m’acaba i la major part de les coses que desitjaria dir hauran de 
quedar al tinter. Els que hi érem, però, evocarem, temps a venir, embolcallada 
en els suaus vels del record, aquella nit que, a casa dels cordialíssims amics 
Imbert, Alfred Opisso tocà la guitarra, guiat per la mà dels àngels... Recordeu? 
Sí, ja ho crec! Fou aquell dia que en què hi coincidiren en Clarà, l’Humbert, en 
Ricard Opisso... I ara perdoneu. Ben cordialment. Lluís Morató”613. 

Finalment va arribar el dia en què Humbert, freqüentador habitual d’aquell 
cenacle, fou homenatjat. Ja hem llegit les paraules que va pronunciar Víctor 
Imbert. Sílvia Muñoz també ha recollit la crònica de Soldevila, que constitueix 
un magnífic document d’època. 
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“El 8 de febrer de 1945, Carles Soldevila narra l’homenatge al pintor Manuel 
Humbert, ofert pel matrimoni Imbert, arran del retrat que el pintor havia fet 
d’Anita Solà. Escriu Soldevila: “M’inviten a deixar aquí unes ratlles, testimoni 
escrit de la festa celebrada el dia 8 de febrer en honor del mestre Manuel 
Humbert. Accepto amb gust i m’excuso de no demostrar-ho amb un reportatge 
extens, minuciós i suculent on cada personatge quedés retratat i cada paraula 
registrada. Tinc tan poc temps lliure! 

“La festa – dins el marc hospitalari i simpàtic que han sabut crear els bons 
amics Víctor i Anita Imbert – va començar a quarts de dotze. Quants érem? El 
bo i millor del país... o poc se’n falta. Hi havia grans poetes i grans pintors, 
insignes escultors i músics il·lustres; dames d’una bellesa en el seu punt dolç i 
noies en una bellesa en el seu punt tendre... . Un diplomàtic ple de cortesia i 
una dama, la seva muller, que toca el piano com un àngel... . Comerciants i 
industrials que proven una vegada més que els càlculs interessats no són 
incompatibles amb l’amor a les muses... . En fi, una reunió barcelonina al cent 
per cent. 

“Va parlar, com era de llei, l’amo de la casa, que va trobar un seguit de mots 
escaients. L’Humbert l’escoltava ple de modèstia i de neguit; hom veia que no 
estava preparat per aquella apoteosi i que de bon gust s’hauria amagat sota la 
taula. 

“No ho va fer. I després d’escoltar Víctor Imbert, hagué d’escoltar a molts altres 
que en honor seu varen executar llurs habilitats. López-Picó va llegir uns 
epigrames d’un barroquisme galant i exquisit; el gran Frederic Mompou, 
acompanyà la bella Mercè Plantada que va cantar un seguit de cançons; en 
Llongueras llegí versos fins i entremaliats... . Ah, jo també, jo també vaig parlar 
i vaig fer-me en certa manera responsable d’aquest devessall de música i 
poesia. 

“ La nota de l’alta crítica restà a càrrec de Rafael Benet que llegí un fragment 
de la seva monografia dedicada a Humbert. 

“Després de l’intermedi gastronòmic – copiós i esplèndid – la vetllada 
reprengué amb força. Eren les dues de la matinada. L’eminent pianista Florinda 
Santos de Lucena va seure al piano i amb la complicitat de Bach i de Schubert 
reduí l’auditori al silenci i a l’embadaliment. 

“Després vaig retirar-me en un estat de deliciosa irresponsabilitat. M’han dit – jo 
ja ni hi era – que la vetllada va prolongar-se encara i que el poeta Goicoechea 
desmentí el seu aspecte de bandoler romàntic llegint una bella divagació sobre 
l’art del pintor Humbert. 

“ Es podia demanar més?”614. 

 

La veritable, llarga, fructuosa i, a cops, excitant, però sempre respectuosa 
amistat que van mantenir els Imbert i els Humbert es reflectia en la 
correspondència que hem reproduït per tractar de conèixer millor els 
sentiments i la personalitat dels implicats en aquells anys de retrats i 
d’homenatges. Perquè l’homenatge que va tenir lloc a la residència del carrer 
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Casp no va ser l’únic. En efecte, Víctor Imbert va promoure un altre homenatge 
a Humbert, celebrat al restaurant Les Set Portes, l’any 1947. Ho veurem 
oportunament. L’amistat dels Imbert i dels Humbert va durar molts anys i llur 
correspondència no es va limitar a les cartes que hem reproduït, sinó que es va 
perllongar almenys fins l’any 1967, data de la darrera carta que hem trobat. Els 
Imbert van deixar de viure al pis, de lloguer, de la Casa Calvet l’any 1953 i van 
anar a viure al carrer Balmes cantonada Mitre. Quan el pare de Víctor, Erasme, 
va morir el 1959, la gestió de les empreses familiars es va repartir entre els 
germans i  a partir d’aleshores els negocis van començar a caure. A més a 
més, a Víctor li van haver d’extirpar un pulmó l’any 1962, la qual cosa el va 
afeblir sensiblement. Els Imbert van haver de canviar de vida, però l’afecte i 
l’amistat amb els Humbert va ser més constant que les circumstàncies. Van 
sobreviure a Humbert i a Suzanne, Víctor per poc temps. Anita va viure encara 
molts anys, pràcticament cega, i no es va separar mai del retrat d’Humbert en 
el què va voler mirar-se fins l’hora final. 
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35. EL CERCLE MAILLOL A L’INSTITUT FRANCÈS. 
XAVIER VALLS I ALBERT RÀFOLS CASAMADA ENS 
PARLEN DEL CERCLE I D’HUMBERT. 

 

La monografia arriba a uns anys sobre els què feliçment ha estat possible de 
trobar, en el curs de la seva preparació, testimonis directes del fets narrats. 
Hem considerat que aportaven una riquesa imprescindible i, per això, hem 
aplicat el recurs bàsic de l’antropologia, que és la conversa franca amb les 
persones, juntament als altres elements metodològics utilitzats fins aquí i que 
seguirem emprant. 
 
Naturalment això introdueix al treball un tipus de subjectivitat diferent de la 
contemplada fins ara. Perquè no es pot considerar allò que ha quedat escrit en 
llibres, catàlegs, revistes, diaris i cartes com “allò objectiu” font a “allò subjectiu” 
que seria el que ens dirien les persones entrevistades. Per l’autor, aquestes 
converses han estat un dels aspectes més gratificants del treball. Naturalment, 
la major part del que vam poder escoltar ha quedat en les llibretes d’apunts i no 
ha pogut passar directament a aquestes pàgines, precisament per considera-
les impressions i records molt personals, difícils de contrastar, potser massa 
contradictoris amb altres visions o amb una certa coherència del relat. Tot i així, 
a cops hi afloren  subjectius, contradictoris, incerts, però vius. En tot cas, ens 
han ajudat, i molt, a configurar-nos una “ànima” del personatge central i de les 
persones, fets i circumstàncies que l’envoltaren. Sense aquesta “configuració 
anímica” ens hagués estat impossible de donar un cert alè vital en aquesta 
història i en la humanitat dels seus personatges. Per això, agraïm tant les hores 
compartides, i també lamentem tant que, amb moltes d’aquelles persones que 
ens reberen tan cordialment i amicalment ja no es puguin repetir. 
 

Una d’aquelles persones, el pintor Xavier Valls, segons ens contà una tarda 
inoblidable en el seu  estudi de l’Île Saint Louis, va  conèixer Humbert l’any 41 o 
42 a casa l’Olga Sacharoff i l’Otto Lloyd i també va coincidir amb ell, algunes 
vegades, a can Joaquim Sunyer. Ens va relatar el que segueix sobre el procés 
de formació del Cercle Maillol i els seus personatges. 

“L’escultor suís Charles Collet residia a Barcelona des del 1923. Es va fer una 
casa a Horta l’any 36, en el lloc on hi ha el convent de les Dominiques, en uns 
terrenys dels Cortada. L’arquitecte va ser en Folguera. Gràcies a Collet, vaig 
conèixer tota la colla d’artistes consagrats. El 1938 Collet va a anar a Ginebra, 
però va tornar a Barcelona, on havia romàs la mare, l’any següent. A la façana 
de la seva casa hi tenia penjada la bandera suïssa. 

“Collet era professor de l’Escola Massana quan aquesta era dirigida pel pintor i 
decorador Jaume Busquets. Collet venia de L’École d’Arts et Métiers de 
Ginebra i era cisellador d’ofici. Els baix-relleus i les portes de bronze de l’edifici 
Sant Jordi del carrer Casp cantonada Pau Claris són obra seva. Ell i Busquets 
també van fer la tomba de la Sra. Tecla Sala a Roda de Ter. Jo vaig fer el curs 
de l’Escola Massana els anys 37 i 38.  

“Joan Cortés, Pau Roig, els Collet, els Humbert, la Sra. del Dr. Eduard del 
Castillo i altres com Marthe de Saint Paul, Aurora Bertrana i, fins i tot, Màrius 
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Gifreda solien trobar-se els dissabtes a casa el Dr. Roman Alemany, la dona 
del qual era francesa. La casa es trobava a la Diagonal xamfrà Passeig de Sant 
Joan i, a vegades jo també hi anava. Les converses no sempre eren 
transcendents sinó que sovint rèiem de coses banals i Suzanne Humbert ens 
cantava alguna cançó parisenca615. 

“Sunyer, Casanovas i Humbert es reunien un cop a la setmana al cafè La 
Lluna. Crec recordar que Humbert hi anava amb Suzanne i els altres, sols. 

“En aquelles reunions a Humbert se’l veia content. Tots aquells amics eren ben 
diferents, però Humbert gaudia amb les bromes. Ell no era un xerraire, però 
enraonava molt quan es parlava d’art. El director de l’Institut Francès, Pierre 
Desfontaines, de seguida es va passar a la France Libre i va llogar un pis (al 
Carrer Bruc o Llúria) on va crear el Colegio de Lenguas Extranjeras. Quan van 
tornar a la Gran Via, Pierre Vilar va ajudar a fundar el Cercle Maillol. L’any 
1946, aproximadament, a França hi va haver una vaga de professors 
d’universitat. A Espanya, les vagues estaven prohibides, però en Vilar va insistir 
en fer vaga a l’Institut, a la qual cosa Desfontaines es va oposar, dades les 
circumstàncies. L’enfrontament entre ells va ser dur i, a partir d’aquell moment, 
quan parlaven de Desfontaines a En Vilar aquest reaccionava com si s’estigués 
parlant d’un feixista, cosa que era lluny de ser certa”. 

En aquest punt, hem d’interrompre el relat de Valls per dir que Palau i Fabre 
ens va donar, quan el varem entrevistar, una opinió ben diferent sobre el 
director de l’Institut Francès en dir-nos que era petainista i que no volia que 
passés l’Institut a De Gaulle. Palau va afegir, que Petain era padrí de 
Desfontaines. Recordava que malgrat tenir l’oposició dels professors, havia 
sobreviscut en la direcció passada la guerra, i que era geògraf i excursionista.  

Palau coneixia bé Humbert. D’una banda, perquè Suzanne era amiga de la 
mare, Eulàlia Fabre. El poeta recordava que Suzanne cantava molt i bé i no 
havia oblidat la seva versió de Les mains des femmes. Veia Humbert, en canvi, 
com un home molt senzill, que parlava en veu baixa i tendia a obscurir-se i 
passar desapercebut. Donava la impressió d’estar aclaparat per la vida i 
físicament li recordava el poeta belga Henri Michaux, apreciació coincident la 
de Rafael Benet, que havia explicat que a Tossa de Mar, els anys trenta, els 
confonien. D’altra banda, el pare de Palau i Fabre, també dibuixant i pintor, 
havia conegut Humbert en temps del Papitu. Però quan el poeta va freqüentar 
més al pintor va ser a l’Institut Francès, els anys quaranta, i també a França on 
es veien a casa de Pierrete Gargallo, bona amiga de tots dos. 

Doncs bé, Palau ens aportà una dada que, lligant caps, pot suposar la 
concreció del lloc de coneixença d’Humbert i Picasso. Sabem, pel que va dir el 
mateix Humbert, que ell i Picasso es van conèixer a Barcelona quan aquest 
anava a visitar la seva mare. També sabem que Canals i Humbert, malgrat la 
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diferència d’edat es freqüentaven i s’estimaven molt. Com, a més, segons 
Palau, Picasso, quan era a Barcelona, anava a dinar cada dijous a la casa dels 
Canals, de l’amistat amb els quals deixà com a testimoni el Retrat de la 
senyora Canals que pot contemplar-se al Museu Picasso de Barcelona, és molt 
plausible que Humbert i Picasso s’haguessin conegut en aquella casa. 

Pel que fa a Desfontaines, no podem fer res més que constatar la divergència 
d’opinions entre dos catalans, Valls i Palau, que, poc o molt, l’havien conegut. 
Sigui com sigui, les aparicions de Desfontaines al llarg d’aquestes pàgines no 
deixaran dubtes sobre la seva bonhomia i la seva amistat amb els artistes 
catalans. Reprenem, doncs, el relat de Valls. 

“En aquell “Colegio de Lenguas Extranjeras”, hi vaig conèixer Manolo Hugué, 
Sunyer, Mompou, Humbert, el vidrier Gol i algunes persones franceses com la 
Sra. Alemany i la professora Marthe de Saint Paul. S’hi reunien per discutir i per 
parlar de la guerra. 

“El 1946, Collet, Alfred Figueras, Sanjuan i Suzanne Alemany van demanar a 
Desfontaines permís per reunir-se un cop a la setmana ells i altres artistes en 
un saló de l’Institut. D’aquella iniciativa van néixer el Cercle Maillol i el Cercle 
Manuel de Falla. 

“Recordo com a freqüentadors inicials del cercle a Ricard Opisso, Humbert, 
Pau Roig, Olivé Busquets i Casanovas, entre els grans, i a Hurtuna, Ràfols 
Casamada i Maria Girona, entre els joves, a més dels ja esmentats. A partir del 
1949 també van començar a freqüentar el cercle els components de Dau al Set. 
Aleshores, Collet va deixar la presidència del cercle, la qual va ser assumida  
un temps per l’Hurtuna i, després, per Josep Maria de Sucre, el qual passa, 
sovint i erròniament, com el fundador del Cercle Maillol. Més tard, Arnau Puig el 
va succeir”. 

“Recordo a Humbert en aquella època com un home moderat. Era un 
catalanista respectuós amb les idees dels altres. S’havia fet amb la gent de la 
Mancomunitat i després amb Nicolau d’Olwer, Ventura Gassol, etc. Ell, i en 
general els membres del cercle, eren antifranquistes. Sunyer i Rebull havien 
estat a França durant la guerra amb una paga de la Generalitat - oferta per Pau 
Romeva - i els van llogar una casa a Isle-Adam, juntament amb Ferran 
Soldevila i altres. Cada dia una de les seves esposes feia el torn de la cuina. A 
Ferran Soldevila calia fer-li menjar a part perquè patia de l’estómac. Aquella 
situació es va mantenir fins la invasió alemanya, quan van anar vers el sud. 

“A la postguerra, aquell grup d’artistes de l’entorn d’Humbert, ell inclòs, va ser 
poc estimulat. Van patir molt per la guerra, no tant per ella mateixa com pel que 
va representar d’interrupció d’una situació que sí els havia resultat estimulant. 
Aquella interrupció es va produir, a més, quan havien assolit la maduresa. Per 
a ells la sort va ser que en aquells anys 40 la gent s’ajudava molt més que mai, 
hi havia més contacte front l’adversitat i, a cops, la persecució”.  

Fins aquí el relat de Valls sobre els orígens del Cercle Maillol. La conversa va 
seguir orientant-se vers la importància que va tenir el Cercle en aquelles 
circumstàncies, no solament per als artistes consagrats, sinó sobretot per als 
joves. La relació que el Cercle va permetre d’establir entre dues generacions 
d’artistes deia molt en favor dels promotors, però també provava l’obertura 
d’esperit de pintors com Humbert, Mompou, Sunyer o Figueras que van tenir 
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una influència cabdal, i ben poc reconeguda, en la adaptació de la jove pintura 
catalana als nous aires internacionals. Ells, que de joves havien fet una 
adaptació d’aquella mena, els anys quaranta, en plena possessió dels seus 
mitjans expressius, mantenien la seva personalitat, la qual no solament es va 
manifestar en les seves obres, sinó en l’esperit permanentment “modern” que, 
lluny de voler imposar la seva estètica als més joves, va estimular-los en la 
recerca del camí propi i a obrir-se al món.   

Aquella obertura els era possible iniciar-la gràcies a les conferències, 
projeccions i exposicions que organitzava l’Institut Francès, però la realitzaven 
plenament quan es concedien, per part del Govern de la República Francesa, 
pensions o borses d’estudi a favor de pintors i escultors novells per poder fer 
una estada a París. Al seu retorn, aquells joves van propiciar un canvi radical 
en l’art català.   

Tanmateix, com recordaria Sucre en el catàleg de l’exposició d’obres d’ex-
becaris que es va fer el 1955, el Cercle Maillol no havia estat simplement un 
lloc al que s’hi anava a cercar una borsa del govern francès. Era un veritable 
espai de debat intergeneracional. Sucre ho descrivia així: “No es una Acadèmia 
ni un clan. Se trata de una tertulia de amplia convivencia de artistas, 
singularmente jóvenes, de tendencias diversas, que coinciden al anochecer de 
los martes en el Instituto Francés de Barcelona, para cambiar amistosamente 
sus personales apreciaciones acerca de la evolución del arte, derivándolas a 
una mejor solución de sus creaciones artísticas”616.  

Coneixent les dificultats que, en major o menor mesura, els artistes de la 
generació anterior passaven en aquells anys, cal valorar especialment el mèrit 
que tenia dedicar interès i temps als més joves. Un cas extrem de les dificultats 
de l’època fou el mateix Sucre. Jordi Mercader descriví a Enric Jardí la misèria 
en què vivia i ho va fer amb un punt de truculència, revelador tanmateix de la 
impressió que li causà veure-ho. 
 
“Vivia al Carrer de Sant Salvador a Gràcia, en una caseta atrotinada d’una sola 
planta amb una típica eixida al darrera. Hi vivia amb una germana seva soltera, 
o vídua, perquè em sembla que tots dos passaven amb la petita pensió que 
cobrava ella. No tenien electricitat ni aigua. Suposo que els havien tallat el 
subministrament per no pagar. S’il·luminaven amb espelmes, i l’aigua, l’anava a 
buscar la germana amb galledes a la plaça Rovira... 

“La misèria de la torreta d’en Sucre et posava la pell de gallina!. Això sí, la casa 
estava plena d’escuts nobiliaris i diplomes d’acadèmies i institucions sud-
americanes perquè ell era descendent de José M. de Sucre... Però els anys 
quaranta la merda se’l menjava”617.  

 

Un cas diferent va ser el del pintor Alfred Figueras. L’any 1944, Figueras, 
impulsat per Sebastià Gasch, va fer una exposició de dibuixos a la Galeria El 
Jardín, que era al costat de l’Institut Francès, a tocar de les Galeries Laietanes, 
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en plena Gran Via. L’exposició va tenir molt èxit i va permetre a Figueras de 
conèixer a Desfontaines. El Director de l’Institut Francès es va interessar per la 
seva situació. En esclatar la guerra civil, Figueras s’havia reclòs a Sant Fruitós 
del Bages on feia mig de pagès i mig de pintor. Desfontaines li va donar 
facilitats per venir a viure a Barcelona,  fins el punt de cedir-li un pis propietat 
de l’Institut. Després va fer una altra exposició a la Galeria Reig del Passeig de 
Gràcia, però era molt tímid i pensava que ja no podria exposar mai més. Això 
no obstant, tenia bons amics que li donaven suport, entre ells Humbert, i 
finalment va poder exposar a la Sala Parés618.  

Sembla, en efecte, que mentre  l’Institut Francès va ser dirigit per Desfontaines,  
la influència i el prestigi dels pintors madurs es va mantenir, però quan va 
canviar la direcció, l’interès es va centrar quasi exclusivament en la promoció 
dels joves artistes, fins el punt que alguns dels més grans, el mateix Figueras, 
s’hi trobaven desplaçats com si ja no hi tinguessin res a fer. De fet, lentament, 
afeblit el lligam intergeneracional, el Cercle Maillol va anar desapareixent.   

Ara bé, alguns dels vells freqüentadors tenien un altre ambient afrancesat on 
trobaven escalf i suport, quan calia. Era un ambient creat per un nucli 
d’esposes franceses d’homes catalans, alguns artistes i altres, no. A l’avinguda 
Diagonal, aleshores del Generalísimo, 331 1er. 2a. hi vivien el Dr. Alemany, 
una eminència en al·lèrgies i pioner en l’estudi dels àcars, i la seva esposa 
francesa, que com la d’Humbert, es deia Suzanne. Allà concorrien artistes i 
amics amb dones franceses, com els Humbert o Eduardo del Castillo, metge 
també i fill del crític d’art, i la seva esposa, a qui Humbert va dibuixar com a 
present de noces. Aquells amics s’ajudaven i ajudaven a qui podien, els metges 
prestant serveis mèdics, els artistes decorant les cases dels altres amics o fent 
servir el seu prestigi davant galeristes o col·leccionistes. 

A part les necessitats materials, l’escalf espiritual que venia de França en 
aquells temps de foscor va ser molt important per fer possible la supervivència 
d’altres dimensions humanes. En aquest context, cal recordar la “Exposició 
d’Artistes Francesos Contemporanis”, que tingué lloc l’any 1945 a La Virreina, 
organitzada pel govern francès. Tot i que objectivament no era comparable a la 
del 1917, havia de resultar, més que no pas un simple consol, un vertader 
estímul poder contemplar a La Rambla obres de Bonnard, Vuillard, Braque, 
Matisse, Vlaminck, Derain, Friesz, Laurencin, Lohte, La Frenay, Utrillo, 
Valandon, Dufy i altres de més joves619.  
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 Figueras va morir el 1980. Les seves dades biogràfiques són molt interessants i les devem al 
testimoni gentilíssim de la seva filla Clàudia. “Havia estat un jove agitador catalanista que durant 
la dictadura de Primo de Rivera va ser detingut moltes vegades, raó per la qual va decidir anar-
se’n a Alger. Allí, juntament amb l’escultor Rafael Tona i el joier Vila, va fundar l’”Académie Arts” 
on s’ensenyaven dibuix, pintura, escultura i arts decoratives. Es va mantenir oberta entre el 
1926(7) i el 1936, període en què va acabar esdevenint un veritable centre cultural de la ciutat.  
Abans, Figueras havia estat fundador de l’Agrupació Noucentista que tenia la seu al carrer 
Tallers, 72 1º1 i celebrava les reunions al Cafè Refectorium de la Rambla del Centre, 36. Mentre 
era a Alger, Figueras va exposar a les Galeries Laietanes el 1929. Va ser la seva esposa, Alba, 
qui va transportar els quadres perquè el pintor no va venir d’Alger en aquella ocasió. No ho faria 
fins el 1931 quan va començar un seguit d’anades i vingudes. Era de Sant Fruitós del Bages, on 
volia fer-se i finalment va reeixir fer-se una casa segons plànols de Le Corbousier a qui havia 
tractat a Alger. El 18 de juliol del 1936 els va sorprendre a ell i a la família a Barcelona. Van 
decidir anar a Sant Fruitós on van romandre fins el 1944”. 
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Potser la raó d’ésser del Cercle Maillol havia estat donar aquell escalf espiritual 
i fer de pont entre èpoques i generacions. Els artistes més grans, fins i tot els 
que més tard se sentiren o foren arraconats, no eren qualsevol cosa i van 
permetre que la missió de l’Institut Francès fos un èxit. Així, mentre 
Desfontaines, dins de les seves possibilitats, va ser un gran valedor de tots ells, 
en contrapartida, eIs més assentats en el panorama artístic català van saber 
sempre quin era el seu paper i van completar la tasca de l’Institut Francès i del 
seu director respecte als joves. 

Humbert sempre va ajudar a qui va poder, als més grans i als joves. Jordi 
Mercadé i Albert Ràfols Casamada recordaven amb un punt d’agraïda emoció 
que ell i Mompou anaven a veure les seves exposicions i sempre tenien 
paraules d’alè per a ells. Conservem, com en el cas de Xavier Valls, un record 
particularment bell de Ràfols Casamada parlant-nos d’Humbert quan el 
visitarem a casa seva del carrer de la República Argentina. L’anàlisi que va fer 
del pintor i de la seva obra el considerem d’un gran interès. 

Ràfols, primerament, ens va dir que admirava Humbert perquè “era dels 
noucentistes”. Els noucentistes van influir molt Ràfols, especialment per 
l’esperit,  i esmentava el cas concret de Sunyer que l’influí, a més, pel color. 

“La  pintura d’Humbert – ens va confiar - era molt coherent amb la seva 
personalitat. Un art fet de discreció i de serietat. No volia ser gens cridaner, era 
molt sobri. El seu tractament del color era en gamma mitja, mai estrident, ni 
tampoc “soso”. 

“El seu art tenia un ressò una mica francès que interessava als joves. Tenia 
una intensitat molt subtil. Era una pintura molt seriosa, és a dir, molt reposada i 
meditada, i això de vegades la gent no ho aprecia. 

“Tècnicament era molt bon pintor i dibuixant. La seva pintura tenia aquest to de 
cosa meditada i molt íntima. En aquell temps, els pintors s’especialitzaven en 
un tema i continuaven treballant-hi tota la vida. Per exemple, si feien figura no 
feien paisatge i viceversa. Però Humbert tenia un ventall temàtic prou ampli. 

“París era el seu centre pel que feia a l’art contemporani. Humbert sempre tenia 
l’ull posat a París. Era el missatger de França”, afirmava senzill i rotund, amb 
un ressò de Benet. 

“Pel que fa a les influències, hi veig la de Cézanne. En canvi, - a diferència de 
Busom, l’opinió del qual li exposàrem -, no trobo que l’influïssin els “valori 
plastici”, és a dir, els antics metafísics”.  

Referint-se als pintors de la generació d’Humbert que es van quedar a 
Catalunya, Ràfols ens digué: “No es van refer després de la guerra. Es van 
tornar un xic conservadors, almenys així ho percebíem els joves. Per exemple, 
en Sunyer ens deia que no calia anar a París a cercar influències, que anéssim 
a Conca”. 

Maria Girona s’afegí a la conversa per recordar el canvi sofert per Junoy amb la 
guerra. “Aquells artistes, continuava Ràfols, van frenar els seus impulsos 
renovadors pel trauma de la guerra, esdeveniment que els va espantar molt per 
les dues bandes. Es van recloure en l’ofici. 
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 JARDÍ, Nou converses..., op.cit., 83. 
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“Quasi tots aquells pintors es van dulcificar. Sisquella, molt. Mompou i Villà, 
gens. Humbert es va mantenir en un to mig, no va ser massa “rupturista”, va 
ser constant i fidel al seu concepte inicial, molt coherent amb la seva 
personalitat. 

“Humbert estava al marge. Era molt circumspecte i es mantenia au dessus de 
la melée. Tenia un esperit modern, obert, s’interessava pel que passava, pel 
que feien els joves, però seguia el seu camí. Humbert havia adquirit una bona 
formació. Ell i algun dels seus amics van anar seguint la seva línia, la 
personalitat pròpia i les van mantenir tot i ésser frenats per l’ambient”.  

Ràfols també el recordava a la tertúlia de La Punyalada, però pensava que 
econòmicament Humbert no ho devia passar gaire bé. Hi havia poquíssim 
col·leccionisme d’una certa qualitat. Ràfols recordava entre les excepcions el 
Sr. Erausquin, el propietari de Bracafé. 

“A partir del Saló d’Octubre hi va haver una inflexió i les galeries van obrir-se a 
allò nou, i se’n van inaugurar altres de galeries com Adrià, René Metras, 
Delarte, mentre la Syra es va rehabilitar i es presentava com més moderna que 
la Sala Parés. 

”L’Institut Francès estava al carrer Provença durant la guerra europea. Louis 
Aragon va venir-hi a fer una conferència. El Cercle Maillol es reunia un cop a la 
setmana, els dimarts. Les reunions no eren gens formals, no solia haver-hi 
pauta. Miravem les revistes que havien arribat i les comentavem. Entre els 
joves freqüentàvem el Cercle, Guinovart, Valls, Tàpies, Jordi Mercadé, Rogent, 
nosaltres dos i altres. 

“Georges Rayart va ser un director important de l’Institut pels vols dels 
seixanta. Va fer venir Claude Simon i Roland Barthes. Es va fer una 
conferència d’homenatge a Sartre, “Influències entre el pensament i l’art”, tot i 
que no es podia dir. Aquella va ser l’època més brillant de l’Institut”. 

Sens dubte, la valoració que en va fer Ràfols era la valoració d’un “jove”. 

“Humbert el freqüentà  els anys 40 i començaments dels 50. El Cercle Maillol 
feia la funció de defensa d’un espai de llibertat i obertura front a l’opressió 
franquista. Rayart feia sopars a casa seva, sobretot quan convidava gent de 
fora”. 

Quan acabàvem la conversa, Maria Girona se’ns apropà per dir en veu baixa, 
com una confidència: “Humbert era molt sensible i bon pintor”. L’esposa tenia la 
última paraula. 

 

Hem de registrar, abans de cloure aquest capítol, la presència d’Humbert a 
l’exposició “Cuatro Pintores” que va inaugurar-se a la Sala Parés el dia 6 
d’abril, coincidint la cloenda amb el dia de Sant Jordi. Els altres tres pintors del 
“quartet” eren Mallol Suazo, Capmany i Pujol. Les obres d’Humbert es 
presentaven en el catàleg sota l’epígraf “Cinco bodegones (1936 - 1946)”, tot i 
que hagués estat més precís de posar (1935) com a data inicial perquè es 
detallaven les dates així: 1. El cesto (1935). 2. Pescados (1940). 3. Perdices 
(1943). 4. Caza (1945). 5. Flores y frutas (1946). Humbert passava per una 
època difícil – la època era difícil - i els Maragall havien de treure obres seves 
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del magatzem. En canvi, les onze obres de Mallol Suazo eren de producció 
recent.  

A l’exposició de cloenda de temporada, celebrada entre el 8 i el 24 de juny, 
Humbert hi va presentar tres gouaches amb el títol de Figuras en interior. 
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36. LES EXPOSICIONS A LA SALA MACARRÓN DE 
MADRID I A LA SALA PARÉS DEL 1947. UN SOPAR A 
LES SET PORTES. 

 

La moda dels “Bodegones y Floreros” feia furor i la Sala Macarrón del carrer de 
Jovellanos, 2 de  Madrid no va poder resistir el seu impacte y va programar 
pels quinze primers dies de febrer una exposició de “Floreros y Bodegones de 
un grupo de pintores actuales”. La sala madrilenya era una extensió de la 
Parés i van ser convocats els artistes de la casa per complir el “programa 
oficial”. Es van presentar 18 obres l’autoria de les quals corresponia a Carles, 
Durancamps, Humbert, Llimona. Mallol Suazo, Pruna, Serra i Sisquella. Només 
una era d’Humbert, Composición.  

Paral·lelament i simultàniament, la mateixa galeria va presentar una exposició 
exclusivament d’obres d’Humbert; “Exposición de pinturas a la aguada Manuel 
Humbert”. S’hi van exposar sis Interiores de Taberna i onze Interiores con 
Figura. El catàleg, que anava il·lustrat per la mateixa gouache que ja havia 
il·lustrat el catàleg de la exposició de final de temporada de la Sala Parés, 
contenia, entre altres les següents informacions: “Se exponen por primera vez 
en Madrid Pinturas a la Aguada de Manuel Humbert... Hace ahora muchos 
años que no se ha reunido en España ninguna Exposición de Aguadas de 
Humbert y es para esta galería un honor ofrecer este conjunto revelador de tan 
fina sensibilidad”. De fet, aquella exposició individual era una mena de prèvia 
d’allò que succeiria a Barcelona poc després.  

 

En efecte, el mes de març de 1947, gairebé onze anys després de la seva 
darrera presentació a la Sala Parés, Humbert tornava a exposar-hi 
individualment. La portada del catàleg, il·lustrada amb una gouache que anys 
més tard Humbert acabaria regalant als Togores, anunciava: “Exposición de 
óleos i gouaches. Manuel Humbert” del 15 al 31 de març. Es presentaven sis 
bodegons i cinc figures a l’oli, però el gruix de l’exposició la constituïen les 
dinou gouaches d’interiors, tant de taverna com d’estudi, i de temàtica 
femenina. Com veurem, la producció de gouaches en aquells anys va ser 
intensa. Moltes les va exposar i altres les va dedicar a la il·lustració de llibres.  

La crítica, tret d’una única excepció, va acollir-la favorablement. Malgrat que la 
crítica d’abans de la guerra havia deixat d’existir i que les persones que 
l’exercien ja no eren les mateixes, i la majoria de diaris i revistes tampoc, 
Humbert mantenia el prestigi sense haver claudicat en res. No era poc mèrit.  

També cal tenir present el context per reconèixer la importància de mantenir 
una certa continuïtat amb l’època anterior, funció que va acomplir la Sala Parés 
amb Joan Anton Maragall al davant. Havia estat amb Ors a Burgos durant la 
guerra, però va mostrar una gran lleialtat envers els seus artistes 
d’avantguerra. També va ser importantíssima la complicitat amb ells i la labor 
d’establir ponts estètics entre les dues èpoques d’alguns crítics. 

Per exemple, la revista Destino va dedicar a l’exposició d’Humbert un article de 
Joan Teixidor, en la secció “Las exposiciones de la semana”, la part més 
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important del qual eren els comentaris sobre les gouaches. El crític hi trobava 
plasmat el contrast entre les circumstàncies grises, “época agria i 
destemplada”, deia, en què es creaven i el perfum del XVIII francès amb què 
Humbert s’atrevia a creuar-les, produint una “suggestió melancòlica” amb uns 
mitjans expressius molt personals que no dubtava en considerar d’una 
“modernitat absoluta”. 

“Junto con varios óleos Manuel Humbert expone esta vez una serie de 
“gouaches” que llaman poderosamente la atención porque en su frágil materia 
se recogen los valores más íntimos y sobrecogedores del arte de este maestro. 
Distribuidos en dos grupos temáticos - intimidades de “boudoir” femenino y 
escenas de taberna de puerto -, evidencian el grado de sutilidad a que ha 
llegado Humbert en la evocación de un ambiente. Sus entonaciones 
desmayadas, marchitas, crean finezas de una elocuencia breve, entonadísima. 
Hay algo de nostalgia de perfumes imposibles en nuestra época agria y 
destemplada: como si un hálito del XVIII francés se hubiera atrevido a 
atravesar el gris y bistre de nuestro mundo. Atravesarlo con toda su sinceridad: 
sin pretender rehuir la atmósfera que lo transforma fatalmente; sin inventar 
elegancias falsas; quedándose en el desencanto del contraste, en la sugestión 
melancólica que nace de las condiciones que lo nutren. Por eso, las “gouaches” 
de Humbert son de una modernidad absoluta y, en cierto modo, pueden 
estimarse como perfectas notaciones de la época. El color llamea de una 
manera casi imperceptible: dijérase que sólo alienta para sensibilidades 
acostumbradas a los matices del silencio. Mundo de leves fulgores y 
estremecimientos, realiza siempre este transporte entre lo puramente plástico y 
lo indiferenciadamente espiritual que constituye la excelencia del arte”. 

Respecte als olis, tenia interès la correlació que Teixidor observava entre 
tècnica i “temps” - morositat, insistència, redundància -, que es traduïa en “una 
densitat pictòrica extraordinària”. 

“Pero estas “gouaches” exquisitas no deben hacernos olvidar los óleos del 
artista. Algunas de estas figuras y bodegones son de una densidad pictórica 
extraordinaria. Construidos con complacida morosidad, con sensual insistencia, 
nos colocan en la misma encrucijada de forma y espíritu que señalábamos en 
sus “gouaches”. Con otra técnica y, por lo tanto, con otra redundancia. Humbert 
prosigue con ellas este camino sereno y melancólico de su estilo”620.   

En el Diario de Barcelona, Alberto del Castillo començava el seu escrit amb una 
evocació nostàlgica que, tanmateix, la “constància” creativa d’Humbert diluïa, ja 
que “ante los presentes gouaches se borran los años”. En ells hi retrobava les 
qualitats d’intel·ligència, suau elegància, simplicitat formal i sobrietat  
característiques del pintor, i tenia un record per Nogués. Tenia un notable 
interès l’anàlisi que feia del joc entre sonoritats i silencis.  

“Entramos en la veterana sala y nos sentimos transportados a los tiempos 
anteriores a la primera guerra mundial, a los días en que Manuel Humbert 
aparecía como una venturosa realidad de la pintura barcelonesa. Desde 
entonces han pasado muchas cosas. Pero el artista ha caminado con rara 
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 Destino, segona època any 11,  núm. 505,  22 de març de 1947. J.T. (Joan Teixidor). 
Panorama de artes y letras. Las exposiciones de la semana. “Manuel Humbert” (reproducció de 
“Interior”). 
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constancia. Y ante sus presentes gouaches se borran los años y nos 
retrotraemos a los de la primera juventud del pintor. Toda la inteligencia y la 
suave elegancia de su arte están concentradas en estas obras magistrales por 
su factura y por que se deben a la mano de un maestro. Y no sabemos si por 
haber retrocedido de repente a tiempos pasados, el caso es que a la mente nos 
viene el nombre de otro maestro: Xavier Nogués. Dos series de temas distintos: 
interiores de taberna y figura femenina de interior, con algún otro intermedio, 
constituyen el conjunto de esta parte de la exposición. Simplicidad formal en 
todos sus aspectos. Línea sobria, justa y ágil. Tonos más sordos en los 
primeros, que en los segundos, pero reducidos a los sienas con notas más 
locuaces azules o rosas. Parquedad en las cosas: una mesa, una o más 
banquetas. Una botella y un vaso. Y el bebedor mudo, más que silencioso. Tan 
sólo se oye la luz y el juego de claroscuro, que no altera tampoco la intimidad 
del boudoir donde las carnes se funden con el ambiente, la coquetería es un 
gesto y el rumor de las sedas se apaga antes de nacer. 

“La sonoridad está en el fondo, tumultuoso a veces. Pero va hacia allá y no 
hacia acá. En vano un acordeón se estira. Del fuelle sale mudo el aire también. 
En el interior del taller de artista, la modelo reposa sin hablar. Y el tiovivo da 
vueltas en la feria sin que oigamos ni música, ni risas, ni gritos. Miramos y 
sentimos, pero no percibimos ni la más leve voz. Está en cambio presente 
Manuel Humbert, como en el mejor de sus mejores tiempos.  

“También lo está en esa figura femenina echada a la vuelta del baile de 
disfraces. Como en los gouaches, la leve anécdota suple la ausencia de 
palabras. El maestro ha vuelto por sus fueros y nos ofrece esta magnífica 
orquestación en color, con la sordina de las veladuras características de su 
pintura. La luz juega aquí con igual acierto. El equilibrio se altera un tanto en la 
figura 29, para volver al triunfo de la armonía – cualidad suprema de la paleta 
de Manuel – en los bodegones... que enlazan el pasado con el presente del 
pintor sin solución alguna de continuidad”621.  

Retenim també la crítica apareguda a La Vanguardia, signada per Tristán La 
Rosa, periodista que després dirigiria amb bona mà i per un llarg període la 
revista Destino. Feia unes justes anotacions sobre l’art de la gouache i el 
domini del mateix que en tenia Humbert. 

”La gouache es una pintura de quintaesencias, quiero decir que su forma es tan 
breve como amplio su contenido. Dicho con otras palabras, es un arte de puras 
insinuaciones. A mi entender las gouaches deben explicar poco y sugerir 
mucho; que en ellas la concisión es enemiga del detalle y la íntima vibración 
que nos procuran es un eco del trasmundo que nos dejan adivinar... 

“... forzosamente hay que hablar de la asombrosa seguridad con que Humbert 
dibuja y mancha, y, aprisa y corriendo, hay que señalar el estupendo equilibrio 
de sus gouaches”622.  

Davant les valoracions favorables de la crítica més acreditada, la nota 
discordant la va donar Juan Francisco Bosch. Recordem que l’havíem trobat 
feia pocs anys elogiant una exposició d’olis realitzada a la Galeria Argos. En 
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 Diario de Barcelona, 22 de març de 1947. 
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 La Vanguardia, 9 d’abril de 1947. 
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canvi, davant l’exposició que comentem, i en les successives, tot donant-se 
aires d’entès en la tècnica del gouache, es va mostrar virulentament contrari al 
treball d’Humbert, i això des del títol, “Las defectuosas “gouaches” de 
Humbert”, fins a la darrera línia. 

“La aportación de Manuel Humbert... no responde a la categoría del 
experimentado y contrastado artista, especialmente en las “gouaches”… 

“Las tintas de tempera, precisamente por ser frías a causa de su natural 
opacidad, han de ser conjugadas, para que el acorde cromático se produzca, 
con maestría de oficio, diferente al que exige la manipulación de colores 
molidos y templados al óleo. Esta maestría hállase ausente de las 
mencionadas pinturas. 

“Humbert… no consigue persuadirnos de que conoce a la perfección la técnica 
de la “gouache”. Las obras… adolecen de no pocos defectos, digan lo que 
quieran de ellas quienes, al parecer, desconocen hasta los prolegómenos de 
tan difícil procedimiento. … ”623.  

Hem reproduït aquesta crítica amb una doble intenció. D’una banda, per donar 
cabuda en aquestes pàgines a visions contraposades de l’obra d’Humbert. 
D’altra banda, perquè Bosch inaugurava precoçment una pràctica que serà 
força freqüent en èpoques posteriors, sobretot després de la  mort d’Humbert, 
fins imposar-se, d’un temps ençà, com un estat d’opinió majoritari.  

Aquesta pràctica consisteix en bandejar determinades expressions artístiques 
del pintor, principalment els olis però també les gouaches, i determinats 
períodes, principalment els darrers anys però, per molts, tota la producció de la 
postguerra i, per altres,  tot el que no siguin les pintures a l’aigua de la segona 
dècada del segle.  

Les discrepàncies són legítimes i els gustos evolucionen, però el que tenia de 
precursor la nota de J.F. Bosch era la seva ignorància revestida de pretensió 
de coneixement i, encara més, la seva manera de menystenir les opinions de 
les millors veus crítiques que va donar el país durant els tres primers quarts del 
segle XX, les quals sempre es van manifestar unànimement exalçadores de les 
gouaches d’Humbert.  

Ara bé, en aquell temps, la visió negativa servida en to destemperat era tan 
excepcional i devia causar tan gran malestar, que els amics es van mobilitzar 
de seguida per reafirmar el seu suport a Humbert. Almenys nosaltres entenem 
que va respondre a un moviment d’aquesta naturalesa el  “sopar homenatge a 
Manuel Humbert al Restaurant Set Portes celebrat el dia 16 d’abril de 1947”, 
segons figurava en la targeta que hem trobat d’aquella efemèrides. Com a 
curiositat podia llegir-s’hi el preu del sopar, l’import del qual era de Ptes. 65,--. 
Darrera la targeta hi constaven manuscrits els noms dels assistents i el nombre 
d’acompanyants: Amat 2, Fargas 2, Mullor, Granyer, Mompou 3, Taverna 2, 
Bosch R.[Roger], Desfontaines, Llimona, Gifreda, Estelrich, Gual 2, Prim 2, 
Ribera 3, Almirall 2, Maragall, Mercadé 3, Jansana, Ylla, Rogent, Montserrat A, 
Sarabia, E. Serra, A. Serra, Opisso 2, Millás, Benet 2, Pruna, Munné, Riera, 
Domingo, Ramona, Imbert 2, Planas 
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Que la raó de l’homenatge havia de ser aquella que hem suposat, semblen 
confirmar-ho unes notes incompletes, com una mena d’esborrany, del 
parlament, premonitori, que en l’ocasió devia pronunciar Víctor Imbert, que era 
el promotor del sopar. 

“Estimat Manuel Humbert 

“En temps de violència, de hiperecteria(!), no s’avalora com cal l’elegant 
reserva, el equilibri. 

“Al teu art normal d’avui hi contraposaran les teves guaixes primeres de tan 
sensibles, de tan delicades, de tan agudes gairebé malaltisses. Era quan Joan 
Sacs et veié habitabes com un sonànbul el fons del Sena. Des d’aleshores, has 
cercat entroncar amb el món dels fenomens, perquè es tornà a establir el 
contacte entre el teu esperit i les coses que et voltaven. No estàs sol des 
d’aleshores. Tot ho has comprés de pintor, i el teu vell buf de poeta continua 
insuflant tot el que imagines. Però tot ho dius quietament, serenament, 
irònicament. La passió es per dintre. I és ço el que no saben comprendre els 
aixelebrats que no han traspassat encara l’estudi del romanticisme. Tu sigueres 
un dia molt romàntic que es la única manera d’arribar a ésser clàssic. Deixam-
ho dir avui davant els amics que saben que la teva pintura es tant com greu, 
aguda! Poden ésser clàssics un dia, els grans sensibles com tu, ja que si es 
sotmeteren gustosos a les normes eternes fou en forma roent, vivent”624.  

En aquest punt, s’interomp l’esborrany que coneixem.  

 

Res podia evitar, tanmateix, la pervivència dels “Floreros y Bodegones” perquè, 
en una analogia amb allò succeït a Madrid a la sala Macarrón quan s’havien 
exposat simultàniament amb les gouaches d’Humbert, a Catalunya, mentre 
Humbert feia la seva exposició de retorn individualitzat a la Sala Parés, la Sala 
Vayreda de Olot programava, “en colaboración con la Sala Parés de 
Barcelona”, una exposició de 16 obres del gènere i  amb el mateix nom que la 
de Madrid i, tret de Mompou, amb els mateixos artistes. Humbert hi aportà unes 
Flores. 
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37. EL MOMENT CULMINANT COM IL·LUSTRADOR DE 
LLIBRES (1947-1948). INVITACIÓ D’EDITORIAL 
SUDAMERICANA PER ANAR A L’ARGENTINA. DUES 
EXPOSICIONS COL·LECTIVES. 

 

Humbert va gaudir sempre d’una indiscutida fama d’il·lustrador. Des dels divuit 
anys se l’havia guanyat a les pàgines de les revistes humorístiques Papitu i, 
després, a Picarol. Més tard, el 1925, va il·lustrar el llibre Paradisos de Paper, 
editat per la Llibreria Catalonia. Abans de la guerra civil, només sabem que 
hagués incrementat la seva producció com il·lustrador de llibres amb els 
aiguaforts per l’edició dels Cinc Contes de Miquel Llor de l’any de 1935.  

Tot plegat sembla poc per fonamentar un prestigi tan alt com el que gaudia 
Humbert en aquest camp. No obstant, ningú va discutir mai el seu prestigi 
d’il·lustrador ni abans ni després de la guerra, ans al contrari. I a la postguerra 
va rebre encàrrecs importants i una proposta editorial de primera magnitud, 
questions a les quals ens referirem de seguida.  

Ara bé, podem avançar que totes les propostes de postguerra en el camp 
editorial les va rebre molt concentrades en el temps, de manera que les 
realitzacions en què es van concretar duien les dates de 1947 o 1948.  

L’únic precedent no era pròpiament un encàrrec per il·lustrar un llibre, sinó la 
petició per contribuir amb una sola il·lustració, que es va sumar a les d’altres 
artistes, per l’edició especial del llibre de Josep Pla Un senyor de Barcelona, 
publicada per Editorial Destino l’any 1945. Del llibre se’n va fer un tiratge de 
100 exemplars en paper de fil Guarro, numerats del 1 al 100 i signats per 
l’autor. Aquesta tirada especial reproduïa en offset dibuixos de Oleguer 
Junyent, Nogués, Ricard Opisso, Picasso, Nonell, Casas, Pichot, Rusiñol, 
Joaquim Vayreda, Cusachs i el dibuix d’Humbert, que figurava en la pàgina 
270-271 i es pot descriure així: En un carrer estret, típic de Barcelona, l'home 
que toca el piano de maneta es troba de perfil, mirant a l’esquerra, davant la 
façana d’una casa. Al portal, la senyora i el company de l’home que toca 
semblen mantenir una conversa. Damunt de la portalada hi ha un balcó.   

L’any 1947, els fills galeristes del poeta Joan Maragall van fer una edició  del 
recull en vers i prosa El Pas de l’Any. Van usar el seu segell Edimar per 
imprimir 3 mil exemplars i 50 més en paper de fil Guarro i numerats. Van 
encarregar a Humbert quatre il·lustracions dels quatre portals que per Maragall 
marcaven el decurs de l’any coincidint amb les estacions, El portal de Betlem, 
El portal de la Pasqua, El portal de Sant Joan i El portal dels Àngels, i una, per 
la portada. Afegim com a curiositat que l’Associació de Veïns del carrer 
Petritxol va utilitzar el gravat dels pastors d’Humbert que obria el llibre i 
il·lustrava “El portal de Betlem”, per fer una felicitació pel Nadal i Cap d’Any 
1954-1955.  

Però l’obra més important d’Humbert com il·lustrador de llibres aquell any 1947 
va ser el conjunt de deu gouaches que va fer per la edició de l’obra de José de 
Espronceda El Estudiante de Salamanca que el segell Argos de les Edicions 
Xavier Garriga va editar dins la col·lecció Las Musas.  Se’n van imprimir 10 
exemplars en paper de fil de la Casa Guarro numerats i acompanyats d’una 
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gouache, i 400 exemplars més en el mateix paper, també numerats, a més de 
10 exemplars per col·laboradors, no numerats. En les gouaches, d’un gran 
dramatisme, Humbert hi va fer predominar els tons grisos i roses. Llur 
adequació al text resultà ser d’un gran encert. En aquest sentit, cal remarcar el 
caire intensament romàntic que el pintor noucentista va reeixir a donar, fent 
palesa la rica gamma de registres de què era capaç. 

La impressió que era un gran il·lustrador de llibres es va confirmar plenament 
l’any següent, quan la mateixa editorial va publicar la edició il·lustrada de La 
Celestina de Fernando de Rojas.  En la seva obra La pintura catalana moderna 
(1850-1936) dins el llibre Historia de la Pintura en Cataluña que signà 
juntament amb Gudiol, Cirlot elogià els nou aiguaforts en color que Humbert va 
fer per aquell clàssic de la literatura castellana625. Es tractava, en efecte, 
d’obres de gran força, que expressaven tot el sentit de la tragèdia de Calixto i 
Melibea, davant algunes de les quals semblava legítima l’evocació de Goya. 
L’editor, a diferència del llibre anterior en què es limità a posar el nom de l’autor 
de les il·lustracions, va sentir que calia fer explícit en la pàgina de presentació 
que la edició estava “ornada con los aguafuertes del gran artista que és Manuel 
Humbert”. No sabem si va prendre la decisió com a conseqüència de l’impacte 
que havia causat el primer llibre o bé per haver-se sentit corprès per la qualitat 
de la segona entrega del pintor.  

Per a La Celestina Humbert, excepcionalment, donà títol als seus aiguaforts en 
color: Frontispicio, pàg. 6; Calisto y Melibea, pàg. 31; Alquimia,  pag. 43; El 
conjuro,  pàg. 71; Celestina y Melibea  pàg. 85; Celestina y Arensa,  pàg. 115; 
El figón,  pàg. 137; Criados, pàg. 165; Muerte de Celestina, pàg. 175 i Muerte 
de Calisto, pàg. 221. 

Anys després haver estat publicat, Jaume Pla, en un magnífic text de record i 
admiració a Humbert publicat a Revista de Catalunya, va emetre, això no 
obstant, un judici crític de les il·lustracions fetes per Humbert a La Celestina, 
considerant que el tema no s’adaptava a les condicions de l’artista626, judici, al 
nostre parer i a la vista de les obres, poc fundat. 

Els quatre llibres que hem ressenyat figuren en el  Diccionari de E. Benezit. Hi  
llegim que, després de la  estada d’Humbert a París, ciutat que el va incitar a 
dibuixar sobre temes parisencs, també va il·lustrar obres literàries i esmenta, 
tot precedint la llista dels títols amb un prudent “entre les quals”, El Estudiante 
de Salamanca d’Espronceda, La Celestina de Rojas i les obres de Joan 
Maragall i Miquel Llor. L’article està signat J.B., inicials que han de 
correspondre a Jordi Benet, que tampoc fa menció de cap obra que hagués 
pogut ser editada a França627.  
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 GUDIOL, J; ALCOLEA, S.; CIRLOT, E.: Historia de la pintura en Cataluña. “La pintura catalana 
moderna (1850-1936)”. Madrid: Tecnos, 1971, pàg. 289-290.  
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 PLA, J.: “Manuel Humbert. En el centenari del seu naixement”. Revista de Catalunya, núm. 43, 
nova etapa, juliol-agost 1990, pàg. 87. “Confesso que conec poc la seva obra gravada, que 
possiblement va realitzar més a París que a Barcelona. Fetes a Barcelona, només conec unes 
il·lustracions per a La Celestina. Evidentment, el text no era gens ben escollit per a fer-li il·lustra 
a ell”. 
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 Benezit, E.: Dictionnaire des peintres, sculpteurs et graveurs. Grund,1.999. 
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Sorgeix en aquest punt una qüestió. Si el prestigi d’Humbert com a il·lustrador 
era gran malgrat el nombre limitat d’encàrrecs a què va fer front, cal pensar què 
hagués pogut ser la seva producció en aquest camp si hagués respost 
afirmativament a la carta següent d’Editorial Sudamericana. 

 

Paper imprès Editorial Sudamericana S.A.  

Buenos Aires, 4 Enero 1947     

 
a Sr. Dn. Manuel Humbert/ Baix de Sant Pere, 16 3º2ª / Barcelona (España) 

Muy Sr. Nuestro: 

Concretando las conversaciones que ha tenido con nuestro gerente Sr. A. 
López Llausás durante su reciente viaje a Barcelona, nos es grato confirmarle 
el encargo de dirigir la parte artística y tipogràfica de una colección de libros de 
autores españoles y argentinos, que tenemos el proyecto de publicar.- 

Damos nuestra conformidad al precio de cien pesos per cada uno de los 
dibujos que Vd. nos haga destinados a ilustrar los libros de la mencionada 
colección.- 

Ahora bien, aunque los bocetos que nos ha remitido Vd. son muy detallados, 
consideramos que para el estudio final de las características de dichos libros, 
presentación de proyectos a las imprentas, revisión y corrección de las pruebas 
de grabados, etc. etc. será necessaria su presencia en Buenos Aires por lo 
menos durante el periodo de iniciación y puesta en marcha de este proyecto, 
periodo que estimamos no excederá de seis meses.- 

Al objeto de decidirle a que acepte nuestra proposicicón, estamos dispuestos a 
pagarle un sueldo de quinientos pesos mensuales en concepto de honorarios 
por los trabajos de dirección, independientemente del precio establecido por las 
ilustraciones.- 

Esperando que nos hará conocer su decisión en el tiempo mas breve posible, 
le saludan atte. sus affm. s.s. 

Editorial Sudamericana S.A.  

A Lopez Llausás ( signat) 

 
 

No coneixem la resposta, però no ens consta que Humbert hagués anat mai a 
l’Argentina. La decisió devia revestir un vertader dramatisme car es tractava 
d’un proposta que, en qualsevol circumstància, hauria estat molt interessant, 
tant del punt de vista professional com de l’econòmic. No cal dir, doncs, què 
havia de significar en aquells anys d’escassetat i autarquia de la postguerra. 
Com pot veure’s per la carta, l’interès inicial d’Humbert havia de ser alt: ja havia 
posat preu als seus dibuixos, havia remès esbossos molt detallats i estava 
rebent ofertes concretes tant pels seus dibuixos com per les seves funcions de 
direcció artística. Ara bé, la carta incloïa una condició segurament no prevista 
per Humbert: calia que anés a Buenos Aires per passar-hi uns sis mesos a fi 
posar en marxa el projecte. Resulta sorprenent, perquè tota la carta tenia un to 
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de cosa pactada amb López Llausás i sembla estrany que un punt tan 
important no hagués estat considerat en les converses entre ells. No sabem si 
inicialment Humbert havia concordat i després es va desdir per les raons que 
fossin o bé si va ser efectivament una condició que van imposar a posteriori els 
altres dirigents de l’editorial i que López Llausás va tenir que assumir com a 
pròpia malgrat no haver-la acordat prèviament amb Humbert628. De tota 
manera, com veurem, la relació no va acabar amb aquell episodi. 

En qualsevol cas, malgrat les dificultats de tota mena, Humbert sempre havia 
volgut pintar i, cada cop més, volia fer-ho a l’oli. De fet, els anys següents, 
aquesta voluntat es va reafirmar fins acabar pintant quasi exclusivament amb 
aquesta tècnica. Josep Pla va ressaltar sempre la impressió que li va fer des 
del primer moment la passió pictòrica d’Humbert, que li recordava la de Nonell. 
És possible que en la decisió final de no anar a l’Argentina i de no assumir les 
responsabilitats que això implicava intervinguessin molts factors secundaris, 
però creiem que la raó principal fou que va voler mantenir la disponibilitat 
d’esperit per a la seva dedicació a la pintura. 

 

A finals de la primavera de 1947 i a la tardor de 1948, Humbert va participar en 
dues exposicions a altres ciutats espanyoles en l’organització de les quals es 
feia palesa la mà dels Maragall. La primera es va celebrar a València a la 
galeria Mateu Arte del carrer Pintor Sorolla, 15, entre els dies 7 i 23 de juny. Es 
titulà “Seis Pintores”, que eren Amat, Capmany, Durancamps, Humbert, Mallol 
Suazo i Solé Jorba. Els dos darrers eren els que presentaven major nombre 
d’obres. La resta, només dues cadascú. D’Humbert es van mostrar Bodegón de 
caza i Bodegón de perdices.  

La segona exposició se va celebrar a San Sebastian a les “Salas Municipales 
de Arte” del 12 al 29 de novembre de 1948. Es va titular “Catorce Pintores 
Catalanes”. Els sis de l’exposició de València més Blanch, Carles, Llimona, 
Mompou, Pasqual, Pujol, Serra i Sisquella. Humbert va presentar tres obres. En 
Peras y jarro de cristal, que es reproduïa en el catàleg, hom podia percebre que 
Humbert havia recuperat aquell despullament que augmentava la intensitat 
poètica de la seva pintura. Les altres dues eren Interior (Gouache) i Dos 
Figuras (Gouache). Els Maragall van fer un esforç per fer en l’elegant ciutat 
basca una exposició de qualitat especial.  

 

                                            
628

 Editorial Sudamericana ha esdevingut en l’actualitat una peça del conglomerat Random 
House Mondadori. Això no obstant, hem intentat esbrinar, a través de contactes que no han 
reeixit, si es conservaven els materials enviats per Humbert i com van acabar les negociacions.  
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38. ELS SALONS D’OCTUBRE. LA PRESÈNCIA 
D’HUMBERT EN EL SALÓ DE 1948. 

 

El primer Salón de Octubre va tenir lloc l’any 1948. El testimoni que un dels 
seus fundadors, Jordi Mercadé, Jordi, va donar a Enric Jardí era molt detallat i 
connectava aquesta iniciativa amb el Cercle Maillol, ja que un dels promotors 
del saló, Francesc Fornells – Pla, havia gaudit d’un beca del govern francès a 
través el Cercle Maillol i havia tornat de París entusiasmat. Es va trobar un dia 
amb el propi Jordi Mercadé, també becari del Cercle, al tren de Sarrià. De la 
conversa que van mantenir va sortir la idea d’organitzar una exposició d’artistes 
joves.  

A tal fi, es va anar formant un grup integrat per Sucre, Francesc Boadella i 
Angel López Obrero, un pintor cordovès. Solien trobar-se a Cal Mussolini, una 
taverna del carrer Vallirana l’amo de la qual era un home fort i de cap rapat, 
característiques que van donar lloc al renom. Quan van tenir el projecte perfilat, 
es van adreçar a Josep Gudiol, que aleshores estava a les Galeries Laietanes, 
per demanar-li que els deixés el local. En Gudiol els va encaminar a Juan 
Antonio Gaya Nuño que tenia cura de la programació de la galeria. Sembla 
que, a diferència de Gudiol, aquest es va mostrar inicialment molt reservat 
davant la proposta. No obstant, l’actitud ferma de Sucre el va fer canviar de 
posició. Jordi recordava molts noms d’artistes que van participar en les 
reunions preparatòries. Alguns eren molt joves aleshores, com Ràfols- 
Casamada, Maria Girona, Tàpies, Cuixart, Aulestia, Aurora Altisent, Garcia 
Vilella, Pere Tort, Emili Alba, Núria Picas, Rogent, altres ja eren més grans, 
com Antoni Costa, Hurtuna, Sandalines, Manuel Capdevila, Lluís Puig Barella, 
Eduard Castella de Valls, i encara distingia una persona que també acabaria 
exposant, “una senyora molt vistosa, simpàtica i entusiasta que es deia Anita 
Solà, esposa de Victor Imbert”629. Imbert també s’implicaria en els Salons 
d’Octubre i, a partir del segon any, duria el pes de l’organització. 

El primer Saló d’Octubre es va acabar celebrant a les Galeries Laietanes el 
1948, un any que resultaria crucial per a les avantguardes catalanes perquè 
també es va constituir el grup Dau al Set. En aquella primera ocasió, el saló no 
va comptar amb un jurat seleccionador i els mateixos artistes van triar les obres 
que van voler exposar. 

Gasch, en el pròleg del catàleg, va veure el saló com un contrapès a les 
nombroses exposicions que s’anaven celebrant “monótonamente” a Barcelona i 
com un estímul per superar la mediocritat. Pel que feia al tipus d’art que s’hi 
exposava, deia que l’art modern “encamina todos sus esfuerzos a poner  lo 
permanente expurgado de lo transitorio”. L’art modern no seria una revolució, 
sinó “una reacción i el más puro de los retornos a las ambiciones que tuvieron 
todos los grandes maestros del pasado”630. 
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També citat a: 
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Sucre va defensar que els joves artistes prenguessin del passat allò que 
s’avingués al seu temperament i ho expressessin amb el llenguatge artístic que 
cada època posseeix631. 

Pels organitzadors era una oportunitat de demostrar que “la cantera del fuerte 
nervio artístico de nuestro pueblo no se ha agotado”, alhora que criticaven la 
gran quantitat de pintura que havia caigut en un “amaneramiento rutinario, en 
una repetición superficial de formas de expresión otrora llenas de vida y de 
posibilidades” i que qualificaven de “remedo - carente de contenido plástico – 
del impresionismo francés aplicado al paisaje de la península”632.  

Ara bé, malgrat la diatriba, els organitzadors no van caure en la fàcil temptació 
de menystenir tots els mestres d’abans de la guerra. Ja es veia en les paraules 
de Sucre que una de les idees fortes era prendre del passat allò que s’avingués 
al temperament dels joves i, de fet, el saló reservava una Sala d’Honor per als 
artistes que els organitzadors consideraven com a millors representants 
d’aquell passat. Al cap i a la fi, quatre anys abans, Joan Teixidor havia advertit 
que “la pintura joven continúa siendo representada por los mismos nombres 
que triunfaron hace veinte o treinta años”633. 

Aquella Sala d’Honor o Especial del primer Saló d’Octubre es va adequar en un 
racó de les Galeries Laietanes. Estava dedicada a Rafael Benet, Emili Bosch 
Roger, Pere Daura, Francesc Domingo, Josep Gausachs, Josep Granyer, 
Manuel Humbert i Jaume Mercadé, “artistes de les generacions precedents 
que, no solament havien fet un art avançat abans de la guerra, sinó que, a llur 
entendre [dels organitzadors], seguien realitzant una obra progressiva”634.  

La premsa no es va fer ressò de la seva presència en el saló. L’excepció, en tot 
cas lleugera, potser va ser Tristán La Rosa si es referia a ells quan deslliurava  
a “tres o quatro veteranos” de la dura crítica que dedicava a l’esdeveniment en 
La Vanguardia: “Pero en conjunto, prescindiendo, repito, de los tres o cuatro 
veteranos y de las enormes distancias de sentido que separan a los otros 
pintores, este “Primer Salón de Octubre” me da la sensación de cobijar, como a 
la estación corresponde, una pintura triste, apagada y otoñal”635.  

El reconeixement del mèrit d’aquells vuit artistes per part dels avantguardistes o 
dels inquiets, joves o no tan joves, era quelcom de força excepcional ja que, pel 
demés i amb els naturals matisos, compartien el mateix criteri, que esdevindria 
aclapadorament dominant, sobre la decadència i desitjable liquidació de la 
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generació anterior. Cirici ho expressava amb rotunda, injusta, claredat, o caldria 
dir crueltat?. 

“Un canvi radical del fons vital, econòmic i cultural, produït per la dimissió de la 
burgesia dirigent i el silenci de tants, va fer que bona part dels pintors de 
l’avantguarda es sentissin obligats a una posició conservadora, de por de no 
trobar clientela en la nova societat que trobaven al seu volt. Trencat així el 
contacte amb la societat vivent, varen endinsar-se en una inevitable 
decadència. Es pot dir que durant deu anys va subsistir la pintura només com a  
activitat comercial al servei del diner fàcil de l’especulació. 

“Darrera l’aparició dels primers llibres sobre l’art contemporani (1946), rebuts 
amb hostilitat, la fermentació de les generacions noves va aflorar bruscament 
amb una manifestació que molts varen rebre amb incomprensió, però que 
ràpidament havia de demostrar que era el testimoni d’un nou art, l’únic art 
vivent. Ha estat en el Saló d’Octubre (1948-1957) on han aparegut totes les 
tendències, amb una extraordinària floració sortida del no-res”636.   

El públic va respondre positivament al primer Saló d’Octubre, sobretot els 
estudiants, de manera que semblaven declarar la fe en l’art d’avantguarda. 
Se’n va parlar molt, i expositors i organitzadors estaven satisfets, malgrat les 
crítiques no ser gaire, per no dir gens, favorables. La continuïtat estava 
garantida i, de fet, els Salons d’Octubre es van seguir celebrant fins l’any 1957. 

Tanmateix, un observador tan lúcid com Francesc Pujols va deixar anar una 
superba sentència amb el seu estil característic i amb brillant ironia: “El Saló 
d’Octubre és una mostra de l’intensíssim esforç que hom fa per conservar la 
vida de l’art, destinat a morir, com ja va preveure el Greco, en mans de la 
perfecció”. 

Perquè en realitat, al marge dels entusiasmes que la novetat va provocar en 
uns quants, no es va evitar de caure en el seriós risc que corria la qualitat del 
saló a l’haver optat per deixar al lliure arbitri de cada artista l’elecció de les 
obres que exposaria. Fins el punt que els organitzadors, en anunciar el segon 
Saló d’Octubre, van considerar convenient excusar-se per la manca de qualitat 
estètica d’algunes de les obres exposades en el primer.  

I així, els Salons d’Octubre es van anar succeint anualment, arrossegant les 
diferències de qualitat i l’eclecticisme dels autors, de manera que, com havia 
confessat Jordi a Jardí, l’únic que unia els diferents expositors era la 
coincidència de les seves diferents preocupacions plàstiques en l’esperit del 
temps.  

Cal remarcar que els Salons d’Octubre van mantenir sempre el seu caràcter 
privat, fins i tot el 1955 quan el VIII Saló se va celebrar dins el marc de la III 
Bienal Hispano-Americana de Arte. Fou quan Cirlot, en el text de presentació, 
defensà per passiva els Salons d’Octubre en dir que el període precedent 
1940-1948 havia significat  un lamentable retrocés en les qüestions estètiques i 
de creació artística.  

Cirici insistí en el seu procediment de defensar atacant, però cada cop utilitzava 
un to menys elegant. En un article publicat a “Inquietud” de Vic, feia un balanç 

                                            
636

 Cirici, A.: La Pintura Catalana (II Vol.) Ed. Raixa, pàg.146-147. 
 



396 
 

indigne de l’art creat a l’immediata postguerra que, als seus ulls, representaven 
millor que ningú els artistes que exposaven a la Sala Parés, tot afirmant: “El 
final del eclipse llegó con el Salón de Octubre... . En medio de bromas y burlas 
de los secuaces de la luz esencial y de la burguesía corrompida por la Sala 
Parés, el Primer Salón de Octubre apareció como un ambiente en el que por fin 
se podía respirar... . Diez años han demostrado que lo que con el Salón de 
Octubre apareció por primera vez como hecho colectivo era la realidad que, 
buena o mala, constituye la verdadera fisonomía de la cultura actual en nuestro 
meridiano”637. Tot i no compartir la radicalitat del diagnòstic de Cirici, no està de 
més recordar que Humbert no va exposar individualment a la Sala Parés en el 
període de la immediata postguerra tan negativament considerat pel crític i 
historiador. 

Ara bé, quatre anys més tard, en tornar a mirar enrere, Cirici va haver de 
constatar decebut: “El Saló d’Octubre [de 1956] es renovador per última 
vegada; l’any següent, el 1957, abandonarà la lluita per l’art nou 
definitivament”638.  

En realitat, el X Saló de Octubre, de 1957, va ser de caire antològic. Era el final 
de l’aventura. Víctor Imbert, l’amic, admirador i col·leccionista d’Humbert, que 
n’havia estat l’ànima, se n’havia cansat. Es va acomiadar amb un text que 
defensava la llibertat d’expressió i denunciava l’hostilitat contra allò que era 
experimental. Va dibuixar l’evolució de l’ambient artístic barceloní i demanava 
als artistes qualitat, responsabilitat i sinceritat. També feia balanç de les obres 
venudes: 167 en deu anys. Advertia als artistes contra el perill de la 
fragmentació i els recordava que ells eren els grans interessats en la 
continuïtat: “A un artista determinado o a un reducido grupo de artistas interesa 
una especial actitud, tendencia o camino artístico; pero al público amante del 
arte interesan todas o casi todas las tendencias, por lo que la labor expositiva 
del conjunto ofrece un aliciente que el pequeño grupo no puede ofrecer”. Ningú 
va seguir. 

Els Salons d’Octubre havien estat una empresa estrictament privada i va ser la 
base d’un nou col·leccionisme, en gran mesura gràcies a l’empenta d’Imbert. 
Havien estat considerats amb prevenció pels estaments oficials fins el saló de 
l’any 1955, quan convergí amb la III Bienal Hispano-Americana de Arte. La 
política artística espanyola havia anat evolucionant poc a poc a partir de 1945, 
en part, obligada pels esdeveniments internacionals. Però això no pot fer 
oblidar la influència d’iniciatives de l’interior en l’evolució de la política artística, 
com les iniciatives d’Ors què, entre altres coses, paral·lelament als Salons 
d’Octubre, però des de molt abans i amb un criteri diferent, organitzava a 
Madrid el Salón de los Once. 

Fontbona escriuria ben més tard, concretament l’any 1975 en ocasió d’una 
exposició organitzada per Artur Ramon en record dels Salons d’Octubre, que 
l’èxit dels mateixos havia estat degut a la voluntat de renovació desproveïda de 
dogmatisme, acollint a tothom que hi volgués participar, amb el desig de 
defensar la vitalitat de l’art jove català.   
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I de ben segur que Imbert no era un home dogmàtic, i això s’havia de notar en 
allò que organitzava. No obstant, a la vista d’algun dels texts que hem aportat, 
cal reconèixer que una part de la crítica no va poder o no va voler evitar de 
servir-se del Salons d’Octubre per cultivar un rotund, intencionat i bel·licós 
dogmatisme, el principal destinatari del qual eren, objectivament considerat, els 
bons pintors de la generació anterior. Eren joves i era legítim que volguessin 
fer-se lloc, però no pas amb unes presses, una discontinuïtat i unes maneres 
que inauguraven una nova època, i no solament una nova època estètica.  
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39. VENDA DE LA CASA DE CERDANYOLA. LA LLUITA 
DELS MARAGALL. ENTRE BARCELONA I PARÍS.  

 

A partir dels anys 50, amb l’aprovació del Pla Comarcal, Cerdanyola va tenir un 
creixement excepcional,  passant, en tres dècades, de 6 mil a 60 mi habitants. 
Consegüentment, les casetes dels pagesos i les esplèndides, o no tan 
esplèndides, torres d’estiueig foren substituïdes per blocs de pisos i polígons 
industrials. Cerdanyola va anar perdent pes com a poble d’estiueig i va 
esdevenir una ciutat més del cinturó industrial de Barcelona. Humbert es va 
vendre la casa quan s'iniciava aquell procés, concretament, el dia 24 de mars 
de 1950, per 45.000 pessetes a Maria Pratsavall Duran, vídua, sense professió, 
de Barcelona, davant el notari Josep Maria de Porcioles. La venda fou 
registrada a 21 de juny de 1950. La senyora Pratsavall la revendria passats vint 
anys a dos paletes, Antonio Paramon i Jesús Farfa, el 30 de gener de 1973. Els 
paletes van renunciar al dret de compra a fi que la compra fos feta, el 23 
d’octubre d’aquell any, per  la empresa Promociones Immobiliarias Coll-Lecha, 
S.A. – PROINCOLESA-, la qual va enderrocar-la per construir un edifici 
d’habitatges que perdura fins l’actualitat, de manera que de la caseta 
d’Humbert només resta algun arbre del jardí. 
 
Eren temps difícils. Els Maragall batallaven durament per acostar l’art al màxim 
de butxaques i a totes les sensibilitats, força malmeses, de l’època. Així, es van 
treure de la mànega una novetat: van organitzar una  “Varia artística”  a la seva 
galeria del carrer de Petritxol, 5. Naturalment, van haver d’explicar què eren les 
“varias artísticas” i, a la tal fi, van incloure una nota en el catàleg que deia així: 
“se inicia la celebración de unas exposiciones de una semana de duración, en 
las que en forma un tanto heterogénea, con variedad de épocas, estilos, 
procedimientos y tendencias, se reunirán cuadros siempre interesantes por su 
valor artístico, documental, anecdótico que escapan muchas veces a la 
organización típica y tradicional de las exposiciones de la Sala Parés, 
dedicadas a presentar muestras de la Pintura Antigua, de Pintores de Fama del 
siglo XIX o a los Primeros Artistas Contemporáneos. La obras reunidas en 
estas “Varias Artísticas” semanales serán siempre, (como es norma de la casa) 
debidamente garantizadas en su autenticidad, época, valor y procedencia, y 
proporcionarán oportunidades muy favorables a todos los coleccionistas en sus 
distintas categorías, puesto que los precios de las obras expuestas seran 
varios y siempre proporcionados a su auténtico valor”. En aquella primera 
“varia” del 26 d’octubre al 1 de novembre de 1950, dividida en dibuixos, segle 
XIX, pintura antiga i pintura actual, es va incloure, dins dels dibuixos, un 
paisatge d’Humbert. 
 
A finals d’any, Humbert era un del “Quince Pintores” que es presentaven a la 
Sala Vayreda de Rambla de Catalunya, germana de la Sala Parés, entre els 
dies 16 de desembre i 7 de gener, perquè el públic pogués elegir entre les 
seves obres “el mejor regalo para Navidad, Año Nuevo y Reyes”. D’Humbert es 
presentaven quatre obres, Interior, Bodegón frutas  i dos Gouache. 
 
El 16 de febrer de 1951 es tornaven a exposar a la Sala Macarrón de Madrid 
els inevitables “Floreros y Bodegones”, alguns dels quals anaven rondant 
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amunt i avall, d’un any i d’un lloc a l’altre, sense vendre’s. En alguns casos es 
podia comprovar en les fotos dels catàlegs que s’anaven repetint. Les obres 
exposades en aquella ocasió eren de producció força recent, de 1950 o del 
mateix 1951, tret d’una de 1949 i de les dues d’Humbert, la més recent de les 
quals era de 1947, Perdiz, i l’altre, Peres, havien anat a buscar-la entre les 
esplèndides natures mortes del 1936. El catàleg, tot recordant l’exposició 
d’idèntic títol que s’havia celebrat en aquella sala set anys enrere, incloïa un 
text didàctic sobre els temes de l’exposició amb la voluntat de fer comprendre 
al públic madrileny les possibilitats que oferien quan eren cultivats per artistes 
de la qualitat dels nou representats en aquella ocasió.  
 
El mes d’agost, l’Ajuntament de Badalona va organitzar la seva “X Exposición 
de Bellas Artes” i va dedicar la sala V a la “Sala Parés (Maragall)”. Humbert va 
tornar a la ciutat on s’havia instal·lat a viure la seva àvia quan se’n va anar de 
Cagnes sur Mer i ell era jove i anava a veure-la, exposant-hi dos Bodegons. 
 
Aquell reguitzell d’exposicions, que traduïen la duresa de la lluita per la vida, va 
continuar, i així els Maragall van convocar a Amat, Carles, Humbert, Mallol 
Suazo, Mompou, Pruna, Serra i Sisquella per exposar “Sus Obras Más 
Representativas”  del 12 al 28 de gener de 1952 a la Sala Parés. Humbert va 
presentar-se amb sis gouaches, una de les quals, un interior de taverna amb 
quatre figures, es reproduïa en el catàleg. El mes de maig, del dia 5 al 15, 
sense Carles ni Pruna, però amb Durancamps, es van presentar novament a 
Madrid, en aquella ocasió en “El Círculo de Bellas Artes” de la calle Mayor, 24.  
Humbert ho va fer amb un Interior con figura. 
 
 
A més dels diners de la venda de la casa i dels que podien proporcionar-li les 
il·lustracions de llibres i les freqüents exposicions de pintura, Humbert 
disposava de dos recursos importants per relativitzar les misèries ambientals 
casolanes. Eren la companyia dels amics i les seves freqüents, llargues i 
profitoses estades a París. 
 
 A inicis de 1950 va fer a la capital francesa el retrat de Nicole Fenosa, obra 
que emocionà molt a la jove esposa de l’escultor i amic. D’altra banda, l’any 
1951, l’estat francès va adquirir-li una obra. Podem seguir aquests fets i molts 
altres de la seva vida dels anys cinquanta, i també seixanta, a través de la 
correspondència que va mantenir amb els Fenosa. Si s’ha conservat i ha arribat 
fins a nosaltres ho devem, en la seva major part, a la cura i al sentit de la vàlua 
de les coses del marit i dels amics que va mostrar sempre la senyora Fenosa. 
Aquelles actituds i sentiments eren reveladors d’una generositat que la va du a 
consagrar la seva vida al marit i a vetllar exemplarment per la seva memòria i 
per la d’allò i d’aquells que es relacionaven amb ell639.  
 
La primera carta que disposem de la correspondència entre els dos artistes va 
ser escrita per Humbert a París a 15 de juny de 1949, just abans de tornar a 
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 Nicole Fenosa va crear i sostenir amb el seu entusiasme intel·ligent i delicat la Fundació 
Apel·les Fenosa del Vendrell i va obrir-la al record dels amics amb les exposicions que s’hi 
programen. Gràcies a ella i al director de la fundació, Josep Miquel Garcia, va poder celebrar-s’hi 
l’any 2007 l’exposició dedicada a Manuel Humbert. 
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Barcelona després d’una de les seves habituals estades parisenques. Havia 
passat pel taller de Fenosa, 51, boulevard Saint Jacques, on adreçava 
precisament la seva carta, però no havia trobat l’escultor. En aquelles poques 
ratlles, Humbert feia una interessant referència al retrat de Nicole sense 
anomenar-la: “No hem pogut fer el retrat aquesta vegada. Espero que el farem 
la pròxima”640.  
 
La següent carta la va escriure a Barcelona el 6 d’abril de 1951 i la va adreçar a 
74, rue de la Glacière on residien els Fenosa en aquell temps. Humbert havia 
passat recentment un altra temporada a París i agraïa les amabilitats que 
Apel·les i Nicole havien tingut envers ell. Pensem que en aquella estada havia 
fet el retrat de Nicole. 
 
Humbert va tornar a escriure l’11 de maig d’aquell mateix any dient que havia 
anat a visitar la mare de l’escultor, la qual delia de ganes de veure el fill i de 
conèixer a Nicole i tenia l’esperança que fos aviat, en el qual cas podria rebre el 
fill a casa seva. En canvi, si hi anava passat maig tindria d’ésser rebut a casa la 
germana, on ella mateixa estaria, perquè llogava la seva casa a l’estiu. D’altra 
banda, Humbert havia rebut els papers del Ministeri de la Cultura de França 
corresponents a la compra d’una obra seva per part de l’Estat francès. Al 
respecte, explicava que estava pensant fer un nou viatge a París. Si finalment 
es produïa, ell mateix portaria els papers degudament omplerts, en cas contrari, 
els enviaria a Fenosa per a que els posés al correu. De tota manera, demanava 
a l’escultor que portés el seu quadre a la rue de la Manutention, on calia 
dipositar-lo, un dimarts o un divendres entre les 14h. i les 17h.  
 
Pocs dies després, Humbert escrivia avisant que els havia enviat els papers del 
Ministeri degudament signats, així com dues fotografies del quadre. Aquestes 
fotografies havia tardat una mica més del compte en tenir-les perquè no s’havia 
pogut refiar del fotògraf de París “qui ne m’a jamais livré l’épreuve du portrait de 
Nicole”. Pel que feia als documents de la compra–venda del quadre, s’estimava 
més que fossin enviats des de París, “comme ça on évite des explications”. 
 
A l’inventari de la Fondation Nationale d’Art Contemporain figura amb el núm. 
22201, Femme à sa toilette, oli damunt tela de 65 x54 cm, de Manuel Humbert 
adquirit per l’Estat francès l’any 1951 i dipositat, en el moment de fer la 
consulta, al Musée de Beaux Arts de Tourcoing.  
 
El 30 de maig de 1951 els Humbert escrivien acusant rebut de la carta de 
Nicole i celebrant que la salut de Fenosa anés bé. L’escultor, encara exiliat, 
tenia pressa per tornar a Catalunya i poder veure a la seva mare que estava 
molt delicada. Humbert s’ocupava d’aconseguir-li el visat, la qual cosa, segons 
deia, seguia el procediment normal: “D’abord le consulat expedie le dossier au 
Ministère des Affaires Étrangères, celui-ci le fait a la Junta de Repatriación de 
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Fenosa. El Vendrell: Polígrafa, 2007, pàg. 58-65. 
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la Direction Generale de Securité à Madrid, qui, après avis, le retourne au 
Ministère, que le fait suivre à nouveau au Consulat de Paris. Il se trouvait à la 
dite Junta la semaine dernière et probablement doit suivre déjà les autres 
étapes. Je pense que cela ne peut pas être très long”, acabava dient-li 
Humbert, probablement més compassiu amb l’amic ansiós que no pas realment 
optimista amb el desenllaç. 
 
El pintor havia decidit no anar a París de moment, raó per la qual havia enviat a 
Fenosa els documents del Ministeri, però es mostrava preocupat pel termini de 
què disposava  per poder cobrar el taló per l’import del quadre. En tot cas, se 
sentia molt satisfet perquè Pierre Desfontaines, Director de l’Institut Francès de 
Barcelona, li havia ofert el seu compte postal per si volia que el ministeri hi 
diposités la quantitat corresponent. Humbert  demanava als Fenosa que 
s’assabentin de com s’havia de fer i els donava l’adreça de Desfontaines a 
París, 27, rue Cassette al districte VI, i el seu compte corrent: Crédit Industriel 
et Commercial. Agence de la rue de Rennes. Número de compte: 5522. 
Humbert lamentava haver de demanar tantes coses i els agraïa els favors “mille 
fois”. Ell, però, com mostrava la mateixa carta, no feia pas menys per Fenosa, 
procurant arreglar-li els papers per tornar.   
 
Al marge de la correspondència, l’estiu del 1951 Humbert va escriure al 
“Ministro de Asuntos Exteriores” del govern d’Espanya exposant-li que el 17 
d’octubre de 1949 havia estat condecorat pel Ministre de l’Educació Nacional 
de França, Y. Delbos, amb el nomenament d’”OFFICIER DE L’INSTRUCTION 
PUBLIQUE”; que desitjava poder ostentar aquella condecoració  a Espanya i 
que esperava que li concedís l’autorització per poder fer-ho en la “forma 
acostumada”. No tenim la resposta del Ministre, però suposem que era un mer 
tràmit. La carta estava datada a 10 d’agost. Per la proximitat de dates, podria 
haver-hi alguna mena de  lligam entre la concessió de la condecoració i 
l’adquisició de l’obra per l’Estat Francès, però de ser-hi no sabem quin va ser, 
potser una intervenció de Desfontaines. Recordem, tanmateix, que ja havia 
rebut de França la Palma Acadèmica el 1917. 
 
Reprenent la correspondència amb els Fenosa, a finals d’any,  juntament amb 
la felicitació per l’Any Nou, Humbert s’excusava d’haver tardat tant en escriure i 
explicava que se’n havia anat de París poc després del sopar que, tant ell com 
els Fenosa, havien tingut amb els Gómez, als quals enviava records. Humbert 
lamentava no haver pogut assistir a la inauguració de l’exposició que Fenosa 
havia fet a la Galérie du Cirque, galeria que pertanyia als Gómez. 
 
Tot i que no estava datada, havia de ser de finals d’aquell estiu, la carta que 
Humbert va adreçar també a la rue de la Glacière en què es referia a l’edició 
d’un llibre de poemes dels trobadors catalans. Durant les vacances de Fenosa 
a Catalunya haurien parlat del llibre i pensaven havia d’ésser il·lustrat per 
alguns artistes catalans, inclosos ells dos. Tanmateix, el nombre d’il·lustradors 
no podria ser gaire extens car altrament el treball seria poc remunerador ja que  
els aiguaforts només es podrien pagar sobre les 1000 pessetes i, a més, seguia 
escrivint Humbert, seria difícil que un artista pogués entrar “dans le sujet” fent 
un únic dibuix i sense temps per entrar en l’esperit dels poemes. Pensava que 
Tuebols s’encarregaria de l’edició i li correspondrien una part, encara per 
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definir, dels guanys, mentre l’altre part seria per a ells dos. Humbert demanava 
a Fenosa que anés pensant en tots aquests aspectes i li donés la seva opinió. 
En tot cas, li recordava, Tuebols havia de parlar del projecte  amb Benet, però 
aquest encara no havia tornat de vacances. Ara bé, Tuebols pensava que se 
n’havia d’ocupar un escriptor conegut seu que ja hauria reunit dos volums de 
poemes dels trobadors catalans. Humbert advertia a Fenosa que Tuebols 
posava molts inconvenients, a saber: que l’edició seria llarga, que seria difícil 
de vendre a França, que caldria algú que s’ocupés de l’administració i la 
distribució, etc. Com imaginava que es tractaria d’un tiratge curt, d’uns 300 
exemplars, els beneficis, concloïa, només podrien ésser modestos. Humbert 
esperava veure Benet per saber què volia fer i poder-ho dir als Fenosa. 
 
D’altra banda, els deia que ja havia rebut el taló del Ministeri francès i que 
estava preocupat per saber fins quan tenia temps de cobrar-lo. Pregava que 
miressin d’assabentar-se’n. Celebrava finalment que l’amic escultor s’hagués 
posat a treballar i li enviava records per l’oncle i pel també escultor Boadella. 
Després de signar la carta, Humbert hi afegia les adreces d’Olivar (Angel 
Guimerà, 40. Tres Torres), Llauradó (Vergós,1. Tres Torres) i Viladomat 
(Sarasate, ?). Semblaria que la raó fos que estaven relacionats amb el projecte 
de llibre dels trobadors. 
 
En la carta següent, en la qual només constava que va ser escrita un dilluns, 
Humbert li deia  que havia ensenyat a Benet la carta que Fenosa li havia enviat 
i que, “malgrat tots els esforços, la cosa és a l’aigua. Tuebols i Benet, després 
de fer números y parlarne molt, m’han fet saber are que no es veuen en cor 
d’entrependre la publicació per que, al seu entendre, els caldria un capital 
important, que no tenen. 
 
“Durant les nostres converses - seguia escrivint Humbert - hem girat la cuestió  
de tots els costats. La empresa esta plena de dificultats y s’ha de convenir en 
que el resultat fora escás y dubtós. 
 
“En Tuebols ha vist a molts escriptors. Han fet treballs i recopilacions a mes del 
que ja havien parlat, l’Arimon que reserva lo que te a punt per l’Institut d’Estudis 
Catalans, crec, en Tasis, que te molt fet, en Buhigas que ha reunit textos y 
notas.. 
 
“Tots veuen l’edició com un treball d’erudició, atapait i extens y no comprenen 
per que hi haurien d’anar il·lustracions.” 
 
I va concloure amb una expressió que retrobarem en una altra carta: ...”Se veu 
que per arribar al Chateau s’haurà de trobar un altre camí”.  
 
En canvi, i en un altre ordre de coses, estava satisfet de saber que tenia tres 
anys de temps per cobrar el taló del Ministeri. 
 
Finalment, li parlava d’un tal Vidal, emmarcador: “Tenia uns francs meus per 
enmarcar dos cosas que destinaba al Saló del dibuix y comprarme el catálec. 
Suposo que m’ho debia fer tot per que es molt servicial y amable, pero no 
m’han ha dit res..”. Per aquesta al·lusió a un saló del dibuix podem afirmar que 
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les cartes sobre el llibre dels trobadors eren de 1951, perquè Humbert va 
participar aquell any al Salon du Dessinet et de la Peinture a L’Eau de París. 
 
A finals de l’any 1951, Humbert els deia que no havia sabut res més d’ells des 
de que els va dir que l’edició dels trobadors no es podia fer. Humbert insistia en 
que la decisió va ser presa després d’estudiar molt seriosament totes les 
possibilitats. Deia que, per Barcelona “anem fent”. La novetat era que s’havia 
inaugurat una galeria nova a Passeig de Gràcia, 63 dedicada en exclusiva a 
exposicions d’art, pintura i escultura. ”Els hem aconsellat una mica y veurem 
fins ahont ens escoltaran”. S’havia inaugurat amb una col·lectiva de pintura en 
el que hi van participar quasi tots els amics. Es tractava de la galeria San 
Jorge. Els Humbert encara no havien trobat el moment de poder anar a París i 
els felicitaven les festes i l’any nou. 
 
Per il·lustrar la vida d’amistats d’Humbert en aquells anys hem triat entre els 
seus bons amics als Fenosa pel fet de disposar una correspondència 
significativa entre ells, la qual cosa no es va lògicament produir amb els amics 
que residien a Barcelona. També ho hem fet perquè és força representativa de 
la qualitat de les seves relacions amb altres amics, alguns dels quals apareixen 
en aquestes cartes i apareixeran en alguna altra en anys posteriors. Per cert, al 
marge de les cartes, en una agenda de Fenosa exposada en l’exposició que la 
fundació del Vendrell va dedicar a recordar la seva relació de l’escultor amb 
Coco Chanel, vam poder veure el nom d’Humbert a la mateixa pàgina, però en 
diferent dia, que el de Chanel, que tenia un rendez-vous concertat amb ell. 
Aquest petit fait, en realitat, simbolitzava tot un món. Cirici, referint-se a un 
aspecte de l’obra de Fenosa, ho va formular molt bé: “Els seus retrats, d’altra 
banda, ens situen Fenosa en tot un món literari i mental. Jues Superville, 
Colette, Jean Cocteau, Paul Eluard, Nusch Eluard, Dora Maar, Picasso, Tristan 
Tzara, Marie-Laure de Noailles, Elsa Triolet-Aragon, Jean Genêt, Henri 
Michaux Georges Salles, Francis Poulenc i els nostres Manuel Humbert i Emili 
Bosch Roger”641 
 
Així, doncs, finalment la correspondència amb els Fenosa caracteritza bé la 
importància pel pintor de mantenir “la doble vida” entre Barcelona i París, tot i 
donar llavors a cada ciutat un pes diferent del que havien tingut per a ell en la 
dècada dels vint. 
 
La relació amb el néts de Suzanne també exemplificava bé la naturalitat 
d’aquella situació. El consideraven com el seu avi i el visitaven a Barcelona on, 
segons un d’ells, Humbert tenia una habitació on només hi entrava ell. Allà 
passava moltes hores amb els seus papers, retalls de revistes i diaris, cartes i 
les obres dels amics que conservava. Deia: “aquí està tota la meva vida”. Mai 
havia llençat res, fins guardava els sobres i els segells de les cartes. Per això 
seria tan dramàtic el destí que van tenir. Un dia a París, en un dels darrers 
viatges, el nét en qüestió va acompanyar-lo a la rue Delambre, creia recordar, 
per veure l’hotel on havia estat en el seu primer viatge, quan va conèixer Souza 
Cardoso, Santa Rita i Modigliani, però no va saber reconèixer on havia estat 
l’hotel. També va preguntar-li un dia per què no agafava sempre models molt 
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maques. I Humbert li hauria respost: “Quan una dona té un nas i una boca 
bonics, que vols que en faci?. En canvi, si no són tan boniques, jo en faig 
quelcom de meravellós”. 

En l’ambient familiar de París encara es recorda que a Humbert li agradava 
molt el peix i, en canvi, menjava poca carn. A casa seva també menjava molta 
pasta i sopava molt lleuger, una sopa de mandioca i uns trossos de formatge. 
No parlava de la seva pintura i encara menys quan hi havia gent de fora. Paul 
Dufour, escultor, familiar per la part dels Barbier, a qui ja ens hem referit en la 
primera part del treball, era un dels pocs de la família amb qui podia parlar 
d’art. Es veien sovint durant les temporades franceses d’Humbert, mai inferiors 
a un mes. Va ser ell qui ens confià, en una llarga entrevista que li férem a 
París, no solament el que ja hem exposat sobre Barbier i la joventut de 
Suzanne, sinó unes pinzellades sobre la personalitat del pintor. Ens va dir que 
era molt educat i sempre sabia estar al nivell de la societat en que es trobava. 
Tenia una conversa molt variada, però només parlava dels subjectes de 
conversa que li plantejaven els altres. A l’apartament de Les Lilas  tenia una 
habitació només per pintar que donava al jardí. Quan Suzanne, que era mot 
xerraire, el fatigava, enlloc de queixar-se se n’anava a pintar,  recollint-se en la 
seva cambra. A París anava a veure museus, exposicions o es retrobava amb 
els amics. Parlava de les seves germanes que estimava molt.  Tenia una 
educació molt diferent de la de Suzanne. A Les Lilas, els Gay, que eren metges 
però no apreciaven les arts,  van aprendre a respectar Humbert, sobretot quan 
anaven veien els amics que tenia a París. Humbert no practicava la religió, però 
la respectava.  Era un enamorat de Catalunya i estimava la seva llengua, i solia 
explicar a la gent francesa que ell no era espanyol, sinó català. Pel que feia a 
les curses de braus, tema inevitable quan els francesos parlaven d’espanyols, 
tots el parents ens van garantir que Humbert anava a favor del toro642. 
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 En aquell temps, ni es plantejava la possibilitat de prohibir “la fiesta nacional” i, en prou feines 
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40. LES ÚLTIMES EXPOSICIONS DE GOUACHES: SALA 
PARÉS, 1948 I GALERIA LARS, 1950. MORT DE FELIU 
ELIAS. 

 

Humbert, que havia reiniciat les seves col·laboracions com a expositor 
individual a la Sala Parés l’any anterior, hi va presentar novament les seves 
obres la primavera de 1948. L’exposició s’inaugurà el 24 d’abril i es va cloure el 
10 de maig. En total va mostrar 27 obres amb predomini de figures i interiors, 
deu de cada, però també hi havia mariners (4) i obres de circ (3). El catàleg, 
que sota el nom del pintor portava simplement el subtítol de “Pintures”, 
permetia endevinar, per les il·lustracions que incloïa, que es tractava d’una 
exposició exclusivament de gouaches.  

La crítica de la revista Destino apareixia en la secció “Las exposiciones de la 
semana” i la signava J.T., és a dir, Joan Teixidor. Era breu i d’una encertada 
precisió. No corresponia introduir grans novetats, sinó subratllar els assoliments 
constants de l’artista quan cultivava la gouache. També incidia en la modernitat 
del seu esperit. Qualificava les obres de “visions” que sorgien de compensar 
amb figures concretes de gran vivesa allò que era calculat i arbitrari en el 
”orquestració” de l’ambient. 

“La pastosidad y delicadeza de la técnica de la “gouache” se adapta 
admirablemente al estilo de Manuel Humbert. Recordamos que ya el año 
pasado nos sorprendió este artista con una serie de obras ejecutadas con este 
procedimiento. Ahora insiste en él, complaciéndose en su insinuación, en el 
fulgor mate de sus ocres y grises llenos de intimidad. Los temas son casi los 
mismos: interiores de taberna de puerto con una joven figura de marinero o 
bien unas siluetas femeninas en sus habitaciones privadas. Ambientes 
cerrados donde se esparce una luz quieta, sosegada, que subraya lo que haya 
de leve y elegante en el gesto y el color. Todo lo que tenga de calculado y 
arbitrario esta orquestación ambiental, viene compensado por el concreto 
carácter de las figuras con una viveza muy de época. Manuel Humbert, en 
estas visiones, nos convence no sólo de su innegable maestría técnica, sino 
también de la modernidad de su espíritu”643.  

Alberto del Castillo en el Diario de Barcelona s’estenia més. Després de 
reafirmar que considerava Humbert mestre en tots els gèneres que cultivava,  
es centrava en les gouaches, gènere exclusiu d’aquella exposició. 

“Antigua es en él la práctica del gouache, con una temática especializada en 
asuntos limitados en número, pero no repetidos, pues siempre los acompaña 
una interpretación singular. Reaparecidos el pasado año, junto a lienzos al 
óleo, componen estos días la totalidad de su exposición. 

“Los comentamos entonces con elogio perfectamente aplicable ahora también, 
no solamente por la similitud  de ambos momentos sucesivos, prolongación por 
tanto al presente del anterior, sino porque si entonces nos aparecieron dignos 
de loa, no pueden serlo menos esta vez. El circo, marineros, interiores y figuras 
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son los cuatro grupos que en el catálogo se divide el total. En realidad, el tema 
tiene aquí un interés secundario por no decir nulo. Lo literario es en absoluto 
ajeno, siendo la intención de orden exclusivamente pictórico. En dos palabras, 
lo que cuenta es la línea y el color. La línea como tal, que no en función de una 
materialización determinada. En expresividad lo es en cuanto al ritmo. Y otro 
tanto sucede con el color, cuya existencia se justifica como elemento 
indispensable de armonía. Es más que otra cosa una evocación, una 
aspiración hacia aquel resultado por el camino de la entonación. Deslavada 
presencia de un factor que cobra vida en la acordación, apercibiéndonos 
entonces de su valor, como de la deliciosa arbitrariedad de la luz. Hay muchas 
más cosas de las que a primera vista se ven. La comprensión está más allá de 
la impresión directa de los sentidos, para entrar en lo intelectualmente 
sensible”. 

En aquestes darreres línies, el crític marcava la frontera de l’impressionisme, 
tot indicant que Humbert l’havia traspassat. Per seguir-lo, per comprendre’l, 
calia “entrar en allò que és intel·lectualment sensible”. Humbert es situava, de 
manera definitivament personal, en el terreny que havia inaugurat Cézanne. 
Era una altra manera, diferent a la de Destino, de referir-se a la modernitat del 
seu esperit. 

“Arte de exquisiteces, con no poco de intimismo de otro tiempo. Son estas 
gouaches otros tantos gestos comedidos de una persona de buenos modales 
innatos acabados de refinar por el trato social señorial. Son resultado de toda 
una vida de artista, quintaesenciada en unas obras cuyos rasgos son lo leve y 
lo  tenue en la apariencia y lo imperceptiblemente sentido en su interior. 

“Y son, dentro de los gouaches de Manuel Humbert, un momento en que lo 
quedo se agita y la mudez balbucea convirtiéndose los maniquíes del circo y 
los marineros en la insinuante humanidad de algunos de los interiores y 
figuras”644.  

La continuïtat d’aquesta exposició respecte a l’anterior es plasmava també en 
el caràcter negatiu de la nova crítica de J.F. Bosch, “Manuel Humbert y sus 
« temperas »”. En ella aguditzava la seva combativitat en defensa del “bon ús 
de la tempera” degut a les crítiques favorables que havia merescut Humbert 
l’any anterior. Bosch no se n’amagava i reproduïa entre cometes unes paraules 
sobre sensibilitats i silencis que havia escrit Teixidor. 

“No; nada de transparencias cromáticas ni de sutilezas de la luz en estas 
“gouaches”…; por el contrario, todas destempladas y como a medio hacer, de 
limitadísimas gamas a base de amarillos con tonalidades sepias enturbiados y 
aditamentos lineales a pluma, imprecisos y aún de manifiesta incorrección 
dibujística. 

“…La mayoría de estas témperas son deficientes y como pintadas con 
desgana. El origen de las figuras femeninas incorporadas por el artista a su 
temario… puede hallarse en algunas revistas galantes de tiempos para siempre 
idos y en “magazines” antañones de “robes pour dames”. El de las marineras y 
circenses en inactuales fotograbados. 
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“¿Pinturas estas para “sensibilidades acostumbradas a los matices del 
silencio”? ¿Y por qué no exentas de matiz y con formas inconcretas y vagas 
como ateridas, en su simplicismo lineal, de monotonía? 

“Aquella maestría acreditada de Manuel Humbert como pintor al óleo, no tiene 
repercusión en las “gouaches” – a enorme distancia del resultado, siquiera 
parcialmente satisfactorio – que ha tenido su autor la debilidad de exhibir”645. 

 
No podem abandonar l’any 1948 sense recordar que en el seu curs morí a 
Barcelona  Feliu Elias. Josep Pla i li escriví unes línies elegíaques al final de 
l’imprescindible Homenot que dedicà a glosar les tres naturaleses d’aquell 
formidable personatge, Feliu Elias - Apa - Joan Sacs, és a dir, el pintor, el 
dibuixant humorístic i l’historiador i crític d’art. Lamentava, “per un grotesc 
fenomen periodístic”, no haver pogut repetir a Holanda davant els Rembrandt i 
els Vermeer l’experiència que li havia suposat la visita que havia fet amb Elias al 
Museu del Prado anys abans i que Pla recordaria tota la vida.  
Tant pel que feia referència a la nova generació d’artistes com per situar les 
crítiques que van rebre les exposicions d’Humbert, les paraules finals de Pla 
sobre Elias, ultra el merescut homenatge a l’artista desaparegut, adquirien un 
particular sentit, sobretot pel judici que li mereixia la crítica de l’època en 
contrast amb les qualitats del mort. 
“Els esdeveniments polítics de la tercera dècada del segle feren que Elias 
emmudís d’una manera total. Dins el terbolí fabulós el vaig perdre de vista i la 
seva firma desaparegué dels diaris. És natural. No era un home de passions 
desenfrenades. Era un home de pau. Aquesta desaparició fou una gran 
desgràcia. La crítica posterior ha tornat a l’eclecticisme grotesc d’abans de la 
seva aparició, és a dir, al compromís sistemàtic. La seva simple presència 
hauria estalviat molts contratemps, molta fatiga i molta frivolitat. Joan Sacs 
hauria obert el camí als artistes autèntics – hauria creat una tercera generació 
molt apreciable. Ara tot està dispers i desemparat. 

“I així, en un moment determinat, es morí a Barcelona. Era l’any 1948. Es morí 
d’una manera totalment oscura – de conformitat amb el que fou la seva vida. 
No era pas un il·lús. Ha estat un dels catalans d’aquest temps d’una 
intel·ligència més remarcable »646.  

 

L’any 1950, recuperat el ritme d’exposicions, de dos en dos anys, d’abans de la 
guerra, Humbert presentà en la Galeria Lars, que pertanyia als Maragall i 
estava situada en la Rambla Catalunya, 116, la que seria la seva última 
exposició de gouaches. S’inaugurà el dia 6 de maig i es va cloure el dia 19. 
Duia pel títol “30 gouaches de Manuel Humbert”.  

El fet que l’única obra que il·lustrava el catàleg fos la mateixa que figurava en 
primer lloc en el catàleg de l’exposició anterior, ens fa pensar que, juntament 
amb obres inèdites, s’hi tornaven a presentar les gouaches que no s’havien 
venut anteriorment. Si normalment els títols que Humbert posava a les seves 
obres solien ser molt genèrics i força repetitius, i, per tant, poc útils per 
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diferenciar i catalogar la seva producció, en aquell cas la dificultat es 
transformava en impossibilitat perquè els noms ni tan sols constaven en el 
catàleg. Malgrat no poder saber el nombre d’obres inèdites presentades, tenim 
un motiu per pensar que havien de ser-ho en un nombre considerable. Es 
tracta del ressò de l’exposició en la crítica, que va ser l’habitual, és a dir, 
considerable. 

Joan Cortés, per exemple, des de les pàgines de Destino assenyalava els 
elements que situaven l’obra damunt paper del pintor dins un marc d’evident 
contemporaneïtat: tècnica gairebé epigramàtica; elements limitats de la 
temàtica d’aparent intranscendència; execució despreocupada ràpida i lliure; 
joc de subtilesa lineal, taques imprecises i apuntaments més evocadors que 
narratius; trèmula emotivitat gràfica; lirisme reticent i fugat. 

A més, aprovava allò que considerava l’opció d’Humbert: “donar a cada gènere 
el que li és degut”. D’aquesta manera, entenia que el pintor reservava per la 
seva obra en paper tot allò que era característic de l’art contemporani i, en 
canvi, “la concreció i l’exactitud” les reservava per les seves pintures a l’oli, que 
el crític valorava, tanmateix, moltíssim i no les considerava inferiors a les obres 
damunt paper ni les jutjava desactualitzades. 

“La levedad técnica, casi epigramática, de los guaches de Manuel Humbert, 
ejerciéndose sobre una temática de elementos limitados - interiores y escenas 
de circo con elegantes figuras femeninas y marineros graves y ensoñados, 
sentados a una mesa de figón, son, por lo general, sus asuntos – ha llegado a 
una impresionante justeza de expresión dentro de su misma aparente 
intranscendencia. La ductilidad propia de la especialidad, que se presta 
dócilmente a una ejecución despreocupada, rápida y libre, le permite ese 
delicado juego de sutileza lineal, de manchas imprecisas y de apuntamientos 
total más evocador que narrativo. La concreción y la exactitud, ceñidas, de sus 
pinturas al óleo, dejan paso aquí a esa trémula emotividad gráfica que fue el 
encanto de aquellos sus primitivos dibujos de mocedad y que, evidentemente, 
tan poco se acuerda con las exigencias del lienzo. Por eso, con muy buen 
sentido de lo que a cada género es debido, Manuel Humbert reserva para sus 
guaches la expresión de ese lirismo reticente y fugado tan suyo, exponente de 
una de las más delicadas sensibilidades de nuestra pintura actual. 

“Exhibe estos días el artista un buen puñado de esas sus realizaciones en la 
Sala “Lars”. Repite los mismos temas, interpretados indefectiblemente dentro 
de sus escalados cálidos, donde un arabesco meditado se conjuga en 
tenuidades y transparencias. El fingido abandono de un dibujo que rehuye la 
insistencia no llega a ocultar la huella de una extremada capacidad 
aprehensora y una verdadera maestría expresiva”647.   

Alberto del Castillo coincidia amb Cortés en la valoració general de les 
gouaches d’Humbert. També ho feia en aspectes més particulars, com ara el 
caràcter secundari del tema, accentuant més, en canvi, el valor d’altres 
aspectes, com ara la importància central de la línia per a la integració dels tons. 
Finalment, remarcava unes qualitats generals de l’obra d’Humbert que es 
plasmaven en aquella ocasió en els gouaches, però que es retrobaven sempre 
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en els seus olis: la sobrietat, l’elegància, la levitat, l’execució transparent, la 
insinuació discreta, el gust i, molt especialment, la llum.  

I això és important, car segons Alberto del Castillo no es donava una 
diferenciació tan radical en el tractament de gèneres per part del pintor com la 
que apreciava Cortés o com la que ha anat cristal·litzant en l’opinió fins 
l’actualitat. Al posar en primer pla, a l’hora d’analitzar les gouaches d’Humbert, 
les qualitats que es trobaven plasmades en tota mena de mitjans expressius, 
no deixava cap escletxa oberta per possibles menyspreus d’un gènere respecte 
a un altre, ans al contrari, el valor dels gouaches reafirmava la qualitat integral 
de l’obra del pintor. 

“Las que ahora presenta – no todas inéditas - responden a los mismos asuntos 
de las exposiciones precedentes de esta clase: interiores con figuras, escenas 
de marineros, escenas de circo y de taberna y composiciones. En realidad, el 
tema es secundario. Lo que cuenta es la línea que discurre con idéntica 
agilidad en todos los temas centrando unos tonos acentuados o deslavados, 
según las circunstancias, para lograr el efecto apetecido en el que se incluye la 
luz, factor contributivo de diferenciación. Sobriedad conceptual y ejecución 
transparente, con una ambientación muy propia del maestro la de estas 
creaciones, en las que imperan la elegante levedad, la discreta insinuación y el 
mejor gusto”. 

Unes línies abans havia “deixat dit” que malgrat la seva mestria en tots els 
gèneres, el principal per a Humbert era la pintura a l’oli.648 

En el pol negatiu de la crítica, J.F. Bosch tornava a esplaiar-se des del mateix 
títol, “Las “gouaches” deficientísimas de Manuel Humbert”, mentre amb 
convenciment solitari volia fer, altre cop, ostentació de coneixences tècniques i 
d’erudició. 

“Llamando las cosas por su nombre, diremos sin embajes que… no reúnen, ni 
con mucho, las condiciones indispensables de la pintura al temple. 

“Claro que el procedimiento es difícil… cuando no se domina; pero admite, 
como la pintura al óleo, superposiciones de los factores cromáticos y aun 
veladuras para la obtención de armonías tonales y vinculación de gamas, 
aunque sean frías, generalmente, o brillantes, como las que solían emplear los 
pintores valencianos de abanicos, sobre granadinas, sedas y cabritillas, varios 
lustros ha. 

“Manuel Humbert desconoce la técnica de la tempera, muy distinta de la de la 
acuarela, que no permite insistencias de pincel ni rectificaciones, y, sin 
embargo, no vacila en utilizarla a pesar de constarle que con ella difícilmente 
puede salir airoso de tal experimento, máxime recurriendo a la pluma para 
precisar los contornos de figuras mal coloreadas y poco menos que convertidas 
en muñecos por lo que carecen de criatura humana viva y sensible, ya estática 
en interiores sin aire respirable, o bien movible en la pista circense y en 
playales. 

“Pero como el peor de los sordos es el que no quiere oír, ¡allá Humbert con sus 
escarceos pictóricos, más propios del parvulismo balbuceante en el quehacer 

                                            
648

 Dario de Barcelona, 12 de maig de 1950. 



412 
 

artístico, que de quien obtuviera merecidamente, el Premio Nonell en la 
Exposición Barcelonesa de 1934!”649.  

Naturalment, era comprensible que es poguessin fer comentaris crítics a certes 
obres potser menys encertades que d’altres i, fins i tot, a una sencera 
exposició, aquella o una altra, que pogués haver resultat menys reeixida. Ara 
bé, era un exercici insostenible voler afirmar que Humbert “desconeix la tècnica 
de la tempera” o que feia servir la ploma “per precisar els contorns mal 
acolorits”  quan des de molt jove havia rebut elogis unànimes i continuats per 
haver mostrat un domini total d’aquell mitjà expressiu i una tal mestria en el 
dibuix que podia permetre’s una llibertat total amb la línia. De la mateixa 
manera, ratllava la frontera de l’insult sostenir que Humbert havia tret les seves 
figures, “convertides en ninots”, de revistes galants, de “magazines pour 
dames” o de fotogravats tronats quan havia estat, almenys en la seva joventut, 
un freqüentador apassionat del circs i un homme à femmes que pogué accedir 
a la intimitat de les toilettes de les seves amants i mantenia els seus cossos, 
robes i perfums vius en la memòria. 

Tanmateix, en aquest present, que no és d’avui, en el qual la desatenció, la 
ignorància i la banalitat, també en el terreny de l’art, han assolit unes 
proporcions desmesurades, han fet més camí les impressions i opinions 
properes a les que manifestava Bosch que no pas les de crítics de les qualitats 
d’un Teixidor o d’un Alberto del Castillo.  

Hi ha una altra raó que justifica el que pot semblar una atenció excessiva per 
part nostra a uns comentaris negatius i aïllats. Per introduir-la hem de recordar 
l’incident que contà Joan Anton Maragall en la seva Història de la Sala Parés i 
la suposada reacció d’Humbert que tan el sorprengué. Es tracta d'aquell 
l’incident amb un nu que exposava a la galeria els anys trenta, quan gaudia del 
major reconeixement, i un capellà que la visitava va fer un escàndol. Maragall 
no va entendre mai com un home tan independent i de criteri tan ferm i ben 
format com Humbert optés per no exposar segons quins nus en aquella sala. 
Hem vist que el record del galerista en funcions de memorialista, potser no era 
del tot exacte, perquè Humbert va seguir exposant nus, fins i tot a la 
postguerra, si bé no eren de la mateixa naturalesa que alguns d’abans de 
l’incident. En tot cas, tot i que no ho volem creure, no podem deixar de 
considerar la possibilitat que aquelles crítiques insultants influïssin en la seva 
decisió de deixar de cultivar un gènere en el què excel·lia.  

El fet és que no va fer mai més cap exposició exclusivament de gouaches i, és 
més, després d’una exposició de transició amb olis, dibuixos i gouaches l’any 
1954, no en va exposar mai més cap. Això no obstant, considerem improbable 
que la raó de fons per abandonar la gouache fossin els exabruptes 
pretensiosos de J.F. Bosch. Ens inclinem a pensar que Humbert va voler donar 
per tancat un cicle molt important del seu trajecte artístic durant el qual l’obra 
damunt paper, per la qual estava extraordinàriament dotat, havia tingut tan 
importància com la pintura a l’oli. Probablement va considerar que era arribada 
l’hora de consagrar-se enterament en allò que no li havia estat donat pels déus, 
sinó que li havia calgut conquerir-ho pas a pas. El cultiu de la pintura a l’oli 
havia estat la seva il·lusió i l’objecte de la seva voluntat artística. A ella 
dedicaria la resta de la seva vida. 
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Per provar, si fes falta, que l’abandonament del cultiu de  l’aquarel·la i la 
gouache va respondre a una opció i no pas a una decepció, Humbert va 
acomiadar-se d’elles amb un ben singular i triomfal cant de cigne a la II Bienal 
Hispano Americana celebrada a La Havana el 1953.  
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41. EL GRAN PREMI DE LA II BIENAL HISPANO 
AMERICANA DE ARTE DE 1953. EL LLIBRE 
SIMBOLISMO DE RAFAEL BENET. 

 

A començaments dels anys 50, el govern espanyol va iniciar una nova política 
de Belles Arts, sobretot de cara als certàmens internacionals, fruit de la qual va 
néixer la Bienal Hispano Americana de Arte que va organitzar el Instituto de 
Cultura Hispànica. 

La primera biennal es va celebrar a Madrid el 1951. El mes de març de l’any 
següent es presentà una antològica d’aquella mostra a Barcelona, 
concretament al Museu d’Art Modern, al parc de la Ciutadella. La segona 
biennal tingué lloc a La Havana l’any 1953 i la tercera es va fer a Barcelona el 
1955. 

Per a Jordi Mercadé, que va rebre un premi ofert per la república de l’Uruguay 
a la biennal de l’any 1955, aquelles biennals foren “un bon tinglado publicitari 
per explotar el tòpic de la Hispanidad i per demostrar, de cara el món, que aquí 
a Espanya es feia art avançat malgrat l’existència d’un règim culturalment 
repressiu, i cal admetre que, en bona part, es va complir l’objectiu que es 
proposaren les autoritats”650.  

Francesc Fontbona, en la seva monografia dedicada a Josep Mompou, ha 
inclòs una síntesis molt precisa del que foren les “Bienales Hispano 
Americanas de Arte”. Així, la primera, va estar “orientada a fomentar el mutu 
coneixement de l’art contemporani d’Espanya i d’Amèrica Llatina, i ... tenia un 
pretext historicista: fer un homenatge a la memòria d’Isabel la Catòlica, en l’any 
del seu cinquè centenari. 

“Davant d’aquestes premisses es compren que els pintors de la Sala Parés 
presentessin reserves a participar-hi, i que a Maragall li costés convèncer-los. 
Tanmateix, al darrere d’aquell projecte hi havia el Ministerio de Educación 
Nacional, aleshores en mans d’un personatge tan fi com Joaquín Ruíz Jimenez 
... i va acabar essent un gran esdeveniment enmig de la restreta vida cultural 
espanyola d’aquells anys”. 

L’historiador ha remarcat la importància final de la aportació catalana en 
aquella Biennal per les següents raons: Ors va fer el pròleg del catàleg; dels 
artistes participants, alguns fora de concurs com Sunyer, Clarà, Colom i Dalí 
tenien exposició monogràfica pròpia, mentre altres com Gimeno, Nonell i 
Pidelaserra participaven d’una exposició homenatge titulada “Precursors i 
mestres de la pintura espanyola contemporània”; un nombre important de 
membres del jurat com Joan Ainaud, Anglada Camarasa, Juan Ramon 
Masoliver, Ors, a títol de cònsol honorari de Bolívia, o el mateix Sunyer eren 
catalans. De manera que, “a l’inrevés del que solia passar amb les iniciatives 
oficials espanyoles, Catalunya era especialment present a la Biennal, que feia 
així un tàcit reconeixement de la seva personalitat especial concedint-li de 
manera extraordinària, una “Comisión Regional”, dita altres vegades “Comisión 
Organizadora de Cataluña”, que gaudí de total autonomia fins i tot a l’hora de 
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muntar les peces a les sales, i que era representada a la junta organitzadora 
general de la Biennal i al Jurat”. A més, Joan Rebull va guanyar el Gran Premi 
d’Escultura d’aquella primera biennal651.  

 

L’any 1953, Humbert va passar una temporada llarga al Rosselló, estada que 
devia comprendre part de la primavera i de l’estiu, probablement a Vernet les 
Bains on hi tenia la residència el bon amic doctor Sayas. En tornar a Barcelona 
va rebre una carta  de Rafael Benet posant-lo al corrent de la ja passada 
Exposició de Primavera, a la qual hagueren volgut invitar-lo, i de la clausura de 
la Galeria San Jorge, que havien ajudat a obrir. Li trametia, sobretot, una 
invitació a participar en la propera Bienal Hispanoamericana de Arte. Humbert 
només disposava d’ un mes per prepara-la. 

 

Carta amb paper imprès de Rafael Benet a: 

Sr. Manuel Humbert    Buenavista, 11   Barcelona  España  

“Barcelona 24 d’agost de 1953 

Estimat amic Humbert, suposo que deus haver rebut la meva lletra anterior 
encara que devia tardar un xic per causa de la greve. En aquella et notificava, 
primerament, que l’Exposició de primavera s’havia celebrat (a l’estiu) amb 
intervenció exclusiva dels artistes en quant a la seva organització - Jurat 
d’Admissió i col·locació -, y preponderant en quant al Jurat d’adquisicions y 
premis. L’Exposició va salvar-se degut a les invitacions que's feren a darrer 
hora per acord del Jurat d’Admissió, alguns membres del qual amenaçaren en 
retirar-se si les invitacions no es cursessin, per a evitar la responsabilitat 
d’obres i patrocinar una exposició anodina. Entre els invitats tot seguit sonà el 
teu nom pero no poguerem – perque jo vareig esser dels Jurats – ferte-la 
arribar car aleshores desconeixiem la teva adreça accidental al Roselló. El 
temps apremiava i tampoc en tinguerem per fer indagacions. Tampoc vareig 
permetrem la llibertat de cercar alguna obra teva en alguna col.lecció privada 
sense tenir el teu beneplàcit. 

En quant a la galeria Sant Jordi et deia que havia estat clausurada, car havien 
exigit a l’Amat 80000 duros de traspàs que aquest no tenia. Es a dir, que tot el 
nostre esforç ha pujat al cel. 

Aquesta lletra d’ara es, sobretot, per a ferte arribar en nom d’en Juan Ramon 
Masoliver, qué ho encomaná a la Syra, que tu estás especialment invitat amb 
cinc obres a la Bienal (próxima) Hispano Americana que es celebrará en 
distintes ciutats del Caribe. Per si aquesta invitació no t’hagués arribat per 
conducte d’en Maragall, m’han encomenat a mi – que saben que tinc la teva 
actual adressa – que t’ho digui. I jo compleixo amb l’interés que’m mereixen les 
teves coses. Jo també he estat invitat amb cinc obres a la susdita Bienal. La 
cosa corra un xic de pressa, car segons tinc entés el plaç es tanca – si no 
m’equivoco – a finals del mes de setembre. 

Reords afectuosos per a la Susanna i per a tu de la meva dona. Per a ella els 
meus respectes i per a tu l’abraç d’un vell amic 
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Aquesta carta ens ha fet pensar en la correspondència d’Humbert amb Nogués 
a començaments dels anys vint, quan l’amic s’interessava per les seves coses 
de Barcelona i l’ajudava mentre ell era a París. Ara la situació era diferent 
perquè Humbert residia a Barcelona i Nogués havia mort, però mantenia certes 
similituds amb el passat ja que Humbert seguia anant a França per llargues 
temporades, bé a Paris o bé a altres llocs, en aquella ocasió al Rosselló, i devia 
fer-ho sense preocupar-se gaire de deixar organitzades les coses de 
Barcelona, fins el punt de resultar a vegades il·localitzable pels seus mateixos 
galeristes i per bons amics atents als seus interessos com ara Benet.  

 

La ciutat elegida per celebrar la II Bienal Hispano Americana de Arte va ser, 
efectivament, La Havana. La premsa en va fer un seguiment remarcable però, 
per la llunyania d’aquella capital i per haver passat l’efecte de la novetat, va 
tenir menys ressò popular que la primera. Catalunya va seguir comptant amb 
un delegat especial dins la Junta organitzadora, Juan Ramon Masoliver, 
responsable de la invitació a Humbert, mentre Alberto del Castillo i Joan Rebull 
van passar a formar part del jurat.  

Això va ser important perquè el gran èxit de la participació catalana es va fer 
palès en el palmarès. Un dels dos grans premis de pintura a l’oli va ser per 
Joaquim Sunyer (l‘altre per Ortega Muñoz); Josep Clarà va guanyar un dels 
gran premis d’escultura (l’altre, José Planes); Francesc Domingo va ser Gran 
Premi de Dibuix (l’altre va ser Carlos Pascual de Lara); l’únic premi que es va 
concedir en l’apartat de ceràmica va anar a parar a les mans de Llorens 
Artigas; i, finalment, el Gran Premi de Pintura a l’Aigua el va guanyar Manuel 
Humbert (l’altre gran premi de l’apartat pintura a l’aigua i pastel va ser per Glyn 
Jones). Els artistes catalans només van quedar fora del palmarès en els 
capítols de gravat (guanyats per Carmelo González i Julio Prieto Nespereira) i 
d’arquitectura (Alfonso Rodríguez Pichardo)653. 

No deixa de ser una altra coincidència un punt enigmàtica que havent estimat, 
per bé que en èpoques diferents, la mateixa dona, novament el 1953, nou anys 
després de ja haver coincidit com a guanyadors, respectivament, del Premi 
Campeny i del Premi Nonell de la Generalitat de Catalunya, Clarà i Humbert es 
tornessin a trobar en la situació de rebre els corresponents guardons de la 
Biennal de La Havana, amb Pomona i Marinero, respectivament. 

Per cert, resultava molt significativa d’aquells temps l’anècdota que ens contà 
Jaume Sunyer, fill del pintor. Recordava al seu pare explicant el que succeí a 
l’hora de tornar de la recepció d’atorgament dels premis d’aquella segona 
biennal. La cerimònia havia tingut lloc a la seu del Instituto Hispano Americano, 
situat a la Ciudad Universitaria de Madrid. Moments abans de l’acte de 
lliurament, Sánchez Bella, que anys més tard seria ministre, va reunir els 
artistes premiats per dir-los que no tenia disponibles els 1000 dòlars del premi i 
que els donaria, de moment, el diploma i un taló amb una quantitat simbòlica. 
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Els artistes, estupefactes, no van tenir més remei que resignar-se. Però la cosa 
no va acabar allí. En el moment de sortir, plovia, i mentre els jerarques del 
règim anaven desfilant amb els seus cotxes oficials, els artistes romanien 
plantats a les portes del Instituto, sense que els organitzadors haguessin 
disposat un mitjà per retornar-los a casa, a l’estació o a l’hotel o, almenys, a un 
lloc cèntric de la ciutat. Van haver d’esperar-se sota el xàfec fins que anés 
passant algun taxi per aquell lloc apartat. Després del gerro d’aigua freda 
d‘haver d’anar-se’n sense els 1000 dòlars del premi, van haver de patir un 
vertader xàfec. Al nostre parer, aquesta anècdota diu més de la veritable 
relació del règim franquista amb l’art i els artistes que totes les operacions 
d’aparent sintonia entre política i art modern que van promoure, de les quals la 
Bienal Hispano Americana de Arte n’era probablement el millor exemple. 

 
Jaume Sunyer també ens va dir, en un altre ordre de coses, que recordava 
vivament quan anava amb els seus pares a Cerdanyola a visitar els Humbert i 
quan aquests els visitaven a Sitges. Els Sunyer i els Humbert a Paris es 
trobaven a la casa dels Gargallo. A Barcelona, Joaquim Sunyer freqüentava la 
tertúlia de La Lluna on coincidia amb Casanovas i Humbert. En la nostra 
conversa va sortir la qüestió de la no datació dels quadres, punt en què 
coincidien Humbert i Sunyer, però Jaume creia que, almenys en el cas del seu 
pare i probablement també en el d’Humbert, el fet no tenia cap significació 
especial com, per exemple, voler caracteritzar la unitat de l’obra, i ens contà 
una anècdota força descriptiva d’un cert tarannà de Sunyer. En efecte, a 
Sunyer, que a vegades ni tan sols signava els quadres, les edats i les dates li 
semblaven coses de policies. Així que un dia que el director del Museu de 
Ceret va preguntar-li quan havia nascut va rebre per resposta “què sou de la 
policia?”, deixant-lo ben sorprès i compungit. 
 
El fill de Sunyer no conservava cartes d’Humbert al seu pare, però el va 
complaure saber que nosaltres en teníem dues, sense datar però d’anys 
enrere,  del seu pare a Humbert. La primera no era pròpiament una carta, sinó 
una nota que li havia deixat a les Galeries Laietanes excusant-se d’haver-lo 
deixat plantat quan Humbert l’havia anat a visitar a Sitges.  
  
Carta – nota                Sitges, ?                   deixada a      Galerias Layetanas 
 
“ Amic Humbert. 
Amb una nana sobre es dificil escriure. Perdoneu! Y os dec una explicació . El 
dijous vingué l’Ynglada, ya eren les cuatre y su mitja y sortirem pero - recordant 
que vos em diguerau que vindriau divendres - 
El divendres que ve hi seré y os esperaré, veniu! ”654. 
 
La carta pròpiament dita, tot i no saber-ne l’any, va ser escrita més tard, ja que 
era una invitació a visitar-los a Sitges que incloïa també Suzanne. L’interès 
principal de la carta rau en la demanda d’una model, i si fos el cas un talleret, 
que li feia a Humbert, que, com veiem, seguia essent una referència d’aquestes 
coses pels grans artistes catalans. No hem identificat la model Nené, a la qual 
es referia Sunyer. D’haver-ho pogut fer, podríem aproximar-nos a l’any en què 

                                            
654

 Arxiu G. Gay. 



419 
 

fou escrita la carta. Això no obstant, tot sembla indicar que era pels volts dels 
anys trenta.  
 
 
Carta                        Sitges, 2 de mars                                                         
 
“ Amic Humbert. Molt be, veniu a passar el dia am la Suzanne y escolliuho de 
bon sol perque os sigui mes agradable. Vos mateix escolliu y arriveu. 
Escolteu, una consulta sobre un assumpte que potser vos ara podeu ajudar. Jo 
voldria un model d’aquells per l’istil de la Nené, sá y jove, y no estic gens 
enterat de si es possible trovarne. Si vos en sapiguessio y vayessio manera de 
que yo els pogués veurer vindria a ciutad [pour me rendre compte] (subratllat). 
En cas de que el trovés voldría qu ‘el model estigués disposat a venir uns 
cuans dies a Sitges – a moins que pre una gran casualitat es pogués trovar un 
taller a sous-louer per uns dies o mes a Barcelona. Qué os sembla? Es 
possible trovar solució a aixó? Si es precis que vingui yo vindré desseguida, 
pero sol no sé per on buscar. 
Emcara que yo no hagués ara de venir no dexeu de venir vos y parlarem de 
Madrid. 
 Meus afectuosos souvenirs a la vostra Suzanne 
 Vostre  Sunyer”655. 
 
Sobre Sunyer, les models i la manera de viure el pas del temps, Gaziel, gran 
amic i admirador del pintor, va escriure una de les seves Meditacions en el 
desert. Sunyer havia anat a dinar un dia a casa seva i Gaziel va treure a 
conversa que a París es comentava que Picasso, que aleshores ja devia 
passar dels setanta anys ”ara tenia una dona fresca i jove”. Sunyer, se’n va 
alegrar, tot comentant que ho devia necessitar, la qual cosa considerava un 
“bon senyal”, per afegir: “Jo mateix – ell en té molt més de setanta, anotava 
Gaziel - aquesta necessitat, encara també la sento... El mal és que ara les 
models ja no són com abans... Fins no fa gaire no em costava gens, després 
de treballar tres o quatre hores amb una model, obtenir d’ella un suplement 
d’atenció, exclusivament amorosa. Avui, en canvi, no hi ha res a fer... Els temps 
canvien tantes coses, que un ja no s’admira de res...”. I l’escriptor afegia 
aquesta meditació: “... mentre l’escoltava i me’l mirava, ho anava entenent tot. 
Fa poc, encara Sunyer era un home gran, un vell d’aquells – profundament 
joves d’esperit i de cor – que, si bé no poden fer il·lusió a una dona, en el sentit 
de desvetllar físicament el seu desig, encara tenen la possibilitat que els 
accepti, i fins trobi amable, el desig d’ells. Moltes dones joves, que ja no són 
verges, senten una estranya complaença a deixar-se estimar – a fruir de la 
fruïció que desvetllen, sobretot en homes experts i viellisants... Però ara el meu 
pobre Sunyer és una ruïna. Jo me’l mirava amb pena.  
 
“Els temps canvien, en efecte. Però el difícil, quan constatem un canvi, és 
veure qui ha canviat més: el temps o nosaltres mateixos. Les models d’avui 
son, probablement, tal com han estat i seran sempre. El canvi terrible – l’únic 
que ell no pot veure – és el que ha fet ell mateix”656. Naturalment, no vam 
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esmentar aquest text en el fill. Tampoc podem generalitzar les opinions de 
Gaziel a totes les models ni a tots els artistes.  
 
 
Hem vist que Joan Rebull i Alberto del Castillo formaven part del jurat de la II 
Bienal Hispano Americana, la qual cosa havia de tenir la seva influència en el 
reconeixement que van rebre en el palmarès els artistes catalans, sens dubte 
merescudament. Ara bé, dit això, no podem obviar les relacions personals. 
Concretament, volem referir-nos a les existents entre els Humbert i els del 
Castillo. Humbert i Alberto podien haver-se freqüentat des de l’època de Tossa, 
els anys trenta, però ara volem referir-nos a la relació entre els Humbert i la 
família del fill d’Alberto, el doctor Eduardo del Castillo, basant-nos en el 
testimoni d’aquest.  

Suzanne i Jeanne Jacotet, l’esposa del doctor, també francesa, eren 
amigues657 i solien reunir-se a La Punyalada amb altres compatriotes. Les 
famílies havien estat veïnes abans de la guerra en l’edificí del passeig de Sant 
Joan, 139, cantonada Rosselló, davant  la Fàbrica Elizalde. Durant la guerra, 
els Castillo havien anat a visitar els Humbert a Les Lilas. En aquells anys, 
segons recordaven, Suzanne era morena, alta, forta, d’ulls negres, vivaç, molt 
xerraire, extravertida, tenia molt de geni com el mateix Humbert658, raó per la 
qual sovintejaven les baralles, però els veien enamorats. El doctor del Castillo 
creia possible que Humbert hagués passat per alguna fase depressiva, com la 
que semblava haver-se detectat els anys quaranta, perquè opinava que era 
malenconiós, de poques paraules, que de seguida es preocupava per tot i 
profunditzava en els assumptes. Això no obstant, es tractava, deia, d’un home 
molt generós que, tot i anar just de cabdals i ser personalment ben ascètic, 
quan cobrava algun diner, feia un bon àpat i convidava als amics. Recordava 
que a casa els Humbert sempre van tenir servei i, tot i que Suzanne cosia 
admirablement, en certes èpoques tenien una senyora a cosir. El grau de 
confiança era prou gran entre les famílies fins el punt que el doctor un dia va 
insinuar que necessitava uns plafons pel quarto de bany i Humbert li va fer els 
dibuixos. Humbert va voler fer un altre dibuix més entranyable i molt bonic. Va 
dibuixar a la senyora de Eduardo del Castillo poc després del casament i com a 
regal de noces. Va ser l’any 1953. Cinquanta anys més tard la interessada 
encara recordava emocionadament com va ser l’experiència de posar per 
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Humbert. Recordava, sobretot, que Humbert li va demanar que pensés en 
quelcom molt agradable i que la fes sentir feliç i que ella va pensar en l’infant 
que ja duia en el ventre, cosa que en aquell moment, només ella sabia. El 
dibuix li feia rememorar aquella sensació cada cop que el mirava i, de  fet, tots 
aquells cinquanta anys havia volgut tenir-lo a prop. 

 

Per les festes de la Mercè de 1955 es va inaugurar a Barcelona la III Bienal 
Hispana Americana de Arte. Juan Ramon Masoliver va ascendir a comissari i 
va donar-li un caire innovador. Els guanyadors van ser artistes com Àngel 
Ferrant i Babol Sereno, en escultura, i Oswaldo Guayasamin i Josep Hortuna, 
en pintura. 

Com ha escrit Fontbona, en una referència a Mompou que podria aplicar-se 
perfectament a Humbert, “s’havia produït un canvi essencial en el context de 
l’art: a les esferes oficials espanyoles... s’havia començat a apostar fort per 
l’avantguardisme més nou. Que això fos per convenciment o per estratègia no 
canviava les coses, la qüestió era que ja res tornaria a ser com abans. Des 
d’aleshores el món estètic que representava Mompou deixaria de representar 
una opció de present, no sols per les minories avançades, sinó també per els 
jerarques oficials de la cultura.  A partir d’aleshores, no és que a Mompou i als 
pintors de la seva corda se’ls perdés oficialment el respecte, sinó que passarien 
a ser considerats figures venerables però del passat”. Era exacte. I ha afegit: 

“S’havien acomplert els temors que Joan Anton Maragall tenia cinc anys abans, 
quan aixecava la bandera d’un “realisme” davant els primers èxits públics de la 
jove avantguarda. Ara aquells èxits ja es produïen a nivell oficial, seguint la 
tendència generalitzada al món occidental, del qual Espanya, malgrat el seu 
règim polític, poc o molt es veia obligada a formar-ne part. Per això Maragall 
preparà un nou manifest de defensa de la seva línia... Pintura sin “ismes”, que 
aparegué l’octubre del 1955... més que oposar-se als nous corrents, el que 
pretenia era que aquests no escanyessin els ja consolidats que exposaven a la 
seva galeria. Maragall reivindicava la solvència dels seus pintors... Veia venir 
l’orientació dels premis de la Biennal, i per això quan encara no s’havien fallat, 
ja declarava al periodista Del Arco que segur que cap dels dotze pintors que 
apareixien a Pintura sin “ismos”... no seria el guanyador del premi”659.  Maragall 
va encertar. 

 

Naturalment, Humbert era un dels dotze pintors de “Pintura sin “ismos””  i 
figurava en l’exposició de la Sala Parés amb tres obres: una gouache, Interior 
de taberna, i dos olis, Mujer sentada en el suelo i Mujer sentada, en els quals 
apareixia per primer cop un nova model, Marta Rabell, que seria una presència 
constant, però no exclusiva, en les obres dels anys següents. L’exposició, 
segons explicitava el catàleg, es va realitzar el mes de setembre “en ocasión de 
la III Bienal Hispano Americana de Arte”.  

Contemplant aquell catàleg era palès que Maragall feia un esforç important en 
la seva navegació contra el vent del temps. No solament el feia en la tria dels 
artistes i de les obres exposades, sinó també en la edició del catàleg, un llibret 
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de 56 pàgines que reproduïa totes les obres exposades amb un nota biogràfica 
i crítica de cada artista, més un “Propòsito” introductori i dos fragments, 
“Academicismo de vanguardia” i “El gusto y la moda en arte”, extrets del llibre 
de François Fosca, La peinture qu’est-ce que c’est. En les pàgines finals venia 
inclosa la versió francesa d’un ampli resum dels texts del catàleg que es 
presentaven escrits, òbviament, en castellà. 

Malgrat l’èxit assolit i els seus aires de contemporaneïtat, la III Bienal Hispano 
Americana de Arte va resultar ser la darrera que es va celebrar. En canvi, els 
Maragall van continuar en la seva activitat de galeristes i van fer-ho defensant 
el mateix criteri artístic al llarg de tota la vida, fins el punt que Joan Antoni 
podria contemplar amb vertadera tristesa la successiva desaparició de molts 
dels seus artistes, com deixaria registrat, amb vertader sentiment, a les seves 
memòries de galerista.  

L’anàlisi de Fontbona sobre aquelles biennals i la circumstància històrica en 
que és van produir ens ha resultat molt valuosa per caracteritzar la conjuntura 
artística en què Humbert va optar per dedicar-se exclusivament a la pintura a 
l’oli i exposar-la fins el final de la seva vida a la Sala Parés. Val a dir que 
comptà sempre, fins i tot en els moments més difícils, amb l’admiració i la 
complicitat estètica de Joan Anton Maragall. 

Tanmateix, en aquest punt ens assalta un dubte. Està relacionat amb el 
recolzament donat als promotors de la galeria San Jorge i amb la desil·lusió pel 
fracàs de l’iniciativa. Semblaria, en efecte, com si almenys Humbert i Benet 
haguessin posat uns considerables esforços i unes expectatives a fi que 
aquella galeria anés endavant. Ara bé, el dubte rau en saber si allò responia, 
en el cas d’Humbert, a una temptativa de disposar d’una galeria més adient 
amb la seva voluntat estètica i amb les seves necessitats econòmiques que la 
Sala Parés o bé es tractava d’un simple gest de suport als promotors. Creiem 
versemblant la primera possibilitat, però no estem en condicions de provar-la. 
De poder fer-ho, significaria que Humbert no es resignava a deixar el seu destí 
en mans dels Maragall, com va acabar succeint amb les conseqüències que 
anirem examinant. 

 

El 1953, el mateix any del triomf d’Humbert a la biennal, es va publicar el llibre 
de Rafael Benet Simbolismo dins la col·lecció “Historia de la pintura moderna” 
de l’Editorial Omega. Benet entenia per símbol, que és el concepte que presidia 
tota l’obra, allò que “crea una densidad de distancia entre la imagen y quien la 
contempla”660. I unes línies més endavant afegia: “si la distancia sirve a veces 
para llegar a la substancia de lo simbolizado – sea cosa o esencia –puede, no 
obstante, apartar al contemplador de la lectura severa del símbolo”661. 
 
En aquelles pàgines, Benet va classificar a Humbert dins els “estilistes 
ponderats”, als quals va dedicar el capítol XV. Els denominava així “en primer 
término, por la razón de que el estilo no sirve para la destrucción de la 
regularidad del cuadro ni para la exclusión total del objeto”662. La relació 
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d’artistes inclosos dins aquell apartat incloïa Daura, Gausachs, Sacharoff, 
Pascin, Hugué, Humbert, Domingo, Kars, Suzanne Valadon, Arteta, Vázquez-
Díaz, Créixams, Sunyer, Maillol, Pruna, J. Mercadé, Modigliani, Joan Junyer, 
Marie Laurencin, Gris, Léger, Torres-García... .  A Humbert  l’autor li dedicava 
el següent paràgraf. 
 
 “Otro de los valores del arte contemporáneo español es Manuel Humbert 
(n.1890), barcelonés de nacimiento. Desde que el año 1914 el crítico Joan 
Sacs lo llamó pintor ahogado, es decir visionario, que parecia pintar sumergido 
en las aguas del Sena, ha transcurrido tiempo suficiente para que su obra se 
realizara en dirección más “realista”, aunque el artista ha tenido válvulas de 
escape en sus dibujos cursivos ligeramente acuarelados, o en sus guaches, 
cuyos personajes de ensueño, no extraños a las sugerencias decadentistas de 
Aubrey Beardsley – y a otras sugerencias más sanas -, todavía nos cautivan. 
Pero al lado de esta fase, enfermiza de puro delicada, descubre el pintor 
Humbert otra robusta. Paralelamente a aquélla avanza ésta desde el plástico  
Retrato en grupo de amigos (c.1922, Barcelona, colección que fue de 
Florentino Taxonera) hasta su trayectoria cromática iniciada hacia 1930, que 
culminó en los aciertos de Valenciana(¡) y Desnudo (Premio Nonell) del Museo 
de Arte Moderna de Barcelona”663. Aquelles ratlles, les complementava amb la 
reproducció a tota pàgina 168 de Retrato en grupo de los tres amigos.  
 
Unes pàgines més endavant, Benet deia de Pascin que era “un pintor que veía 
las cosas como por última vez”664, la qual cosa era molt suggerent, sobretot si 
recordem al respecte que l’any 1930 Màrius Gifreda havia relacionat Humbert 
amb Pascin per la “incisivitat”. 
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42. EL X SALÓN DE LOS ONCE A L’HIVERN DE 1953.  
D’ORS, PUJOLS I HUMBERT.  

 
L’hivern de 1953 va tenir lloc el X Salón de los Once a la Galeria Biosca de 
Madrid. Malgrat la decepció de feia uns anys, Ors havia tornat a convidar a 
Humbert. Era un reconeixement de què els pitjors presagis que havia insinuat 
sobre l’esdevenidor del pintor no s’havien complert i seguia apreciant-lo. 
Humbert va presentar tres obres de les quals almenys dues, que són les que 
coneixem, eren difícils, sense cap concessió per fer-se agradar. Les tres obres 
figuraven en el catàleg amb els següents títols i numeració: 1. Figura; 2. 
Desnudo; 3. Alrededores de la Ciudad.   

En el pròleg, Eugeni d’Ors donava la impressió de estar cansat després d’haver 
fet tants intents d’introduir amb certa normalitat l’art modern a Madrid. Tant era 
així que es confessava temptat d’aprofitar la coincidència entre el XI de la 
propera edició del saló i el “Once” a què es referien el títols per deixar-ho 
córrer.  

No era la primera vegada que es veia abocat a llançar la tovallola, però en 
aquesta ocasió no pensava fer-ho sense haver assolit abans una relativa 
victòria. Tanmateix, confessava que no veia pas assegurada aquesta 
consoladora fita. El seu escepticisme es feia palès al llarg de tot el text i ben 
especialment en escriure: “No sabemos hoy si, en Madrid la buena nueva 
artística, es recibida un poco como, en Bethleem, - son sugerencias del 
calendario de estos días -, fué recibida otra buena nueva, la más importante 
para el mundo, del comienzo de la Redención”. 

A continuació indicava quins artistes havia elegit especialment com a “estrelles” 
per anunciar, gairebé per darrera vegada, la “buena nueva”, tot lamentant no 
poder retribuir-los com mereixien. Entre els tres elegits per aquella missió, dos 
dels quals eren catalans, es trobava Humbert, la qual cosa constituïa la prova 
inequívoca del valor que Ors li donava i del prestigi que li reconeixia, tot i haver-
lo cobert amb una passatgera boira el 1944. 

“De todos modos, ahí están las estrellas anunciadoras, ya que no los honores 
ni las fianzas debidos. Zabaleta, Villá, Humbert, no pueden menos que llamar la 
atención por su brillo, de los pastores, por poco desvelados que estén”.  

Aquell entusiasta Ors, ara esdevingut escèptic i subtilment sarcàstic, havia 
mobilitzat els catalans. No solament “les estrelles anunciadores” madures ja 
esmentades, sinó també els Tàpies, Clavé i Guinovart, a més de Brotat i Curós 
aleshores prometedors, en una mena de darrer intent de “cridar l’atenció” dels 
“pastores”.  

Qui eren aquells “pastores” que “por poco desvelados que estén” haurien de 
rebre el cop d’atenció? Semblava una clara al·lusió a les autoritats franquistes, 
que consideraven el poble com un ramat potencialment díscol que calia 
mantenir permanentment controlat. 

No és aquest el lloc d’analitzar la complexa figura d’Ors. Aquí només ens 
proposem registrar la seva presència en el trajecte artístic d’Humbert. No 
obstant, direm, i és ben sabut, que el fet d’haver ocupat algun càrrec en aquella 
estructura política dictatorial no li va impedir de mirar-se-la amb un cert, profund 
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diríem, distanciament. En correspondència, la confiança que va merèixer per 
part dels jerarques franquistes va ser sempre limitada, malgrat no anar tan 
sobrats de talent com per ignorar un home de tant extraordinària capacitat que 
havia caigut al seu bàndol. 

En tot cas, si un dia es revisés amb amplitud de mires la figura d’Ors, no hauria 
d’ignorar-se un gest que va tenir en organitzar aquell X Salón de los Once i 
preparar el seu catàleg. Va ser un gest, als nostres ulls, de gran mèrit i deia 
molt de la seva qualitat humana, més enllà de la valoració que ens mereixin 
algunes característiques de la seva personalitat i la manera com va acarar les 
vicissituds polítiques.  

En aquell hivern de 1953, al bell mig d’uns temps de foscor, malgrat 
començaven a revifar algunes lleus esperances d’obertura al món, Eugeni 
d’Ors va recordar un amic, aleshores gairebé oblidat de tots, que romania 
tancat a Martorell entre els llibres i els records. Va recordar Francesc Pujols i, 
amb l’encert d’aquell qui coneix la realitat de les coses i està per damunt de 
moltes circumstàncies, va demanar-li que escrivís la presentació d’Humbert pel 
catàleg del Salón de los Once.  

Pujols va aprofitar aquell ocasional rescat de l’oblit per escriure un text lúcid i 
nostàlgic que expressava en poques línies la magnitud dels somnis perduts i el 
lloc que, de realitzar-se, hauria correspost a Humbert. L’escrit no era llarg i 
volem reproduir-lo íntegrament i sense la interrupció dels nostres comentaris, 
en la certesa que el lector ho agrairà perquè era un dels més intel·ligents, bells 
i fonamentats que s’hagin dedicat mai al pintor i a la terna que formà amb 
Aragay i Nogués. 

“Evocar la figura del pintor Manuel Humbert en estos tiempos es recordar 
aquellos en que nuestro artista con Xavier Nogués y José Aragay formaron la 
trinidad de la pintura catalana que aspiraba a desmontar nuestra pintura del 
caballete para montar en el caballo de la pintura mural y desde sus andamiajes 
extenderla por las paredes de los grandes edificios que nosotros esperábamos 
que se construirían para dar cabida a las visiones de estos tres hombres 
nacidos para marcar una época en nuestro arte que compitiese con la del 
Renacimiento. 

“Las horas que pasamos juntos y a solas imaginando lo que sería la obra 
fueron un engaño para nosotros y un desengaño para nuestra tierra, aquella 
misma tierra que no fue capaz de encargar al gran Gaudí una obra que fuera 
de todos, encargada al arquitecto por el municipio de Barcelona. 

“Sólo gracias al nuestro sin igual Luis  Plandiura y después, en parte, al propio 
Municipio, Xavier Nogués nos pudo dejar muestras reducidas de lo que habría 
sido la herencia de estos tres pintores que tuvieron que guardar la riqueza de 
sus pinceles en el archivo de las imaginaciones iluminadas un momento por la 
ilusión... 

“José Aragay, después de un viaje a Italia, volvió entre nosotros para retirarse a 
Breda, al pie del Montseny, dedicado a la fabricación de tierras cocidas y en 
donde en la soledad, el silencio y el reposo, fué componiendo una serie de 
pinturas que al ser expuestas ahora no hace mucho tiempo en Barcelona, sólo 
encontraron la indiferencia sobre las mismas que con más rabia rugen contra la 
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agonía de la pintura moderna que, como la poesía y la música actuales, para 
dar vida al arte agónico le martirizan hasta convertirlo en un mal sueño. 

“Manuel Humbert es para el que esto escribe un desconocido desde hace más 
de diez años. Las enfermedades que curándose solas, sin médico, medicina ni 
régimen, se van sucediendo empezando una cuando concluye la otra, en el 
cuerpo presente del escritor han hecho que no haya podido ir siguiendo más 
que de lejos la continuación de la pintura que llenó de alegría los días de su 
juventud. 

“Hago esta advertencia porque ya supongo que la alta dirección de la 
Academia Breve, a la que agradezco el honor que se me tiene, es sabedora de 
mi vida apartada del mundo y así sólo me propongo resumir un recuerdo de lo 
que fué el pintor privado de la realización de sus ideales. 

“Como en muchos fenómenos artísticos, Nogués, Aragay y Humbert se 
repartieron, respectivamente, la armonía, la grandeza y la gracia. Fenómeno 
observado en los teatros griego, español y francés. Los pinceles del 
ultradelicado Humbert, como los lápices y como las plumas, se distinguieron 
siempre por una gracia puesta constantemente al servicio de la emoción 
estética, que no se distingue precisamente por buscar la gracia, sino siempre 
por buscar la emoción, como en Nogués la armonía y en Aragay la grandeza, 
fueron medios y no fines. 

“Humbert no pudiendo lanzarse al mundo soñado, fué apartándose también del 
dibujo y con los años llegó a ser el pintor angélico de nuestra amada pintura, 
hasta el punto de que podemos llamarle desde nuestra tierra el ángel de 
nuestro ciclo pictórico”. 

 

El gran Pujols seguia existint, havia, per tant, seguit estant allí i, durant vint 
anys, ningú no l’havia cridat. Humbert serví de retrobament per les dues 
estrelles del noucentisme, Pujols i Ors. No volem pas dir amb això que hi va 
haver una indicació d’Humbert a Ors a l’hora de pensar en algú que en fes la 
presentació. Si hi va ser, no ho sabem. En parlar de retrobament ens referim 
sobretot a l’evocació que Pujols feia, en el primer paràgraf del seu escrit, de la 
pintura mural, un dels elements més orsians del somni noucentista. Això a Ors 
havia d’agradar-li molt. Després d’haver d’abandonar Catalunya, va fer vàries 
temptatives de reivindicació de la pintura mural, la darrera que hem vist, en el II 
Salón de los Once. Pujols, que era molt intel·ligent i sempre procurava agradar 
sense renunciar mai al seu criteri, situava la qüestió on l’havia trobat, en gran 
mesura gràcies al propi Ors, és a dir, “a punt d’estendre’s per les parets dels 
gran edificis que esperaven es construirien”.  

Ara bé, aquells edificis no havien de construir-se per fer-hi qualsevol cosa, sinó, 
com deia Pujols amb molta precisió, per donar-hi cabuda a les visions d’uns 
homes “nascuts per marcar una època en el nostre art que competís amb la del 
Renaixement”. I Pujols, que havia conegut com ningú altre la naturalesa i els 
personatges del noucentisme, recordava amb nitidesa quins havien estat els 
principals artistes de visió, i no s’estava de dir-ho: Nogués, Aragay i Humbert, 
“la trinitat de la pintura catalana que aspirava desmuntar la pintura de cavallet 
per muntar en el cavall de la pintura mural”.  
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Llegint les primeres ratlles de l’escrit de Pujols, Ors podia entendre la inutilitat 
de les seves pròpies iniciatives descontextualitzades, ja fossin a França o a 
Madrid, en defensa de la pintura mural i, per tant, les conseqüents frustracions. 
La pintura mural, per a ells, havia estat un element i un símbol d’una voluntat 
integral de construir el propi país d’acord amb un bell somni. En no ser del tot 
possible a Catalunya, els fets s’havien encarregat de provar que, aquell somni, 
era impossible de plasmar-ho en cap altre lloc.  

De la mateixa manera, nosaltres hem d’entendre la importància que van tenir, 
dins el noucentisme i, per tant, dins l’art i la cultura catalans del segle XX, 
Nogués, Aragay i Humbert. Malauradament, quan Pujols escriví aquelles línies 
que ho recordaven, Nogués feia deu anys que havia mort sense fer soroll, 
Aragay havia esdevingut un artesà de la ceràmica de Breda i un pintor naïf, fruït 
d’una metamorfosi fascinant i insòlita que mereixeria un estudi profund, i 
Humbert maldava per mantenir la seva opció professional amb dignitat i per 
transmetre als més joves, de la mà del seu mestratge artístic i de la seva 
actitud humana, algun ressò dels somnis de joventut. 

Dins l’art noucentista, els tres artistes, segons l’autoritzada veu de Pujols, es 
“van repartir, respectivament, l’harmonia, la grandesa i la gràcia”, enteses com 
a mitjans i no pas com a fins. Així, Humbert, que Pujols començava per 
qualificar d’ultradelicat, s’hauria distingit per posar la gràcia, que tenia amb 
escreix, al servei de l’emoció estètica, cercant sempre aquesta i mai la gràcia,  
com rematava amb el seu personal i poderós estil el filòsof de la Torre de les 
Hores. I encara afegia que, l’emoció estètica, Humbert no havia pogut pas 
plasmar-la en “el món somniat”. 

Aquesta constatació, aquí personalitzada en Humbert, tenia molta importància. 
Situava el vertader drama d’una generació en la impossibilitat de “llançar-se al 
món somniat”, és a dir, en l’enfonsament del noucentisme. En gran mesura, allò 
que vindria després, la dictadura, la convulsa república, la guerra i la 
postguerra, estaven anunciats en aquell fracàs.  

En tot cas, és en el insuccés del noucentisme on hauríem de posar l’accent 
principal a l’intentar establir periodificacions significatives dins el trajecte cívic i 
artístic d’Humbert, fins i tot més que no pas en la guerra civil, tràgic daltabaix.  

Allò que es va proposar Pujols, incessantment malalt i aïllat, quan se sentí 
cridat per d’Ors a parlar d’un pintor del qual feia deu anys no seguia l’obra, és a 
dir, “resumir un record del pintor privat de la realització dels seus ideals”, 
contenia en la seva formulació una exacta i terrible manera de situar a l’artista,  
i una guia per al nostre treball. 

Finalment, volem remarcar l’interès de la relació que Pujols va establir entre la 
impossibilitat que visqué Humbert de “llançar-se al món somniat” i el progressiu 
apartar-se del dibuix. Calia entendre-ho en clau aragayana, és a dir, a partir del 
reconeixement del paper del dibuix com a integrador de totes les arts de la 
ciutat ideal, que era el paper que Aragay li atorgava en el seu assaig de 1920 
El Nacionalisme de l’Art. Així, doncs, segons Pujols, a mesura que el somni 
s’allunyava d’ell, Humbert s’hauria anat apartant del dibuix.  

De ser així, caldria reconèixer que Humbert va mantenir quelcom del somni en 
el curs de tota la seva vida, perquè no va abandonar mai del tot el dibuix. Un 
trajecte travessat per un joc de dialèctica complexa, subtil i incessant entre un 
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somni col·lectiu que s’esvaïa, i amb ell un cert i important paper del dibuix pel 
que estava graciosament dotat, i un somni personal, esdevenir un artista pintor 
complet, que s’afirmaria pas a pas fins el final. 

Una constant caracteritzaria tot el trajecte artístic d’Humbert: la Gràcia. Perquè 
posseïa aquest do, Pujols el va definir com “el pintor angèlic de la pintura 
catalana”. I ho feia amb tota l’autoritat i el saber de qui havia dedicat molts i 
molt qualificats esforços per obrir un cicle únic en la història de la pintura 
catalana. Confessava haver-ne obtingut tant de plaer que no ho lamentava, 
sinó que ho enyorava. Humbert, en ésser definir per Pujols com “l’àngel del 
nostre cicle pictòric”, rebia el millor elogi d’un home savi que Ors, per un 
moment, va treure de l’oblit. 

 
Si recordem la carta que Pujols va adreçar a Humbert després de visitar, 
juntament amb el doctor Borralleras, l’exposició de pas de l’any 1934 a  935 a 
la Sala Parés i la comparem amb l’escrit que acabem de veure, haurem de 
concloure que el contrast d’una a l’altre era gran, sobretot en allò que feia  a la 
nostàlgia. En la carta, s’hi respirava una nostàlgia que tenia quelcom de 
natural. Pujols estava allunyat dels amics perquè havien reeixit i no el 
necessitaven, i ell, els enyorava, però s’havia volgut i havia pogut dedicar-se 
als estudis. En canvi, en parlar d’Humbert vint anys després, sentia nostàlgia 
per un món que s’havia ensorrat del tot el trenta-sis, però deixava clar que 
l’enderrocament havia començat molt abans, quan s’havia permès que un 
home com Aragay es retirés a Breda o quan artistes com Nogués o Humbert 
haguessin de renunciar als seus somnis. Si el contrast entre els dos texts no 
era més dramàtic era degut a la ironia i, sobretot, a la tendresa que, elles sí, no 
abandonaren mai a Francesc Pujols. 
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43. L’ART VIST PER L’ARTISTA. ESCLETXES 
D’OBERTURA EN EL PAÍS. L’EXPOSICIÓ EN LA SALA 
PARÉS DE 1954. 

 

Aquell any 1953, l’editorial Seix Barral va publicar el llibre de Robert Goldwater i 
Marco Trevas, El Arte visto por los artistas en una “adaptació” espanyola que 
va anar a càrrec de Rafael i Jordi Benet, pare i fill. Es tractava d’un interessant 
volum en el qual els autors feien un repàs de la Història de la pintura i de 
l’escultura, aquesta en menor proporció, a través una selecció de texts dels 
segles XIV al XX que eren obra dels artistes o recollien llur testimoni. En 
l’adaptació dels Benet per a l’edició espanyola s’hi sumava un important 
apèndix d’artistes d’aquesta nacionalitat, incloent alguns catalans 
contemporanis seus, entre els quals figurava Manuel Humbert. 

Després d’un paràgraf que incloïa algun tret biogràfic i una somera 
caracterització de les èpoques que es podien distingir en la seva obra, els 
Benet, en aquest cas certament Rafael, introduïen les opinions de l’artista amb 
les següents paraules: 

“Humbert no ha escrito nunca ninguna teoría y, aunque no sea un charlatán, le 
gusta referirse a veces a las cosas de su arte. Le hemos oído hablar en más de 
una ocasión en su admirable tono menor: más que un definidor de estética se 
nos presenta como un crítico lleno de humor, que se sonríe de las 
características de nuestra época. El artista se halla empeñado en continuar las 
maneras de un civilizado en nuestros tiempos de barbarie. Es por lo tanto un 
producto neto del Renacimiento y de lo experimental. Sus reales cualidades 
pictóricas están mucho más ligadas al movimiento moderno de lo que parece. 

“No obstante, él tiene cada día que pasa la convicción íntima de lo “normal”. Lo 
normal está en su espíritu... después de sus evasiones juveniles. Pero normal 
para él no significa mortecino, sino todo lo contrario. Significa un dominio sobre 
sí mismo: un punto de ática ironía sobre lo patético. Sobre “lo demasiado 
expresivo”. 

Tenia molt d’interès la relació que Benet trobava en Humbert entre “lo normal” i 
el “domini d’un mateix”, relació que li permetia mantenir un distanciament irònic 
sobre allò que era “massa expressiu”, vinculat per Benet amb allò que és 
patètic. Aquell domini d’un mateix seria una de les claus per entendre la posició 
des de la qual pintava Humbert i, per tant, per apreciar l’obra que en resultava.  

Seguidament, Benet explicitava quin era l’origen dels pensaments d’Humbert 
que es reproduïen en el llibre. Entre les moltes opinions d’Humbert que havia 
recollit, Benet va voler seleccionar aquelles que posaven de relleu el valor de 
l’equilibri. Era una elecció en què el pintor hi tenia poc a veure. Deia molt,  en 
canvi, de com Benet veia a l’artista i de com volia presentar-lo. Ara bé, es 
podria discutir si era la millor elecció per donar a conèixer la visió d’Humbert 
sobre l’art, però per fer-ho hauríem de conèixer tot el contingut d’aquelles 
notes. En tot cas, els pensaments que va presentar Benet tenien la gran virtut 
de no sobreposar-se ni coincidir amb cap de les manifestacions de l’artista que 
hem anat veient fins aquí. 
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“Todos estos pormenores los recordamos de conversaciones sostenidas con el 
artista, de las que en su día tomamos nota. De entre estas notas inéditas 
entresacamos las siguientes que subrayan el valor de equilibrio. 

Per mostrar els pensaments d’Humbert, els editors van optar per recollir-los 
sota quatre epígrafs, en el primer dels quals, “Características estéticas de 
nuestra época”, el pintor s’expressava així: 

“La gente común que visita exposiciones admira de las obras expuestas tan 
sólo aquello de lo que se halla acostumbrada. A todo lo que le han 
acostumbrado la repetición hasta el infinito del mismo modo de componer y de 
la misma manera de iluminar. Contrariamente, los artistas y las personas 
sensibles admiran en las obras los nuevos hallazgos auténticos. Todo lo que no 
coincide con las reproducciones de las obras de museo, todo lo que no 
coincide con “el color de museo” es incomprensible por la masa de cultura 
media aficionada a la visita de exposiciones. Todo lo que no coincide con los 
esquemas en voga de la vanguardia de veinte años atrás, tampoco es 
comprensible. Lo que caracteriza mejor nuestra época es:  

1º. Que no tiene una dirección estética, sino que las tiene todas. 

2º. La difusión del amateurismo, del pintor como diletante. 

3º. La vuelta al instinto artístico primario que todos llevamos dentro. 

“Debido a la primera característica es imposible establecer una selección sin 
caer en error: cada uno juega, en el mundo artístico actual, de una manera 
completamente independiente; por lo tanto, no como un actor de una pieza de 
teatro que coordina su presencia en el escenario con la trama de lo 
representado, sino que ahora nuestro juego se parece más bien al de los 
artistas de circo, que cada cual desempeña su papel sin ilación con los demás. 
En el programa unos tienen la misión de hacer reír, otros la de distraer, otros la 
de producir sensación, y cada uno a su manera. Por todo lo cual la revisión de 
valores en nuestra época no es hacedera, de momento al menos, ya que 
siempre que se ha realizado se ha hecho de forma injusta. ¿Es que crees tu 
que existe tan diferencia como  habíamos creído y sostenido entre Mir y 
Meifrèn?”. 

El segon epígraf es titulava “El centro y la periferia”, i al respecte Humbert deia: 

“Todo lo que no ha pasado por París... es desconocido en el mundo. Con 
diferencias de lugar, siempre ha sido así: existe un arte de la capital y otro que 
podríamos llamar de provincias con características diferentes e incluso puede 
suceder que en un momento dado el de provincias tenga más valor. 

En l’epígraf “Sobre el "diletantismo”” comentava: 

“En cuanto al diletantismo de la pintura como distracción de tanta gente, desde 
Churchill al sereno de mi barrio, hay que considerarlo como una consecuencia 
de que se ha querido hacer con el arte una cosa demasiado fácil, asequible a 
todo el mundo, quizá con fines comerciales. Esto hace vender mucha tela y 
muchos colores y marcos; multiplicar las exposiciones, las revistas, las 
conferencias. Recuerdo haber presenciado en París una exposición de 
discípulos cuyos maestros se jactaban de no enseñar nada... Gloria algo 
sospechosa, ya que los discípulos podían del mismo modo enorgullecerse, no 
sólo de  no haber aprendido nada, sino de no saber nada. Es innegable que 
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siempre resulta interesante la “escritura pictórica” dilettantesca: siempre se 
puede descubrir en ella alguna gracia. A veces las cosas mueren por 
saturación... y no de libertad, sino de limitación. Fíjate en que hay una cantidad 
respetable de artistas dispersos por las más alejadas regiones de la Tierra que 
hacen el mismo arte: es decir, simplificando los medios de expresión. Lo malo 
es que pocos tienen algo que expresar. 

Finalment, es referia a “La vuelta al instinto artístico primario” amb aquestes 
paraules: 

“A esa cualidad innata que ha hecho definir al hombre como animal artístico: a 
la valoración estética de los dibujos infantiles y del arte de los salvajes. Ese 
valor es elemental pero es auténtico: siempre que se retrocede a él se está en 
terreno firme... Pero lo difícil es no convertir lo simple en una fórmula”. 

El text venia acompanyat per l’Autoretrat, probablement de l’any 1945665, en 
l’obertura, i, tancant-lo, per Sònia. No hem volgut interrompre el fil del 
pensament d’Humbert i hem esperat al final per fer alguns comentaris. 

En primer lloc, ens sembla remarcable la caracterització de l’època artística que 
feia als anys cinquanta, perquè no solament era molt apreciable aleshores, sinó 
que manté la seva validesa i actualitat, fins i tot multiplicada. En efecte, segueix 
sense haver-hi una direcció estètica, sinó totes les que hi havia aleshores més 
les que han anat sorgint en els darrers setanta anys. Traslladada a avui, no és 
menys encertada la conseqüència que n’extreia Humbert: no és possible fer 
una selecció en una època en que cadascú afirma més exacerbadament que 
mai la seva individualitat, “el seu número de circ”. Tot i que, cal dir, que el circ 
ha sofert una transformació que l’aproxima més a la coordinació teatral que no 
pas en temps d’Humbert, el panorama de les arts plàstiques no ha acompanyat 
les tendències circenses tipus “Cirque du Soleil”. Com seleccionar allò que té 
qualitat entre tanta diferència de modes d’expressió, d’intencions i de funcions? 
Aquesta mena i quantitat de diferencies feia aleshores, i segueix fent en 
l’actualitat, molt difícil la selecció qualitativa. Humbert mateix s’incloïa entre els 
artistes que havien jutjat injustament algun artista pel fet d’expressar-se amb 
uns mitjans que, en un determinat moment, semblaven menys valuosos o més 
ultrapassats que d’altres, i ho exemplificava qüestionant el grau de diferència 
de qualitat que ell, Benet i altres companys havien cregut que existia entre Mir i 
Meifrèn.  

En segon lloc, tot i que la capital mundial de l’art s’hagi desplaçat, des del 
temps d’Humbert fina ara, de París a Nova York, segueixen sent vàlides tant 
les distincions que feia entre art de capital i art  perifèric com les conseqüències 
que al seu parer se’n derivaven. Creiem, a més a més, que feia una implícita 
referència al valor objectiu de l’art català, que en altres llocs havia fet o faria 
explícita, quan defensava el valor que en determinats moments podia assolir 
l’art perifèric, fins i tot per damunt de l’art de capital. 

En tercer lloc, el diletantisme en pintura no ha fet més que augmentar en 
termes absoluts des del temps d’Humbert. En canvi, en termes relatius, en un 
món de producció i consum d’imatges, no ha augmentat perquè una immensa 

                                            
665

 No era l’autoretrat de 1942, que pertanyia a l’autor  i comprenia tot el tronc, sinó un de més 
cenyit al cap i bust, que, a més, per l’aspecte d’edat feia versemblant que fos l’exposat a la 
galeria Argos l’any 1945, 
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majoria de practicants de les “arts plàstiques” es dedica a la fotografia i al 
vídeo, què amb les innovacions tècniques han esdevingut molt més fàcils de 
cultivar que la més diletant de les pintures. D’altra banda, ens confrontem amb 
un nou ritus massiu, en bona mesura substitutiu del religiós, que consisteix en 
la programació de grans exposicions de les “estrelles” de l’art internacional de 
totes èpoques, l’assistència a les quals ha esdevingut gairebé obligada, 
generant peregrinacions, fins i tot internacionals, sofisticats sistemes de venda i 
reserva anticipades o cues interminables. 

Ara bé, allò més interessant del que manifestava Humbert en aquest apartat 
era, al nostre entendre, el seu record de la premonitòria exposició d’obres fetes 
pels deixebles dels mestres que presumien de no haver-los ensenyat res. Com 
Humbert deduïa lògicament i havia comprovat empíricament, aquells deixebles 
podrien presumir de no haver après res i de no saber res i, de fet, en presumien 
mostrant vertaderes nul·litats. L’interès de la referència augmenta en 
l’actualitat, en la mesura que aquell cas dels “pintors nuls” “deixebles” de 
mestres inútils s’hagi pogut anar estenent de les “arts plàstiques a 
l’ensenyament en general. 

Això no obstant, i encara dins el mateix epígraf, Humbert considerava que en la 
escriptura pictòrica del diletantisme s’hi podia trobar alguna gràcia. De la 
mateixa manera,  en el epígraf següent, considerava l’instint artístic primari un 
valor elemental, però autèntic, i entenia el seu retorn a ell com una possibilitat 
de retrobar “un terreny ferm”, i més en estats de perplexitat com els que 
propiciava una època sense una direcció estètica. Humbert constatava la 
generalització, la globalització diríem ara, d’un tipus d’art basat en la 
simplificació dels mitjans d’expressió, però no veia en això el problema, sinó en 
el fet freqüent que els practicants d’aquella mena d’art de pocs mitjans 
expressius, a més a més, no tinguessin res per expressar. De la mateixa 
manera, advertia del perill de convertir en una fórmula la simplicitat pròpia de 
l’art basat en l’instint primari.  

 

En aquella ocasió, Humbert no havia respost a un qüestionari, ni havia concedit 
una entrevista, ni havia pronunciat una conferència, ni havia escrit un article 
sobre art. No havia fet res. Ho havia fet abans moltes vegades conversant amb 
Benet o amb altres en presència seva, i aquest havia anotat en els seus 
quaderns i al seu albir les paraules de l’amic dites en diàlegs o converses 
informals. Pel que deia ell mateix, Benet es va limitar a fer un extracte 
d’aquelles notes per exposar un polsim de la visió de l’art d’Humbert. 
Naturalment, ho va fer guiat per un criteri editorial que havien establert els 
autors del llibre. Malgrat ser resultat d’aquest tipus de factura inevitablement 
restringida i d’elecció subjectiva, el diagnòstic d’Humbert sobre l’estat de l’art 
els anys cinquanta, en la versió que oferia Benet al lector, era notablement 
encertat. 

 

Hem de recordar que pels vols de 1953 i, sobretot, en aquell mateix any i en els 
següents el país començava a obrir-se al món després de tants anys d’estricte 
autarquia. Al costat d’importants fets com el Congrés eucarístic internacional de 
Barcelona l’any 1952 que va precedir i, d’alguna manera, anuncià el Concordat 
amb el Vaticà de l’any següent, o com el Tractat amb Estats Units, que 



435 
 

comportà la vista del president Eisenhower, es van produir moviments d’inferior 
abast, però també reveladors com les “Bienales Hispanoamericanas de Arte” o 
petits fenòmens editorials com la incorporació d’autors espanyols 
contemporanis en la edició d’un llibre estranger d’art universal.  
 
En aquell context, va tenir lloc la darrera exposició en què Humbert va 
presentar, juntament amb els 25 olis, alguns dibuixos i  gouaches. Es va fer a la 
Sala Parés entre els dies 13 i 26 de març de l’any 1954 i es titulava 
simplement, “Exposición Manuel Humbert. Pintura”. El catàleg reproduïa quatre 
obres escollides entre els 25 olis i les 7 gouaches que s’exposaven a més de 
les sanguines. Les il·lustracions es distribuïen per la portada, la contraportada i 
les pàgines interiors. 

A Destino, Joan Cortés posava l’accent en la voluntat de superació d’Humbert 
malgrat haver assolit una “indubtable plenitud”. 

“La robusta madurez del talento de este pintor se halla en un periodo de 
afirmación rotunda y absoluta, si bien, con todo y su indudable plenitud, quien 
lo posee se siente todavía lo suficientemente humilde frente a su propia obra y 
a lo que de ella quiere obtener para continuar exigiéndose cada vez más, y no 
precisamente con filigranas manuales ni en verbosidades narrativas, pero sí en 
la elaboración ceñida y obstinada de la materia en la obtención de los matices y 
las calidades”. 

En els aspectes tècnics, l’antic evolucionistat remarcava que la pintura 
d’Humbert estava “construida sobre una hondísima base de sensibilidad y 
conducida toda ella por una intensidad de observación atenta a las sutilidades y 
fiando más en la justeza de un traspaso casi inaprensible que en los acusados 
apoyos del claroscuro o las flagrantes delimitaciones lineales. Sus gamas se 
desarrollan constantemente en anchos escaldos enemigos del tono entero y de 
la contundencia lumínica”666 

 

Ara bé, en aquella exposició més que el tancament de la seva producció 
damunt paper, allò que resultava remarcable i, potser simptomàtic dels lleugers 
aires d’obertura, era el nombre insòlit de paisatges. A més a més, llegint els 
títols es podia comprovar que la majoria eren francesos: París, Rosselló, 
Vernet, Cotlliure, Canigó, Dordogne. N’hi havia també un parell de locals, 
Cerdanyola i  Vallès. Els del Rosselló i la Dordogne eren pintats a la gouache, 
fet excepcional en tractar-se de paisatges, com no va deixar de remarcar-ho 
Alberto del Castillo.   

El crític del Diario de Barcelona, que situava Humbert per damunt les 
conjuntures, començava parlant dels dibuixos “no por estar colgados en la 
antesala”, sinó perquè “la viveza de estos apuntes a la sanguina, la emoción 
directa de estos rasgos nerviosos y magistrales cederá el paso al trabajo más 
reposado, meditado y complejo de las pinturas que llenan la sala. Ante su 
exactitud y su expresividad gráfica comprendemos el rápido encumbramiento 
como artista del antiguo estudiante de Derecho. Indudablemente había nacido 

                                            
666

 Destino, segona època, núm. 867, 20 de març de 1954, pàg. 24. J.C. (Joan Cortés). 
Panorama de artes y letras. “Manuel Humbert”( reproducció de “gouache”, amb noia i cavall al 
circ). 
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para el Arte, y al Arte ha dedicado su vida, llena de sacrificios, puesto que no 
es ni nunca fue, de los que pintan con el cebo del halago, ni de los que reman 
con ventaja siguiendo el curso del gusto del momento. Pocos pintores, por el 
contrario, han sido tan fieles como él a un concepto que por propio ha venido 
desarrollándose en perfecta continuidad durante una carrera tan larga y 
prestigiosa como callada y abnegada”. 

Seguidament, del Castillo insistia en una qüestió de rel orteguiana que li era 
grata en dir que Humbert no havia estat mai pintor per les masses, sinó per les 
élites. Unes élites molt particulars, hagués pogut afegir, i cada vegada més 
rares, afegim nosaltres, precisament aquelles elits que aprecien els valors 
suprems que el crític trobava en el pintor: “la delicadesa, la discreció i 
l’equilibri”. 

“En ningún momento - ni en aquellos en que las recompensas públicas 
obtenidas le hicieron el personaje del día en la ciudad, fue un pintor para las 
masas, sino para la elite… Ama, sobre todas las cosas en pintura, la 
delicadeza, la discreción y el equilibrio.” 

I aleshores tornava a desenvolupar una qüestió que el diferenciava de Teixidor: 
negar que Humbert fos un artista en els olis i un altre, en les gouaches. Aquella 
exposició li aportava elements nous que reforçaven la seva tesi. Els principals 
eren els paisatges tractats a la gouache de manera semblant als olis. Ara bé, 
també encertava a l’apreciar que els olis “no ocultan su querencia hacia la 
guacha al renunciar a la brillantez y a la oleosidad de la pintura al aceite”.  

Així, doncs, tirés per on tirés Humbert, fins i tot optant com va fer per pintar 
exclusivament a l’oli, no alteraria unes preferències que “es decanten per les 
qualitats mates de la pintura a la aiguada”. Aquestes preferències havien 
quedat ben establertes al llarg de la seva vida i les reafirmava en aquella 
exposició. El bon crític ho va percebre. Era important perquè es tractava del 
reconeixement d’una qualitat decisiva per entendre i valorar la pintura 
d’Humbert, s’expressés en el mitjà que s’expressés i fos de l’època que fos. 

“Ni siquiera hace distinción entre medios de expresión, cual el óleo y la guacha, 
que en sus manos son manifestación externa de una inalterable personalidad 
de artista. Uno y otro obedecen a un modo similar, dándose el caso que las 
guachas que en esta exposición exhibe, que se refieren a paisajes del Rosellón 
y la Dordoña, tienen parecido tratado que los óleos y que éstos no ocultan su 
querencia hacia la guacha al renunciar a la brillantez y a la oleosidad de la 
pintura al aceite. Es más, diríamos que las preferencias se decantan del lado 
de las calidades mates de la pintura a la aguada. Las guachas a que nos 
referimos responden a esta doble cualidad, diferenciándose por el asunto de 
las exposiciones anteriores de este género, ya que sólo excepcionalmente trató 
con esta técnica el paisaje”.  

L’exposició aportava un altra novetat de molt interès per valorar la unitat de 
l’obra d’Humbert, fruit d’aquella “inalterable personalitat d’artista”. En aquest 
cas, era indicativa de la manera com transitava entre gèneres i mitjans 
expressius. La novetat era que es presentaven tres olis de motiu de circ, motiu 
que anteriorment sempre havia tractat a la gouache.  

Malgrat estar més interessat en allò que considerava el “conjunt fonamental de 
la mostra”, figures, bodegons, florers i paisatges, que considerava “d’un 
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realisme més directe”, volem remarcar que el crític qualificava els olis de circ 
del pintor com a “creacions de la imaginació”.  

Aquest qualificatiu podia estendre’s sense dubte a les gouaches de circ que 
havia fet en anys anteriors. Tanmateix, l’anotació del crític era un 
reconeixement d’Humbert com a un pintor d’imaginació amb independència del 
motiu que cultivés.  

La imaginació venia recolzada en una formidable memòria plàstica. Tenim 
quasi certesa que anà al circ al llarg de tota la seva vida. L’oferta d’espectacles 
a Barcelona en la frontera dels anys cinquanta no era tanta i anar al circ 
esdevenia quelcom de ritual, sobretot si en l’àmbit familiar hi havia nens, com 
els fills de les minyones d’Humbert. En tot cas, anar-hi li permetia refrescar la 
memòria dels circs freqüentats en la infància i, sobretot, en els períodes 
francesos de la seva joventut, quan ens deixà obres com El Cirque Marseille. 
Fos com fos, Humbert mai va permetre que aquells records llunyans es 
marcissin o es corrompessin. Els tenia tan vius i tan a mà que podia acudir-hi 
sempre quan volia fer-los visibles amb el seu alè poètic inconfusible.  

“Novedad también y comprobante de cuanto venimos diciendo son los óleos 
circenses... tema hasta ahora reservado para la guacha. Claro está que 
tampoco se centra nuestro interés de manera especial en estas creaciones de 
la imaginación, sino en las figuras, los bodegones, los floreros y los paisajes, 
de un realismo más directo, conjunto fundamental de la muestra”. 

En la seqüència, Alberto del Castillo observava un canvi en el cromatisme, més 
clar i lluminós, i feia una caracterització de l’estètica d’Humbert, composició 
sòbria, volum modest, color delicat, consonància i senzillesa, que també 
resultava d’un gran interès.  

“La primera nota de discreción es la composición, que huye de ampulosidades 
y abarrocamientos, movido por el deseo de sobriedad, innato en esta pintura. 
La segunda es el recato en el volumen, que no se acentúa ni en aquellos 
detalles que tentarían más a hacerlo. La tercera es la delicadeza del color que 
en vez de obrar por cuenta propia se halla en función de una armonía que 
aspira a la consonancia y a la sencillez como excelencias supremas. No 
obstante, es en el cromatismo donde anotamos los cambios más apreciables, 
extensibles a todos los asuntos. Sin apartarse de las calidades eminentemente 
pictóricas y no sensitivas, Humbert ha aclarado el color e iluminado sus lienzos, 
rejuvenecimiento que, junto a la justeza del gesto en los armoniosos lienzos de 
figura, muchos de sus elegantes bodegones y floreros y sus mejores paisajes - 
a la cabeza de los cuales va la magnífica Barca en el puerto, ya exhibida en 
otro lugar – ponen la reciente producción del maestro a la altura de las épocas 
más lucidas de su pulcro historial”667.  

Així, doncs, la composició discreta i sòbria, el volum recatat, evitant la 
temptació de qualsevol accentuació, el color delicat i sempre en funció d’una 
harmonia concebuda com a consonància i senzillesa, mai anant per compte 
propi, serien les constants i allò essencial de la pintura d’Humbert. Ara bé, 
aquella pintura es renovava i rejovenia en aquella exposició perquè havia 
aclarit el color i il·luminat les teles, de manera que mereixien situar-les al nivell 
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 Diario de Barcelona, 20 de març de 1954. La crítica de Alberto del Castillo es titulava “El arte 
en Barcelona. Manuel Humbert y Carlos Nadal”. 



438 
 

de les èpoques “més lúcides”. És curiós, però significatiu, que del Castillo 
utilitzés un atribut de la intel·ligència, la lucidesa, enlloc d’atributs de l’estètica, 
per exemple, “més belles”, “més brillants” o de la moral, per exemple, “millors”. 
No serà l’únic crític que valorarà la intel·ligència de la pintura d’Humbert.  

Finalment, anotem un altre fet força excepcional d’aquella exposició, la 
presència d’una obra de motiu marí, que el crític semblava considerar com el 
millor paisatge. No era inèdita, el crític ja l’havia vist exhibida en un altre lloc. 
On podia haver estat? Humbert va cultivar molt poc la marina, pràcticament 
mai. Coneixem dues úniques excepcions.  
 
La primera, la seva participació en una exposició de “Dibujos de temas 
marinos” entre les dies 9 i 23 de febrer de 1946 a les Galeries Franquesa del 
carrer Diputació, 241(Rambla Catalunya/ Balmes), juntament amb  G. i J. Amat, 
Benet, Bosch Roger, Canals, Casanovas, Clarà, Collet, Commeleran, Domingo, 
Figueras, Ynglada, Hugué, J. Mercadé, L. Mercadé, Mompou, Olivé Busquets, 
Pasqual, Prim, Pruna, Ràfols, Regoyos, Roig, Rogent, Sacharoff, Sisquella, 
Sunyer i Togores. 
  
La segona excepció s’havia produït a les Galerías San Jorge del Passeig de 
Gràcia, 63 quan van organitzar entre el 20 de desembre de 1951 i 15 de gener 
de 1952 una “Exposición de pinturas de temas marinos” que es titulà “Cara al 
Mar”. Era una mostra col·lectiva i força àmplia perquè s’hi presentaven 42 olis i 
17 aquarel·les i gouaches de 23 artistes. Humbert n’hi presentà dues, Figura en 
el mar i Tema marinero, que no figuraven entre les que il·lustraven el 
catàleg668. Cap d’aquests dos noms coincideix amb el de Barca en el puerto de 
la exposició de la Sala Parés que A. del Castillo deia ja havia vist exposada. 
Lamentablement no hem localitzat cap d’aquelles obres, en canvi, hem trobat 
un ràpid apunt a llapis de barques en el port.  
 
 
La petita obertura del país i dels esperits es va anar traduint també en el 
moviment de les persones, sobretot en una major arribada de visitants 
estrangers, la qual cosa també va tenir incidència en els àmbits artístics. Així, 
Humbert, en un carta a Fenosa datada el mes d’abril de 1955, li deia: “ Vaig 
rebre la vostra carta y a l’endemà mateix, un cop de telefono m’anunciaba 
l’arribada dels vostres amics”. La carta responia a una altra de Fenosa de 26 de 
mars669 en la què l’havia informat de la visita d’uns coneguts i li havia pregat 
que els acompanyés. 
 
“El dimecres o dijous arrivaran a Barcelona els amics japonesos Sra. Migishi i 
fill i el Sr. Key Sato pintor de gran talent... els hi donat el vostre telephon  per 
que en arrivant et telephonin i si es posible qu’els trobis un hotel no massa car. 
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 En el catàleg de l’exposició, a més dels dos olis d’Humbert, Figura en el mar (21) i Tema 
Marinero (22), també hi constaven olis de Benet, Bosch Roger, Carles, Commeleran, Díaz 
Costa, Figueras, Lluís Maria Guell, Jansana, Leemans, C. Lloyd, N. Llimona, J. Mercadé i 
aquarel·les i gouaches de Bosch Roger, Leemans, G. Amat, Bernat Sanjuan. 
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 En aquella ocasió excepcionalment Fenosa no va delegar la funció d’escrivent a Nicole que 
solia encarregar-se de la correspondència, almenys de la correspondència amb Humbert. 
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Es quedaran 5 o 6 dies. He escrit a en Granyer, Rogeli Roca i Ventalló. Voldria 
qu’els fesiu coneixer Catalunya i els fesiu un sopar. 
 
“Al mateix temps arriva a Barcelona per avió Mlle. Eveline Dubourg, gran 
pianista que donarà dos concerts el dimecres a la sala del colegi d’Advocats. 
Es la filla del marxan de pintura on faix les exposicions.670” 
 
Humbert, en la resposta, seguia descrivint les atencions que Granyer, Bosch 
Roger i ell els van dispensar: 
 
“Després de pendre contacte amb ells y de deixarlos aposentats en un hotel del 
passeig de Gracia ahont, per coneixer el propietari, els hi varen fer un preu molt 
enrahonat, vaig avisar als amics Ventalló y Granyer. En Ventalló no va poguer 
venir y a n’en Roca no el varem poguer aconseguir. En Granyer y yo els varem 
acompanyar, durant els tres dies que’s varen quedar a Barcelona, per tots els 
llocs que’ns varen semblar interessants: van veure els museus – el de 
Montjuich y el Modern – una Exposició d’Art Modern Italià molt completa, oberta 
aquests dies a la Virreyna, la Sagrada Familia, el Barri Gótic, etc. y van anar als 
toros. Els varem invitar a sopar a les Set Portes (en Granyer, en Bosch Roger y 
yo) y després els varem dur a veure ballar “flamenco”. Crec que’ls varem 
atendre tant be com varem sapiguer. Me varen obsequiar amb una prova, molt 
bonica de un gravat japonés antic. Tambe en van oferir una a n’en Granyer y a 
n’en Bosch...”671. 
 
La correspondència amb els Fenosa es va estendre durant molts anys més, 
sobretot els estius, quan les cartes es referien sovint a visites o possibles 
visites a El Vendrell. Tot i que, en la majoria, no hi figurava l’any, una d’elles 
feia referència a un estiu en què Humbert havia anat a Andorra per “una curta 
estada”. 
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 Arxiu G. Gay. 
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 Arxiu Fenosa. 
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44. L’INVENTARI DELS BENS ARTÍSTICS ANDORRANS 
I LA RESTAURACIÓ DE LES PINTURES DE LA CASA 
DE LA VALL. 
 

La relació d’Humbert i Benet venia d’antic i havia estat continuada al llarg dels 
anys. Hem anat i anirem trobant en aquestes pàgines empremtes inequívoques 
de les coincidències en el camí de les seves vides: estudiant a l’Acadèmia Galí; 
en els texts crítics de Benet d’abans la guerra; exposant amb Els 
evolucionistes; a Tossa, alguns estius; en les postals i cartes creuades des del 
Rosselló i La Coupole, durant els exilis respectius; en els llibres que Benet va 
dedicar a Nonell, Nogués i Manolo; el 1942, preparant l’assaig que es publicaria 
l’any 1960; en la vetllada a casa els Imbert d’homenatge a Humbert; en cartes 
d’aquest des de París l’any 1949 fent-se ressò de l’èxit d’una exposició de 
Benet; a les tertúlies de La Lluna; en les pàgines del llibre El Arte visto por los 
artistas; en una carta de l’estiu de 1953 de Benet interessat per saber si l’amic 
havia rebut la invitació per la Bienal Hispano Americana de Arte que acabaria 
guanyant;  disfressats, compartint un Carnestoltes; en el llibre d’homenatge a 
Maria Aurell, l’esposa de Benet, en el qual Humbert deixà un dibuix i una nota 
d’afecte; i  a finals de 1962 en una carta en què Benet felicitarà a l’amic per 
l’èxit de l’exposició “Tríptic. Nonell, Humbert, Sisquella” celebrada a Madrid. 
Tots són episodis exemplars de les relacions que en tots temps, lluminosos, 
alegres, tràgics o grisos, teixiren i sostingueren aquells dos amics. Ara bé, la 
més estreta col·laboració es va produir a Andorra. S’inicià l’any 1954 i es va 
allargar per tota la darrera època de llurs vides. 

La Fundació Rafael Benet va dedicar el seu segon Quadern, editat el mes de 
juny de 1999, a explicar el pas de Rafael Benet per Andorra. En l’ocasió, Jacint 
Berenguer va escriure un text esplèndid i perfectament documentat672, en el 
qual donava fe de la col·laboració de Benet i Humbert en l’aventura de la 
restauració del patrimoni artístic andorrà. Tanmateix, en aquell Quadern núm. 2 
i en un altre sortit deu anys més tard amb el núm. 22673, que incloïa moltes 
referències a la llarga i complexa aventura andorrana, es donava un 
protagonisme molt preponderant a Benet, la qual cosa era fins a cert punt 
comprensible donada la funció principal de recuperació de la seva obra que 
s’ha proposat la Fundació Rafael Benet.  

Ara bé, gràcies al fet que la funció secundària de la fundació es la recuperació 
de la memòria dels amics i artistes que mantingueren relació amb Benet, vam 
tenir l’oportunitat de donar algunes indicacions de l’important paper jugat per 
Humbert en el procés de localització i restauració de monuments andorrans en 
l’article “El temps de Benet i Humbert” que vam publicar el mes de juny del 
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 Quaderns Rafael Benet, núm. 2, juny 1999. Barcelona: Fundació Rafael Benet. Jacint 
Berenguer. “Rafael Benet a Andorra”.  
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 Quaderns Rafael Benet, núm. 22, juny 2009. Barcelona: Fundació Rafael Benet. Alícia 
Suàrez. “Un document inèdit sobre Rafael Benet i el patrimoni artístic andorrà”. El document 
inèdit, que es reproduïa, era l’Informe sobre l’excavació i restauració de l’interior de sant Joan de 
Caselles, autoria de Rafael Benet. 
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2003 en el núm. 10 dels Quaderns Rafael Benet674. En les pàgines següents 
donarem una visió més àmplia de la naturalesa d’aquella col·laboració i de 
l’importantíssim paper que va correspondre a Humbert en la restauració del 
patrimoni artístic andorrà, la qual cosa, per cert, Benet va reconèixer sempre. 

La preparació d’aquest capítol ens va portar a Andorra a finals de l’any 2002. 
De tot el que vam veure i ens van explicar les persones que ens van prestar el 
seu inestimable ajut675 només se’n podia treure la conclusió que Humbert i 
Benet van treballar intensament i en condicions d’igualtat en la restauració del 
patrimoni andorrà. Ara bé, no sabem amb certesa si per realitzar aquella tasca 
el nom d’Humbert va ser indicat per Benet, que ja havia estat a Andorra, com 
bé explicava Berenguer, o si va ser proposat per Narcís Casal, amic de tots dos 
artistes. Tanmateix, ens inclinem per la primera possibilitat.  

Benet va fer el 1954 un estudi sobre l’autor dels retaules de les esglésies de 
Sant Joan de Caselles i de Sant Miquel de Prats. Aquell estudi fou la base de la 
seva comunicació d’entrada a la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans i, a més, el va du a ser convidat per Narcís Casal, 
que presidia el Sindicat d’Iniciativa del Principat d’Andorra, entitat promotora de 
la restauració de les pintures gòtiques de la Casa de la Vall, a celebrar una 
conferència a Andorra aquell mateix any. 

Poc després, el Consell de les Valls va encarregar a Benet i a Humbert 
conjuntament, sense especificacions funcionals ni jerarquies, la restauració i 
consolidació dels frescos del segle XVI de la Casa de la Vall. 

“Quan a nosaltres – va escriure Benet, referint-se als dos - s’ens encomanà 
l’any 1954 la salvació dels frescos que hi havia aleshores a la sala que servia 
de local al Sindicat d’Iniciatives, i que anteriorment durant llargs anys serví 
d’Escola de Minyons, ens captinguerem tot seguit que l’estat d’humitat dels 
murs que donaven a l’exterior feien, sense  un pressupost adequat ..., 
impossible conservar-les  in situ com hauria estat el pertinent i com era el 
nostre desig d’historiadors”676.  

Benet i Humbert van presentar dues propostes. La que responia al seu desig, 
consistia en restaurar les pintures sense canviar el seu emplaçament, la qual 
cosa implicava unes obres de reforma i impermeabilització dels murs on 
anaven adherides, ja que per l’altra cara donaven a l’exterior. La segona opció, 
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 Quaderns Rafael Benet, num. 10, juliol 2003. Barcelona: Fundació Rafael Benet. Lluís Boada. 
“El temps de Benet i Humbert”. 
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 Per planejar el viatge, vam poder comptar, com en tantes altres vegades, amb l’ajut del 
senyor Jacint Berenguer. D’altra banda, Gerard, Magda i Olga Sasplugas, fills i néta de Joan 
Sasplugas, propietari de l’Hotel Mirador, on residien Humbert i Benet quan treballaven a Andorra, 
ens van acollir amb cordialitat i generositat extraordinàries. Gràcies a tots ells vam  poder visitar 
les obres restaurades pels nostres artistes, vam tenir accés als Arxius Nacionals,  vam poder 
entrevistar a Pere Canturri, que havia seguit de prop alguns treballs de restauració i molts anys 
més tard va ser ministre andorrà de Cultura, i al fotògraf Fèlix Peig, que havia acompanyat Benet 
i Humbert a Sant Joan de Caselles. A més, vam gaudir de les hores de conversa que ens van 
dedicar, esmerçant els seus records, Magda Sasplugas, a qui Humbert va fer, per encàrrec del 
seu pare, un bonic retrat, i Gerard Sasplugas. 
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 Rafael Benet: “Informe Pintures murals de Casa de la Vall. 23 de febrer dl 1965”, pàgina 18. 
Anava dreçat al “Molt il.lustre Senyor Narcía Casal, president del Departament de Qüestions 
Socials del Molt Il.lustre Consell de Les Valls d’Andorra.” Font: Arxiu J. Berenguer. 
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davant la impossibilitat de comptar amb un pressupost per la reforma dels 
murs, consistia en arrencar les pintures, restaurar-les i col·locar-les en una altra 
sala de la Casa de la Vall. Va ser la proposta aprovada. 

“Es dona lectura de l’exposició presentada pels Sr. Rafael Benet i Manuel 
Humbert concernent a la restauració de les pintures murals de la Biblioteca de 
la Casa de les Valls, acordant-se comunicar a dits senyors, per mediació del 
President del Sindicat d’Iniciativa de les Valls, que s’accepta preferentment la 
segona proposició sempre i quant la creguin factible realitzar-la”677.  

L’extracció de les pintures al fresc damunt tela i el seu trasllat comportaven 
molts perills, sobretot si, com en aquell cas, les superfícies pintades eren grans. 
El dos artistes i estudiosos es van buscar un excel·lent col·laborador en la 
persona d’Antoni Llopart, tècnic en trasplantament i conservació de pintures 
murals amb domicili a la Travessera de Gràcia,147 1 pis de Barcelona. Així, 
tots dos més Llopart i el seu assistent constituïren l’equip que faria les 
intervencions.  

A més a més, segons Berenguer, “el Síndic senyor Cairat  va encarregar a 
Benet de fer l’inventari dels béns artístics del país”678. Ara bé, els autors de 
Col·leccionisme a Andorra. Andorra vista pels pintors catalans han sostingut 
que el treball d’inventari el van realitzar tots dos pintors com una mena de 
complement de l’encàrrec anterior. “Amb motiu d’aquest treball els Consellers 
Bonaventura Armengol i Àngel Balletbó i el President del Sindicat d’Iniciativa 
els acompanyaren en els recorreguts pels diferents indrets. Hom recorda com 
Bartomeu Rebés posà el seu jeep a disposició dels artistes, als quals va 
acompanyar en nombroses ocasions, junt amb el fotògraf professional Valentí 
Claverol, que prenia les imatges”.  

Nosaltres pensem que el treball d’inventari tenia prou importància per merèixer 
un estudi autònom, amb independència de la restauració de les pintures de la 
Casa de la Vall, i probablement ho va ser, tot i que les pintures d’alguns 
monuments inventariats van ser restaurades i, en algun cas, col·locades a la 
Casa de la Vall. La prova de la seva importància la trobem en la nota que els 
autors de El col·leccionisme a Andorra introduïen a peu de pàgina amb la llista 
dels 54 monuments (esglésies, capelles, santuaris, ponts, creus de terme, 
castells, ruïnes, etc.) que van ser objecte de l’inventari. Per cert, a la fi de la 
nota, esvaint qualsevol dubte, afegien: “Aquest document el signaren Rafael 
Benet i Manuel Humbert el novembre de 1955” 679.  

De les relacions dels dos artistes en aquell període andorrà es conserven una 
llarga nota deixada a l’hotel, unes cartes i una targeta, tots d’Humbert i adreçats 
a Benet, que constituïen documents vivíssims de les funcions de cadascú i de 
la naturalesa de llurs responsabilitats i relacions mentre duien a terme la 
restauració de les pintures i decoració de la Casa de la Vall, així com les 
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 Acta del dia 5 d’abril de 1955, foli 229. Recollida per Jacint Berenguer a “Rafael Benet a 
Andorra”, Quaderns Rafael Benet, núm. 2, juny 1999, pàg. 5  
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 Quaderns Rafael Benet, núm. 2, juny 1999. Jacint Berenguer. “Rafael Benet a Andorra”, pàg. 
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Andorra: grup Banc Agrícola, 2001, pàg. 33 i 34.  
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intervencions paral·leles en altres monuments que convergien vers aquella 
restauració. Las cartes no estaven datades, però les referències contínues a la 
Casa de la Vall indicaven haver estat escrites el 1955. 

 
(Andorra) 
Amb paper de Rhum Secrestat  Grand arome 
 
“Amic Benet 
El taxi no surt fins a las 3 de la tarde y he passat per l’hotel per despedirme 
dels senyors Montanya. 
Te recordo només que vegis si el senyor Llopart pot reduir algo el preu, si no ho 
creus prudent, deixau y ja n’hi parlaré yo cuant el paguem a Barcelona. 
El senyor Llopart podia potser arrencar les pintures de St Antoni. Li he dit que 
procurés tenir temps per ferho, ya que es la capella que conté menos pintura y 
per tant la mes fácil de treure. Ell voldria que las veyessis y li confirmessis si 
tenen prou valor. Procura veurel ó telefornarli. 
També pensaràs segurament en recomanarli que posi, al anarsen, las pinturas 
arrencades, en lloc segur, junt amb amb las que ya hi han a la Capella. Si pot 
ser amb un lletrero dient d’ahont procedeixen millor. 
La Roleta (Koleta?) te el fragment de la finestra de Andorra la Vella y el seu 
marc. 
No se si podrá posarhi tela al redera el Sr Llopart. Penso que no tindrá temps. 
El rotllo de celofana que’m va enviar l’Amat el te el Sr Pujol. Tot passant el pots 
dur a La Vall y el concerge el guardará amb las cosas mevas que ha posat en 
el cuartet. 
Fins aviat a Barcelona 
Saludos a la teva esposa y una abrassada per tu de 
                                                                            Manuel Humbert”680. 
 
En l’inventari de monuments andorrans fet per Benet i Humbert hi figuraven 
dues esglésies de Sant Antoni, una de les quals només indicava el nom del 
sant i l’altre duia el nom del sant associat al del lloc, Arinsal. Ara bé, en el 
primer cas, el nom de Sant Antoni corresponia a una església i també a un 
pont. Això ens fa pensar que en la carta Humbert es referia a Sant Antoni de la 
Grella, església situada en un camí difícil que unia La Massana i Les Escaldes-
Engordany, camí molt utilitzat des de feia segles pels traginers. En efecte, la 
petita església o capella es troba sota el poble de Sispony, parroquia de La 
Massana, i a un centenar de metres  del Pont de la Grella, romànic. Els 
traginers haurien erigit la capella en honor del seu sant protector. Va ser 
completament i involuntariament destruïda gairebé del tot per unes barrinades 
durant la construcció d’una carretera i d’uns tunels. La capella va ser 
reconstruïda posteriorment sense la cura necessària per salvar unes traces 
d’ornamentació gòtica que restaven en un arc681. 
 
El document següent era una targeta escrita per Humbert a Barcelona. Havien 
quedat per veure’s, però Benet es retardava en arribar i Humbert li deia que no 
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podia esperar més, però que passaria a veure’l a casa l’endemà. Havíem trobat 
l’adreça Passeig de Gràcia, 67 en la fitxa del Reial Círcol Artístic, però no 
sabem per quin motiu l’utilitzava en aquell moment ni a qui pertanyia l’estudi, 
perquè segurament li havien deixat  o el compartia amb algú.  
 
 Targeta  amb el nom Manuel Humbert imprès 
 
Passeig de Gràcia 67 estudi 
 
“Amic Benet 
A la 1 estic citat amb un amic i no’m puc esperar mes. Demá ens podem veure 
per parlar. Passaré després de dinar per casa vostra, si no podeu ser-hi 
deixeume dit cuant ens podrem veure” 682 
 
A finals de primavera, Humbert tornava a ser a Andorra en plena feina.  Va 
escriure a Benet fent un repàs de les seves activitats i les de Llopart a la Casa 
de la Vall. A més, aprofitava alguna estona per visitar algun lloc del patrimoni 
monumental andorrà, en aquell cas la capella de Les Bones d’Encamp. 
Relatava un episodi ocurregut en aquella visita, que va fer acompanyat de dos 
consellers, en el qual ja es preludiaven les resistències i la incomprensió que 
els dos artistes anirien trobant per fer la seva labor de restauració del patrimoni. 
En la carta també es feia palès el seu paper actiu i, a cops, d’avançada en 
l’inventari i valoració dels monuments. 
 
Carta 
Andorra 14 juny 
 
“Amic Benet 
Perdonam que fins avui no t’escrigui. 
He rebut el mot que’m vares adressar desde cà l’Amat. Mercés. 
Aqui estem continuant la feina, amb el senyor Llopart y el seu ajudant. 
Per are tot va be. 
Fa quatre dies várem arrencar el plafó de la Crucifixió y el mes gran está tapat 
y assecantse. El de l’Hort de les Oliveres neteijat. La Pietat montada ya sobre 
el bastidor definitiu y reforsada. 
Abans d’ahir vaig puijar a Las Bones d’Encamp. Vaig trobar molt bonica la 
petita Capella, voltada de quatre casas vellas, pero l’accés es una mica pesat. 
El retaule bo. 
A las parets hi ha fragments de pintura romànica al fresc sota una capa de calç. 
Vaig arrencar un tros de aquesta capa, de uns 50 o 60 centrímetres y hauria 
continuat treientla tota , tant aquest descobriment es apassionant, si els dos 
concellers que m’acompanyaben no m’haguessin impedit pretextant que calia 
parlar abans amb el Senyor Síndic y amb el Rector. 
Desgraciadament no crec que hi hagi res sencer, peró els fragments que resten 
no seran difícils de ferlos aparéixer en bon estat, perque l’encalat aplicat al 
damunt es feble y de poca espessor. 
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Continuaré visitant esglesias ahont segurament hi ha d’haber coses. Cuant tu 
vinguis repetirem les visitas y farem els estudis y pendrem las notas que 
calguin. 
A pesar de habersem promés que a la meva tornada comensarien l’arreglo de 
la Sala ahont han d’anar las pinturas, encara ni s’hi ha fet res. Avuy encara n’he 
tornat a parlar, pero a pesar de que m’han dit que comensarien desseguida me 
sembla que haurém de restaurar entremitg de paletas y pintors. 
Ya m’escriurás cuant pensas puijar. No cal dir que’t trobo molt a faltar. 
Saluda a la teva esposa y fills y reb una cordial abrassada de  
                                                        Manuel Humbert 
A finals de mes, el 27 o per allá, vuy anar 3 o 4 dies a Barcelona. Si encara no 
estém llestos a n’aquella data, tornaré. 
Saluda als amics Carme Cortés Julia(o) Amat y Josefina y parent del l’Amat, 
que’m varen escriure y donalshi las gracias”683. 
 
 
Els plafons de La Crucifixió, de L’Hort de les Oliveres i de La Pietat  als quals 
es referia en la carta formaven part de les pintures murals del Via Crucis del 
segle XVI, juntament amb La Flagel·lació, El Coronament d’Espines i El Camí 
del Calvari, que es trobaven a la sala que servia de local al Sindicat d’Iniciatives 
i, abans, a l’escola de minyons. Hem vist que constituïen l’objecte principal de 
l‘encàrrec que els havien fet les autoritats andorranes. Les pintures havien 
sofert pel temps, per les humitats, però també per l’acció dels infants que hi 
havien dibuixat ninots i esgrafiats. Humbert i Benet van optar per fer una feina 
de consolidació i neteja i una restauració discreta, traient els encrostonats i les 
ratllades, essent fidels als originals i respectant, sobretot, llur caràcter. 
Tanmateix: 
 
“Ens convé recordar que en alguna d’aquestes pintures hi tinguérem 
d’intervenir com a restauradors. Així en el fresc de l’Oració a l’Hort, haguérem 
de fer desaparèixer fins on fou possible, l’intervenció de retocs barroers a l’oli, 
tenint però en compte que en algun dels frescos, com El Camí del Calvari hi ha 
retocs a l’oli originaris, posats amb veritable gràcia, que contribueixen a la 
gravetat d’aquesta escena. Així mateix en el fresc de la susdita Oració, donat 
que les pintures anaven destinades en el seu nou emplaçament a decorar, 
havent gairebé desaparegut el cap de Crist, l’Humbert el reparà no dissimulant 
expressament el seu estil personal, perquè els connaisseurs endevinessin a 
cop d’ull, que la pintura havia estat refeta en aquest indret”684. 
 
Les dues següents cartes, especialment la segona, no deixaven marge al dubte 
sobre la molta feina que feia Humbert i les altes responsabilitats que assumia 
en aquelles tasques de restauració i de localització del patrimoni romànic i gòtic 
andorrà. Es podria pensar que, en alguna ocasió, fins i tot estava massa sol, 
però no trobem en les cartes la més lleugera ombra de queixa ni cap exhibició 
de mèrits. Sabia el que es portava entre mans i la responsabilitat que li 
corresponia: fer la feina el millor possible sense mirar qui feia què en una 
societat amb Benet indiscutida i d’una total solidesa.  Humbert es preocupava 
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per les qüestions organitzatives i també per les administratives: cobrar la feina i 
pagar els empleats. 
 
Carta 
Diumenge 26 [molt probablement del mes de juny] 
 
“Amic Benet 
Vaig rebre un mot teu que’m va entregar el fill d’en Viladomat685. (*) 
Yo pensaba tornar el 25 ó el 27, passar uns dies a Barcelona y puijar altre cop. 
La manera com s’han anat presentant las cosas no m’ho ha permès. 
Aquesta setmana haig d’estarme encara aqui. 
 Contém amb el Sr Llopart, que cap al divendres ó dissabte vinent, ell haurá 
acabat y yo casi també, lo que’s refereix estrictament a lo mes necessari en las 
pinturas. 
Hi ha la decoració de la Sala y la colocació al seu lloc dels frescos, que 
comportará naturalment altres retocs y treballs. 
Tu cuant vindrás? 
Me dius en la nota que’m vas enviar que será a primers de Juliol. 
Si es aixins escriumho per que yo pugui esperarte aqui. 
En aquest cas acabarem tot lo d’are y ens en tornarém per tornar a puijar cap 
al 20 ó 25 de Juliol (cuant las parets estarán secas) per colocar las pinturas. 
Si no pots venir are, yo el 2 ó 3 (dissabte ó diumenge vinent) m’en aniré. 
Tornariem junts a finals de Juliol , per els darrers retocs, arreglos y col.locació 
definitiva. 
Contestem amb urgencia lo que penses fer, a fi de tenirho en compte. 
Espero que si are acabém la feina que’ns varen encomanar, ens la pagarán. 
El Sr Llopart me va demanar una avansa sobre el seu treball y vaig demanar 
una cantitat, que’m varen donar. Després de entregar al Sr Llopart aquests 
cuartos, guardo un resto. 
Si tu no ets aquí y me paguessin, acabaria de fer efectiva la seva part al nostre 
ajudant y pagaria la fonda. A Barcelona ens arreglariem amb tu. 
Ya’m dirás tot lo que pensas fer y lo que haig de fer yo. 
Amb saludos per la teva esposa reb una afectuosa abrassada 
                                                                      M Humbert 
(Al marge en vertical) Ya’t donaré detalls del treball” 686. 
 
 
 
Carta 
Andorra dilluns 
 
“Amic Benet 
Te vaig escriure ahir diumenge y avui al mati hi torno, per que no se si vaig 
lograr explicar be com están las cosas. 
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No es fácil dons hi ha molts caps a lligar: 
El senyor Llopart está acabant el seu treball (probablement a finals de la 
setmana) 
A la sala Gran están en plena febre. S’está acabant l’embá tot al volt, las portas 
están totas arrencadas, el sostre ha estat gratat una vegada, pero s’hi ha de 
tornar, afinarlo y encerarlo. Els guixaires ya han comensat també, fent la 
bruticia que acostuman. L’electricista ha hagut de cambiar tota la instalació, tot 
son tubos y fils que penjan, els fusters serran y clavan els bastiments. Es una 
bogeria. 
La feina de restauració está molt adelantada. Per durla a cap he hagut de fer 
prodigis. La sala ahont treballavem amb tu, está ocupada per la pintura gran; 
he hagut de anar cambiant de recons a mida que s’arrencaben plafóns, are he 
acabat a la Capella.  
Cuant treguém are el gran per clavarlo al bastiment l’haurem de tapar –un cop 
posat – y deixarlo alli per que no podré treballarhi fins que la sala estigui llesta. 
Per lo tant crec que a pesar de lo que vaig escriue ahir lo millor fora: 
Posar la porta a la habitació ahont hi habian las pinturas   
Tancarla – deixanthi las nostras cosas dins. 
La pintura mes gran, tapada, a la sala Gran, 
Las restants a la Capella. 
Pagar al senyor Llopart 
Arreglarse per l’Hotel, pagantlo ó be que esperi. 
Que continuín las obras 
Yo agafo el tren y torno a Barcelona.  
A mitans ó finals de juliol tornar amb tu, acabarho tot, colocar las pinturas y 
acabar de cobrar. 
Crec, després de pensarho be, que es lo millor. 
Si tu vinguessis are podriem esperar a que tot fos acabat pero no podriem 
colocar res fins d’aqui tres setmanas ó mes. 
No es que sigui impossible. 
Es per aixó que’t sugeria ahir las dugas alternativas. 
Tria lo que mes te convingui pero digamho desseguida perque pugui obrar en 
consecuencia. 
Reb una abrassada de 
                       Manuel Humbert687 
 
La restauració de les pintures estava pràcticament acabada, però col·locar-les 
en un nou emplaçament va requerir fer obres, sobretot a la Sala Gran on 
anaven destinades. Estaven en ple enrenou. Benet i Humbert havien ordenat 
fer càmeres d’aire a les parets, en els llocs on havien d’anar encastades les 
pintures, que eren la clau per a la seva conservació al llarg del temps. Van fer 
que els bastidors fossin collats als murs a base de gafes i clavilles, per facilitar 
la feina si un dia calia despenjar-les688. Van col·locar les diferents pintures del 
Via Crucis seguint l’ordre iconogràfic, de la qual cosa resultava que a Les 
Lamentacions li va tocar el mur més humit de la sala perquè donava a la 
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cuina689. Doncs bé, seguint els consells de Joan Ainaud de Lasarte, aleshores 
director dels Museus d’Art de Barcelona, per protegir-la millor van col·locar a la 
part baixa del mur, “uns drenatges de terra cuita, tal com els que per aquells 
anys s’havien col·locat en alguns murs del palau de Versailles”690. A més a 
més, van vetllar per la decoració i l’ambientació de la sala des de la pintura de 
les parets, amb un to neutre d’acord amb les tonalitats fosques-grises de les 
pintures del Via Crucis, fins les dues aranyes de ferro forjat que penjaven del 
sostre, seguint la tradició andorrana de les fargues i les forges691. També van 
reparar i mantenir el trespol de grans llates del segle XVI692.  Val a dir que 
l’erudició i els coneixements dels artistes era impressionant, i que, entre altres 
coses, procuraven seguir les pautes d’allò que havien fet al Musée de 
Monuments français del Palais Chaillot de París i el Museu d’Art de Catalunya i 
d’allò que es deia al Manuel de la Conservation et de la Restauration des 
Peintures, redactat per l’Office International des Musées i publicat a París el 
1939693. 
 
 
A més de la restauració i de la col·locació en un nou emplaçament a la Sala 
Gran de les pintures anteriorment existents a la Casa de la Vall, Benet i 
Humbert van restaurar pintures provinents d’altres monuments. Ens cenyirem  
a les de Sant Romà dels Villars perquè no solament van ser restaurades a la 
Casa de la Vall, sinó que hi van ser emplaçades, concretament a la nova Sala 
de la Sindicatura. L’”Informe” de Benet contenia una explicació exhaustiva del 
procés de restauració d’aquelles pintures que resultava decisiva per entendre la 
naturalesa difícil del treball i la manera de realitzar-lo, rigorosa i sensible alhora, 
per part dels dos artistes.   
 
“Aquests murals foren extrets per nosaltres de l’església, en part preromànica, 
aleshores ruïnosa, de Sant Romà dels Vilars d’Engordany. Aquest església fou 
policromada totalment, no solament el seu absis. Molt perdudes apareixien 
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aquestes pintures, que havien estat recovertes de cals, probablement a mitjans 
del segle XVI. Manuel Humbert que ha estudiat a fons aquestes pintures, creu 
en la capa superior fou un repintat probablement de darreries del XV i potser en 
alguns llocs ja dintre del segle XVI. Sembla que al dessota d’aquestes darreres 
capes han permanescut en els murs laterals molt fet malbé residuos més 
antics, però no pas romànics. L’estat de l’edifici, que fou durant llargs anys 
sense coberta –l’enllosat de pissarra fou tret per a cobrir el sostre d’un col·legi 
de monjes de Les Escaldes que havia estat destruït per un incendi. De resultes 
d’aquesta tan desacertada operació – l’època en la qual es portà a terme no 
ens ha estat possible concretar-la (sembla que fou per allà els anys 1920-1930) 
- l’edifici patí molt. I no solament l’edifici sinó les pintures que sota la cals 
permanesqueren a sol i serena una sèrie d’anys. Les pintures restaren 
adherides a l’emblanquinat, gairebé petrificades del tot les de la volta de mig-
canó afuat de l’absis. 
 
“L’extracció dels grans fragments de murals pictòrics que es feu a l’aire lliure i 
es va acabar en un setembre fret, fou molt dificultosa. En primer terme, no cal 
oblidar que la volta de l’absis a més de residus de pintura gótica amb el símbol 
de la Trinitat tenia al dessota una pintura si més no romànica que ens fou 
impossible separar ja que, no solament era el susbstracte directe de la pintura 
gòtica, sinó que formava degut a les humitats i goteres una veritable massa 
amb la pintura superior. D’aquesta pintura sortiren i restaren en la part baixa de 
la volta uns fragments que aleshores no es pogueren treure per manca de 
consignació. Aquests fragments es sostingueren en el seu lloc fins que es 
portaren a terme els treballs de restauració de l’edifici, però, segons sembla, 
han estat coberts de material, desapareixent, uns residus que si més no, 
mereixien esser estudiats per a poder dictaminar sobre els mateixos. Aquesta 
operació de tapar aquests fragments pictòrics no figuratius, en cas de que 
s’hagi portat a terme fou no sense que el senyor César Martinell fos advertit de 
la seva existència. Rafael Benet l’acompanyà en una de les visites a Sant 
Romà d’Endordany, i àdhuc que li prometé que aquestes pintures no serien 
tapades li digué que aquells fragments no valien la pena (Cosa molt discutible). 
 
“En la sala de l’actual Sindicatura han restat col·locats dos fragments 
provinents d’Engordany, el del Sant Sopar del mur lateral de la part esquerra de 
la nau i el de La Trinitat de l’absis. El de La Trinitat en el futur Museu havia de 
donar-li la forma de la volta de l’absis preromànic. Al de  La Cena no hi 
poguerem plaçar la part baixa en la qual hi ha figurat el trespol de rajoles amb 
una certa perspectiva. No es pogué col·locar per impedir-ho una llar de foc, que 
malgrat estar fora de funció, el Consell de l’any 1957 considerà que s’havia de 
conservar. 
 
“Hi ha altres fragments. Un muntant en bastidor, del qual es fa difícil endevinar-
se l’iconografia, per l’estat en que eixí del mur lateral dret de la nau. Aquest 
fragment anant d’un cantó a l’altre ha rebut cops i porta l’estigma d’un estrip en 
la tela de l’extracció. Altres fragments enrotllats més o menys estropellats es 
guarden en el sota del teulat del casal. D’aquests fragments existeix un plànol 
de com eren situats quan els descobrirem en l’església de Sant Romà dels 
Vilars d’Engordany. 
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“Cal tenir en compte que els dos fragments col·locats tingueren d’ésser 
hipotèticament recobrats en alguns indrets. Així succeeix molt especialment en 
el mural de La Trinitat, on per simetria poguérem refer algunes parts que tant 
del Pare Etern, com del Sant Esperit, com del Fill clavat en Creu. Ens cal 
recordar que en grissalla reconstruirem el Cap del Pare Etern del qual no-més 
en restaven les traces de l’oval. Per a donar-li un tipus que correspongués més 
o menys amb l’època dels murals, copiarem el rostre del Pare Etern de la taula 
de La Trinitat de Valentí Montoliu del Museu Arxidiocesà de Tarragona.  
 
“Els murals d’Engordany eixiren, en general, molt esvaïts de sota la cals, on 
estigueren varis lustres a sol i serena. En sembla bé, en quant a la color deixar-
los tal com varem eixir i en quant a les parts fetes de nou, no fugir de la 
coloració que les concordava. Restaven alguns rojos i ocres vius que son una 
alegria per la seva autenticitat. Hauriem pogut refer en el seu color les parts 
que indubtablement  tingueren en el seu origen, com ho han fet alguns dels 
restauradors de les pintures romàniques pirinenques. Ens semblà millor en el 
nostre cas deixar aquestes parts no tal com eren en el seu origen, - sempre 
aquests idealismes son perillosos- sino tal com eren com les descobrirem. 
 
“Magrat tot,  com hem dit, ens semblá gairebé necessari refer en to menor 
aquelles parts que havien desaparegut i que “lògicament” s’ens donaven. Ens 
convé advertir-ho tant per evitar tota interpretació falsa de com eren les restes 
murals que aparagueren, com per evitar falses interpretacions de la nostra 
restauració, car si bé coneixem i seguim la norma de no repintar damunt les 
parts originàries, aquesta no es pogué seguir al peu de la lletra, donat l’estat en 
que trobarem aquestes pintures. Tinguem en compte però que allà on 
apareixen amb major abundància aquests retocs, son en les parts enterament 
refetes. Hi ha en aquestes parts unes insinuacions de les formes 
desaparegudes, damunt les quals, una vegada seques, s’apretà lleugerament 
els tons. 
 
“De totes formes els nostres coneixements d’història d’art han contribuït com la 
nostra sensibilitat artística, a preservar el caràcter originari d’aquests murals, 
que és una norma establerta pels experts, però per la qual es demostra el gust 
dels restauradors”694. 
 
A més de la descripció extraordinària de tot el procés, el text deixava 
constància de la important participació d’Humbert, també com a estudiós 
d’aquelles pintures. D’altra banda, Benet va donar a la redacció del text un 
tracte plural, que a cops esdevenia impersonal, a l’esmentar amb nom i 
cognom no solament a Humbert, sinó a ell mateix. D’aquesta manera, tot i que 
n’era el inconfusible autor i que el signava personalment, Benet indicava que 
els continguts eren compartits  i, en bona mesura, fruit d’un treball comú i d’una 
complicitat intel·lectual 
 
L’obra es va acabar satisfactòriament seguint el guió que proposava Humbert 
en la darrera carta. Durant anys les pintures traslladades i restaurades es van 
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 Rafael Benet: “Informe Pintures…” op.cit., 21-24. 
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mantenir en perfecte estat. Tanmateix, una reforma posterior de l’edifici 
canviaria, com veurem, l’estat de la qüestió.  
 
Abans de cloure aquest capítol ens hem d’estendre sobre un fet inesperat. 
Acabem de veure que en el seu relat de les restauracions de les pintures de 
Sant Romà dels Vilars, Benet havia insinuat, en mode condicional, una crítica a 
l’actuació de l’arquitecte Cèsar Martinell. Però les seves crítiques a Martinell no 
es van limitar a aquell cas, sinó a altres casos particulars que serien la 
manifestació d’una actitud general de l’arquitecte. “L’escèpticisme – sempre sà 
en els savis – de Cesar Martinell per les pintures descovertes o subrallades per 
nosaltres a Andorra, l’ha portat sovint a un veritable desinterés”. 
 
Feta aquesta consideració de caràcter general, Benet passava a enumerar 
casos concrets d’aquell “veritable desinterès” de Martinell. “Així a Les Bons, 
mentre’s duraven les obres de consolidació de l’esglesia –obres en aquest 
sentit perfectes – no va poder evitar que algú destruís la part baixa del 
Pantocrator gòtic de l’absis ... amb la inteció de cercar la part alta del 
Patocrator romànic, (del que evidentment no hi rastre). Però aquesta operació 
podia haver estat feta amb més esperit científic, sense destruir la part 
esmentada que tenia força interés. 
 
“A Anyós no advertí al Comú ni als operaris, que les pintures del segle XVI que 
havien estat descovertes per nosaltres l’any 1957, no podien tocar-se, sinó a 
base d’experts. Així els operaris impulsats pel Comú, feren apareixer plena de 
cops de les eines al treure la cals, una gran part de les interessants pintures 
que ara hauran d’esser restaurades. Es a dir que, el desinterés de Martinell per 
tot el que no sigui arquitectura ha portat a aquest desastre”695.  
 
La llista de greuges no s’acabava allí. Seguien les esglésies de Pal, “a mig 
investigar”, i s’estenia a altres arquitectes que havien intervingut en 
restauracions andorranes com la de l’Església de Sant Esteve d’Andorra la 
Vella o la de Sant Antoni de la Grella, que ja ha estat comentada.  
 
Ara bé, resultava sorprenent el to francament dur empleat per Benet contra 
Martinell. En primer lloc, perquè es tractava d’un molt bon arquitecte; 
segonament, perquè eren amics que es coneixien des del temps de l’Acadèmia 
Galí; i en tercer lloc, perquè durant les estades a Andorra convivien diàriament 
al mateix hotel. És cert que aquelles crítiques es formulaven dins les notes que 
acompanyaven l’Informe, però no deixaven de formar-ne part.  D’altra banda, 
s’havia qüestionat la datació que els artistes havien fet d’algunes pintures i 
Benet semblava relacionar aquell fet amb el suposat desinterès de Martinell696. 
També és cert que l’Informe va ser escrit el 1965 i tenia un caràcter defensiu, 
per les raons que veurem en el moment oportú. No estem segurs que Humbert 
compartís les crítiques a Martinell, i menys formulades en aquell to.  
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 Benet: “Informe Pintures... “ op.cit., Notes, pàg. 3-4. 
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 “No és perque alguna pintura s’haigi datat, finalment per Gudiol, com l’Adam i Eva de Sant 
Jaume de Cortals en època més baixa que la que ell havia propossat, en contra del professor 
Durliat que la feia més antiga, que aquesta pintura hagi deixat de tenir interés”. Benet, op.cit., 
Notes, pàg. 3 
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En tot cas, es posava de relleu que la tasca de Benet i Humbert Andorra no 
havia acabat del tot amb la restauració de les pintures de la Casa de la Vall. 
Van seguir anant-hi, sobretot Benet, que aprofitava per pintar molts paisatges 
des de l’Hotel Mirador, a la terrassa del qual plantava el seu cavallet mirant les 
Valls. Aquella continuïtat menys intensa, es revifaria enormement al cap d’uns 
anys per raons positives i per unes altres de no tant bones que afectarien l’obra 
feta per a ells a la Casa de la Vall.  



454 
 



455 
 

45. L’EXPOSICIÓ EN LA SALA PARÉS DE 1956. ELS 
MARAGALL: LA PINTURA “SIN ISMOS” I LES 
EXPOSICIONS TEMÀTIQUES. 

 
Mentre treballava a Andorra, Humbert participava activament en les 
programacions dels Maragall, fins i tot a l’estranger. En efecte, del 27 al 29 de 
maig de 1955 es va celebrar a la galeria Cuarta Avenida de Caracas, 
Veneçuela, una exposició, “Artistas Españoles Contemporáneos (Escuela 
Catalana)”, amb obres de Durantcamps (sic), Amat, Serra, Carles, Mompou, 
Sunyer, Togores i Humbert. Tret dels tres primers que presentaven 
respectivament, cinc, deu i vuit quadres, els demés solament en presentaven 
un i Togores, dos. Humbert tancava la llista amb un Bodegón de pescados. 
 
Uns mesos més tard, dins les nova proposta dels Maragall d’organitzar 
exposicions del seu grup de pintors en torn d’un tema plantejat pels galeristes, 
Humbert va presentar un quadre a l’exposició “Los libros en la pintura moderna” 
que es va celebrar a la Sala Parés del 15 d’octubre al 2 de novembre. Amat, 
Capmany, Carles, Durancamps, Llimona, Mallol Suazo, Mompou, Pruna, Serra, 
Sisquella i Togores completaven la nòmina, presentant una o dues pintures 
cadascú. Un dels quadres de cada artista es reproduïa en el programa, que 
resultava inhabitual i força impactant. El quadre d’Humbert, Libros en un 
escritorio, mostrava revistes i llibres que contenien il·lustracions o 
reproduccions d’obres seves com D’Ací D’Allà, Art, Revista Nova, Picarol, dos 
volums enquadernats, probablement amb les col·leccions de Papitu, el 
programa d’una exposició seva, però també altres llibres impossibles 
d’identificar i un exemplar de Forma i un altre de Pèl i Ploma amb els quals 
semblava retre un homenatge als artistes de la generació anterior. 
Curiosament, el programa també anunciava l’opuscle Pintura si “ismos” que 
acabava de publicar la Sala Parés “en ocasión de la III Bienal 
Hispanoamericana”. Al seu costat, a tall de presentació dels artistes de la casa 
presents en aquella exposició, s’inseria un breu text, “Por qué sin “ismos”, que 
era tota una declaració de principis dels galeristes. Deia així: 
 
“La pintura, o mejor los pintores, no deben clasificarse ni encasillarse a sí 
mismos; nadie sino la posteridad puede dictar sentencia sobre el grupo o 
tendencia dentro del cual una artista se encontrará catalogado. 
 
“Los que inicialmente se adscriben a un “ismo” o Escuela, son tributarios, 
esclavos tal vez, de aquel principio al cual se ligaron. 
 
“Los que con completa independencia y total sinceridad se expresan 
presciendo de especulacones extrapictóricas, pueden infundir a su obra un 
sentimiento de humanidad y belleza que sobrepasa cualquier “ismo” donde ser 
circunstancialmente clasificados. 
 
“Los doce pintores reunidos en esta exposición, en la efeméride de los treinta 
años de su agrupamiento, están al margen y por encima de cualquier “ismo”; si 
los tuvieron los sobrepasaron, y por ello pueden prescindir de ellos; pintores sin 
la preocupación de los “ismos”; sólo el tiempo les colocará donde corresponda”. 
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Era un text que, d’una banda, denotava una forta preocupació, ja crònica, pels 
avantguardismes que anaven sorgint, però, d’altra banda, s’hi endevinava un 
optimisme basat en la confiança que, amb el temps, es reconeixeria el talent 
d’aquells artistes que feien el seu camí al marge de les tendències del moment. 
Cal preguntar-se, passats els anys i essent molt escadussers els 
reconeixements que han rebut, si la via personal seguida per aquells pintors 
era estrictament sincera i independent o bé si, en el fons, la influència dels 
Maragall, de la seva clientela i d’una part qualificada de la crítica, no van pesar 
en les seves opcions molt més d’allò que tots semblaven imaginar.  
 
En tot cas, Humbert havia lligat el seu destí a la Sala Parés, de grat o per força, 
perquè hem vist el seu recolzament a la Galería San Jorge com una hipotètica 
temptativa de reorientar el rumb. Fos com fos, seguia pintant molt per la Parés 
perquè els seus treballs a Andorra no l’impedien de passar molt de temps en el 
seu taller barceloní. A part de les dues exposicions col·lectives que acabem 
d’esmentar, va preparar dues exposicions individuals dos anys seguits per 
aquella sala. No hi figuraria cap paisatge d’Andorra ni de cap altre lloc, sinó 
figures, gitanes, ballarines i alguna “composició”. En tornar de les muntanyes i 
de les pronunciades valls andorranes, el seu intimisme se semblava accentuar. 
 

D’altra banda, les constants anades a París que Humbert no va interrompre a la 
postguerra les va conciliar amb el manteniment de l’infrangible rigor 
professional o, millor dit, van ser un estímul per aconseguir-lo. El rigor es va 
traduir no solament en la seriositat de la seva pintura i en les tasques de 
restauració dutes a cap a Andorra, sinó també en la freqüència de les 
exposicions. Des dels inicis de la seva carrera havia exposat amb una 
regularitat admirable, ja que cada dos anys, aproximadament, havia fet una 
mostra individual. Aquell ritme es tornava a manifestar, fins i tot un xic 
accelerat, en les exposicions a què ara ens referirem. La primera, va tenir lloc  
l’hivern de 1956 i la segona, a la tardor de 1957. 

En efecte, la Sala Parés inaugurava la mostra “Manuel Humbert Pintura” el 25 
de febrer de 1956. Es van presentar 22 olis dels quals el catàleg en reproduïa 
un a la portada, un altre a la contraportada i dos més a l’interior. L’exposició es 
va cloure el dia 13 de març. 

En les exposicions anteriors ens hem centrat en l’anàlisi de les crítiques de 
Joan Teixidor a Destino i d’Alberto del Castillo al Diari de Barcelona pel fet que 
representaven un cert esforç assagístic, als nostre ulls, coherent. Hem utilitzat 
de vegades el recurs contrapuntístic dels comentaris de Bosch, en raó de la 
sorprenent vigència dels mateixos o dels similars arguments en l’estat d’opinió 
actual sobre el pintor. Nogensmenys, el panorama de la crítica d’art de l’època 
era molt més ampli i variat, fins el punt que publicacions com El Mundo 
Deportivo li reservaven un lloc en les seves pàgines.  

Entre tanta quantitat i varietat no hauria d’estranyar que s’hi poguessin trobar 
algunes aportacions de veritable interès, mereixedores de ser incloses en el 
compendi crític que anem presentant en aquestes pàgines. A tall d’exemple, 
hem extret unes línies de les crítiques que El Noticiero Universal i El Correo 
Catalán van dedicar a l’exposició d’Humbert. 
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El primer diari qualificava Humbert de “veterano maestro” què, de manera 
“clara y sencilla”, arribava “a su punto máximo de esquisitez”. I, vers el final, 
després d’haver repetit els llocs comuns sobre la personalitat i la coherència del 
pintor, feia uns comentaris sobre el seu tractament del color que eren el més 
destacable de tot l’article. 

“La harmonización cromática de estos lienzos, con su inverosímil riqueza de 
tonos dentro de una gama moderada, constituye un verdadero prodigio y da la 
medida de la sabiduría de este artista. El establece un límite al grado de color y 
sin salirse jamás de él logra una variedad y un equilibrio que en verdad parecen 
insuperables. Gran lección de mesura pictórica es ésta que nos da Humbert. Es 
mucho más difícil y más meritorio ser colorista así, con esta contención, que 
desbordándose en chafarrinones primarios”697.  

El Correo Catalán assumia, sense dir-ho, la idea d’Alberto del Castillo, 
exposada anteriorment, segons la qual la dualitat entre gouaches i olis era 
“más aparente que real”, i afegia: “el acento lírico – dramático en las guachas, 
confidencial en los óleos – no va nunca en detrimento de los valores 
estrictamente pictòricos”698. Era un exemple significatiu de la influència dels 
punts de vista d’Alberto del Castillo entre altres crítics de rang potser inferior. 
Sovint la influència podia arribar a ser tan gran que podrem prescindir de les 
“còpies” per seguir centrant-nos en els originals, en els vertaders creadors 
d’opinió. 

Alberto del Castillo no faltà a la seva cita en les pàgines del Diario de Barcelona 
i començava justificant una preferència. 

“Al reseñar la actividad expositora de estas dos quincenas, la preferencia en el 
orden hay que dársela a Manuel Humbert a quien en justicia corresponde en 
méritos de su veteranía y de la dignidad con que trabaja”. 

Remarcava la fidelitat de l’artista a ell mateix. 

”Ni por un momento ha apuntado veleidades de parecerse a ningún otro. Las 
coincidencias cuando se dan son ambientales, fruto de la época en que se 
formó en contacto con los maestros barceloneses y sobre todo parisienses de 
los primeros lustros del siglo”. 

I admetia, com a possibilitat, i un pic superat, quelcom que Teixidor, en canvi, 
havia senyalat en el moment que s’havia produït, és a dir, un cert cansament 
del pintor. 

“Si un día se notó cierto cansancio, el bache quedó atrás y hoy, con pleno 
motivo, podemos darle por totalmente superado”.  

Feta la introducció, passava a la crítica pròpiament dita amb una interessant 
referència a la “intensitat d’elaboració” de les diferents obres d’Humbert i als 
seus polèmics non finitos, la raó d’ésser dels quals  justificava, tot assajant un 
intent d’explicació. També resultava aclaridora de l’estètica d’Humbert la 
referència a la dilució dels contorns dels objectes per traduir-los en pintura. 
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 El Noticiero Universal, 1 de març de 1956. Probablement, Yago César, pseudònim de César 
Santiago. 
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 El Correo Catalán, 3 de març de 1956. Probablement, Angel Marsà. 
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“La constancia en el acierto es punto menos que absoluta. Las ligeras 
diferencias son de orden humano, refiriéndose principalmente al grado de 
intensidad en la elaboración, dejada en el momento que estima oportuno, aun a 
riesgo de que la obra pueda parecer abocetada. Son casos aislados, el más 
claro Figura sentada. Lo prefiere a una insistencia que descorrería al 
espectador el velo del encanto. El mismo prurito de diluir los contornos aboga 
por el deseo de traducir los objetos en pintura, negándoles todo objetivo 
descriptivo”. 

La justificació era oportuna i suficient, però el catedràtic va voler rematar 
l’assumpte amb un toc d’erudició establint de manera brillant “la disimilitud” 
d’Humbert dins el corrent impressionista en el què el crític el situava, tot donant  
una altra clau decisiva per a la comprensió de la seva pintura: el color referit a 
la llum de l’ambient. 

“Quizá sin proponérselo es seguidor del principio helénico del tonon, de la 
unidad por la armonía... Las formas existen en cuanto a efluvios que 
combinados con el color producen la suprema unidad que es el color mismo 
referido a la luz, exactamente como lo proclamaban los impresionistas de los 
cuales deriva. La disimilitud arranca del valor concedido a este elemento. Para 
Humbert no es la de los objetos singulares, antes bien la ambientación general. 
Para ello es necesario que exista en el lienzo un equilibrio al cual todo debe 
inmolarse”.  

Aquesta operació, “transsubstanciació” en deia seguidament, calia que es 
realitzés sense violència i sense trencar el fil imperceptible que unia la primera 
nota de color amb la polifonia de matisos que constituïa el quadre. Era 
l’operació que intentà i tants cops reeixí Cézanne. Humbert també ho va 
intentar i ho feia amb allò que per al crític constituïa la màxima aspiració del 
pintor: la distinció699.  

Tot i l’interès que revestia l’anàlisi d’Alberto del Castillo, la millor aportació 
crítica es trobava novament a les pàgines de la revista  Destino. La qualitat de 
la revista es podia comprovar en l’equip que comptava la secció d’art. Després 
de Joan Teixidor la veia exercint Joan Cortés, un pintor que havíem trobat entre 
Els evolucionistes700 i havia començat a exercir la crítica el 1929 quan Benet el 
va introduir a La Veu de Catalunya.  

Cortés, en ple coneixement de causa i sense dissimular l’admiració que sentia 
per l’artista, a qui qualificava de mestre, va escriure un text que mereix ser 
enquadrat dins les aportacions assagístiques a l’obra d’Humbert. Començava 
amb una qualificació del seu art, que podia haver estat una qualificació a la 
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 Diario de Barcelona, 29 de febrer de 1956. Alberto del Castillo també va publicar una altra 
crítica a l’exposició, “El arte en Barcelona”, pràcticament igual a la del diari, en la revista Goya, 
març-abril de 1956, pàg. 344, que començava amb aquestes paraules: “Manuel Humbert exhibió 
en la Sala Parés cerca de 30 óleos superando la debilidad de sus últimos tiempos...”. 
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 Aquell any, Cortés també escriuria en les mateixes pàgines l’article “El saló dels 
Evolucionistes”, i deia: “Aquellos muchachos descontentos, optimistas y fervorosos tenían por 
maestros, mucho menos imitados que admirados, a los componentes de “Les Arts i els Artistes” 
– Xavier Nogués, Manuel Humbert, Ricardo Canals -, que en el cercado artístico barcelonés de 
aquellos tiempos era la única formación solvente y preparativa de una actitud vital en la lucha 
por las esencias de la belleza...”. Destino, 6 d’octubre de 1956. Inclòs a CORTÉS, J.: Setanta anys 
de Vida Artística. Barcelona: Selecta, 1980.    
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persona, “sòlid i delicat”, deia. Seguia amb una confessió d’admiració total en 
reconèixer que “el mestre pinta com vol i el que vol, amb una autoritat total”. 
Després, mitjançant l’exacta percepció de què per a Humbert el món era 
meravellós i res s’havia de repudiar, Cortés sintetitzava la qualitat moral i 
artística del pintor, i alhora confirmava la lleialtat d’Humbert a un principi bàsic 
de la cultura noucentista, principi que permetia de situar el noucentisme com 
una actualització de la cultura clàssica, la qua tenia per fonament la visió 
serena del món en la seva totalitat com quelcom de meravellós. Des d’aquell 
fonamental punt de vista, Humbert era un clàssic. 

“Sólido y delicado es el arte de Manuel Humbert. El maestro pinta como quiere 
y lo que quiere, con una autoridad total. Para él, este mundo en que vivimos es 
maravilloso y digno de ser contemplado con los ojos bien abiertos, sin 
veleidades de repudio en ningún sentido. Lo ve y lo mira a través de un prisma 
de clara y admirable serenidad”.  

Aleshores, Cortés introduïa un tema que havia impressionat a tots els 
observadors de l’obra d’Humbert des de la seva joventut: el “misteri inquietant” 
amb que interpretava aquell món meravellós. El crític no en tenia cap dubte: 
aquella interpretació era una reinvenció, una recreació de dalt a baix, 
harmònica, essencial, “depurada de toda escòria”, però “en la qual cap objecte 
ha d’avergonyir-se d’ell mateix”, una interpretació “com somniada” que donava 
lloc a una realitat, paral·lela diria Cézanne, més real que la realitat mateixa. Era 
l’operació que caracteritzava el gran art i que alguns joves artistes de la 
generació noucentista havien retrobat en el mestre d’Aix-en-Provence. 

És coneguda la importància del poema XXIX de Les fleurs du mal, Une 
charogne (Una carronya),  en la vida i obra de Cézanne que el sabia de 
memoria i el recitava sovint. La condició d’acceptació de la totalitat, 
imprescindible per poder assolir plenament la capacitat de plasmar la realitat, 
implicava assumir fins i tot els aspectes més horribles de l’existència, tan ben 
incorporats per Baudelaire en el seu poema. 
 
 “…  

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure 
A cette infection, 
Étoiles de mes yeux, soleil de ma nature, 
Vous, mon ange et ma passion¡ 
….. 
Alors, ô ma beauté¡ Dites à la vermine 
Qui vous mangera de baisers, 
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine 
Des mes amours décomposés¡ “701 

 
Àngel i immundícia, passió i infecció, petons i cucs, essència divina i amors 
descompostos... eren contrastos extrems configuratius d’una poètica que 
contribuïa decisivament a la fundació de la modernitat. Ara bé, reconèixer i 
assumir que allò que era horrible acompanyava a allò que era excels no era 
necessàriament l’acceptació d’una condemna inevitable. Podia ser també 
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 Charles Baudelaire, fragment final del poema Une Charonge de Les fleurs du mal, reproduït 
parcialment. 
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l’operació prèvia a una depuració o “purificació”, si es vol, segons la singularitat 
i complexitat de cadascú, per recrear una realitat completa, en què cap element 
hagués d’”avergonyir-se d’ell mateix”. És el tipus d’operació que retrobem tant 
en Cézanne com en Humbert, però diferenciada no solament per singularitats 
estètiques, sinó per gradacions respecte al nucli original. Probablement, 
Cézanne se sentia més a prop de la poètica de Baudelaire, és a dir, de 
l’acceptació de la unitat de contrastos extrems, que sembla característica de la 
modernitat i d’on en derivaria la seva característica força, considerablement 
demoníaca, que no pas Humbert. S’entendrà millor així que Pujols es referís a 
Humbert , “des de la nostra terra”, com a “l’àngel del nostre cicle pictòric”.  
  
“Más, sin embargo, hay como un misterio inquietante en la interpretación que 
de él [el mundo] nos da. Se diría que [Humbert] lo inventa de pies a cabeza, lo 
edifica de nuevo, lo rearmoniza y lo reconstruye, depurado de toda escoria, 
puesta en manifiesto su más rica e intrínseca esencia. Pero, no obstante, real y 
vivo, en toda su complejidad de atributos y con toda su intensidad anímica. 
Ninguno de los elementos que Manuel Humbert nos transcribe ha perdido su 
fisonomía, su acento ni su carácter, pero nos atrae precisamente por ese nuevo 
timbre que le ha otorgado la interpretación como soñada, en una realidad más 
real que la realidad misma, del pintor. 

“Original, auténtico de la más legítima autenticidad, sin rebuscas ni violencias 
sobre sus propios sentidos, Manuel Humbert nos brinda un mundo en el que 
ningún objeto tiene que avergonzarse de sí mismo y donde cada uno de ellos 
se afirma con toda su individualidad y se poetiza, sumergido en una sosegada 
armonía”. 

L’actitud moral i estètica d’Humbert permetia l’operació poètica que afirmava la 
individualitat de cada element, de cada objecte submergint-lo en una 
“assossegada harmonia”. Cortés creia que era aquell assossec la clau de 
l’”atractiu irresistible” de l’obra del pintor.  

Ens inclinem a pensar que també és la clau, o una d’elles, de l’allunyament 
creixent que en les darreres, desassossegades, dècades el públic ha mostrat 
per una obra d’un “realisme de penetrant profunditat poètica”, que el crític, com 
acabem de fer nosaltres, però amb des d’altres punts de vista, no dubtava en 
situar dins “la vasta corrent del classicisme”.  

“Ese sosiego, equilibradísimo, de los lienzos de Manuel Humbert, coherentes y 
macizos, purísimos en su forma y riquísimos en sus valores, es lo que da a su 
obra todo su atractivo irresistible. Por su realismo, de penetrante hondura 
poética, por su destreza absoluta y al propio tiempo la contención a que se 
sujeta, se incorpora nuestro artista a la anchurosa corriente del clasicismo. No 
es del falso clasicismo basado en la perpetuación de los sistemas acreditados 
de enfoque, corrección y técnica, pero del que entiende como base sustantiva 
de la creación artística la palpitación de una sensibilidad a la cual no le falta ni 
le sobra nada de cuanto pertenece a la perfecta elocución para 
comunicársenos con toda su persuasiva potencia”. 

En analitzar les característiques tècniques, Cortés posava també l’accent en la 
llum, “d’una deliciosa limitació deliberada”, “sense zones d’ombra”. 

“La sensación lumínica que se nos transmite por la pintura de Manuel Humbert 
es de una deliciosa limitación deliberada. Se despliegan sus lienzos en una 
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tonalidad general, sin zonas de sombra, casi de una transparencia como 
líquida, toda la composición sujeta y conducida, incluso en los sectores más 
iluminados, a través de una elaboración matizada opulentamente pero sin que 
el artista se deje llevar en ningún momento por los estallidos cromáticos”. 

Aquell reconeixement d’entès que feia del domini del color i de la extraordinària 
capacitat d’Humbert pel matís, el portava a plantejar una de les grans 
incògnites que envoltaven l’obra i la personalitat del pintor. Per què no va “jugar 
amb el recursos del virtuosisme més estrepitós”? Per què va renunciar al gran 
destí que de jove li vaticinaven i pel qual, de gran, li seguien reconeixent 
posseir-ne totes les condicions? Cortés no s’estava de donar-hi una resposta: 
pel seu sentiment innat del pudor. I emprenia el repàs d’un trajecte artístic que, 
al seu entendre, no havia arribat fins on podia arribar. 

“¿Cómo podría Manuel Humbert, si quisiese, jugar con los grandes recursos 
del virtuosismo más estrepitoso! Sin duda alguna, con ello llamaría en mayor 
medida la atención hacia su obra, la cual, en realidad, posee muchas más 
virtudes que las que ostenta. Pero un innato sentimiento del pudor, rarísimo en 
personas de su profesión, le ha hecho estar alejado constantemente de toda 
jactancia. Desde sus primeros tiempos, siempre Manuel Humbert se ha 
mantenido mucho más acá de hasta donde podía llegar. 

“Como para justificarse ante nosotros y excusándose de darnos producciones 
de mayor empaque, en toda ocasión ha parecido querer darse a conocer bajo 
aspectos de menor ambición y técnica y envergadura física. Fueron, primero, 
sus aguatintas exquisitas, de línea nerviosa y mancha vacilante, sus 
elegantísimas composiciones de lavado y las guachas de sus comienzos, que 
continuaron, luego, cada vez más robustas y decisivas, llegando a ser casi la 
única producción conocida de su autor – por lo menos para una gran extensión 
de público – que nos ocultaba realizaciones de gran volumen y serio 
compromiso del que nuestro artista se salía a todo honor, calificándose 
reiteradamente como estupendo. De vez en cuando, sin embargo, también nos 
daba a conocer alguna realización al óleo o una pequeña serie de 
producciones en esta técnica, testimonio de su permanencia en la misma 
actitud de exigencia y totalidad”. 

En la darrera part de la seva crítica, Cortés ressaltava la importància de 
l’exposició i posava a ella i al seu autor com a exemples. Semblava voler fer 
una anàlisis més concreta de certes obres, però no abandonava el to assagístic 
general. Reprenia, tot aprofundint-los, aspectes que ja havia considerat en la 
primera part del seu article. Ho rematava tot amb unes valoracions dignes 
d’una obra de Cézanne, a qui no anomenava, però de les quals els coneixedors 
i, per tant, el propi pintor havien de copsar-ne la magnitud i entendre-les com 
un elegant i extraordinari homenatge.  

“Hoy tiene abierta Manuel Humbert una exposición de veintidós lienzos en Sala 
Parés. Mucho tiempo hacía que no habíamos podido verle un conjunto de óleos 
tan importante como el que aquí nos es ofrecido y que, a nuestro entender 
representa, dentro del panorama actual de nuestras exposiciones, uno de los 
acontecimientos más serios que se puedan anotar. No precisamente por su 
sensacionalismo –nulo-, por el escándalo que haya motivado –inexistente --, ni 
porque haya llamado la atención del público multitudinario y espeso con su 
rareza o excentricidad – que no la ofrece por lado alguno-, sino por su 
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solvencia y por la grave lección de responsabilidad y genuina condición 
artística que constituye. 

“La sobriedad de una narrativa ceñida, exenta de vaguedades, que se apodera 
de la forma sin hueco ni punto muerto, que se ejerce en idéntica vibración 
espiritual frente a cualquier tema – ¡las maravillosas alcachofas, los riquísimos 
limones que pinta Manuel Humbert, tan elegantes y bellos como sus 
bailarinas!-, como ese sutilísimo concierto cromático en que despliega, esa 
aguda intelección del lienzo en su primordial condición de superficie 
armonizada, son un dignísimo ejemplo que muchos podrían aprovechar. Esa 
suave veladura que envuelve las formas aunque sin ocultar nada, que no deja 
nada sin situar ni acusar en su exacta jerarquización, en su aparente 
indeterminación testifica una aprehensión de atributos llevada a término sin 
falla. Y dentro de esta atmósfera armoniosa y tan perfectamente acordada, si 
no se recortan los planos y las masas en una precisión lineal indubitable, no es, 
ciertamente, porque el artista lo haya olvidado o se le haya ido de las manos 
mientras conjugaba sus escalados. Esta determinación formal está ahí, fundida 
y entretejida en el color y en los valores, en la luz y en los matices, formando 
un todo con ellos donde es imposible toda discriminación de atributos, tan 
compacta y sólida es la unidad conceptual que les da vida”702.  

Ara bé, si el crític era capaç d’entendre i de reconèixer que Humbert resolia els 
seus quadres amb el domini que descrivia, quin sentit hem de donar a la seva 
afirmació, compartida per molta gent, de què no havia arribat fins on podia 
arribar? Què es qüestionava, i  se segueix qüestionant, en realitat, del seu art, 
la espectacularitat o la qualitat?  

Una altra novetat, que incorporem en fer aquí el balanç crític d’aquella 
exposició, era Jordi Benet Aurell, fill de Rafael Benet, què, en certa mesura, 
prenia el relleu del pare. Començava la seva crítica per a  Revista. Revista de 
las Artes del 1-7 març 1956 destacant la “hipersensibilitat” del pintor, una 
apreciació que, efectivament, semblava heretada dels escrits dels anys vint del 
seu pare. Recordava el llinatge “Les Arts i els Artistes” d’Humbert i li reconeixia 
la fidelitat a un art vivent sorgit de la humanitat de Nonell i Canals, però cultivat 
amb el seu propi realisme poètic. Això no obstant, es confessava sorprès per la 
categoria de la exposició que comentava, una de les millors que li recordava. 
Saludava aquell bon moment de l’artista, que es produïa un cop “superades les 
causes de possibles crisis”. La crítica del jove Benet no aportava grans 
novetats, però feia una referència interessant a la composició i efectes de la 
paleta, “cristalina, hecha de ópalos, verdes y ocres clarísimos, espiritualiza la 
materia sin desmaterializar las cosas”. També feia una aportació original a la 
qüestió de la autonomia mútua o de la interacció dels olis i gouaches en l’obra 
d’Humbert, inclinant-se decididament per la interacció positiva amb les 
següents paraules: “Su dominio de la gouache le ha servido para llegar más 
que nunca  a la dicción resumida y económica de que hoy se vale en sus 
óleos”.  

“La hipersensibilidad de este pintor se pone una vez más de manifiesto en esta 
exposición. Humbert… es un valor auténtico de la pintura catalana; uno de los 

                                            
702

 Destino, núm, 971, 17 de març de 1956, pàg. 36. Panorama de arte y letras. J.C. (Joan 
Cortés). “Manuel Humbert” ( reproducció Figura sentada i Bodegón, amb carxofes). 
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puntales de la generación de Les Arts i els Artistes que más fieles se han  
mantenido a aquella línea viviente de un principio, originada hasta cierto punto 
en el modo de ver humanístico y nativo de Nonell y Canals. Pero si Humbert ha 
sabido permanecer siempre contra viento y marea, en la línea de un realismo 
poético entrañable y cordial… nos sorprende hoy con una de sus exposiciones 
de más alta categoría, entre las que nuestro recuerdo alcanza. Su ya dilatada 
carrera se manifiesta hoy en un momento excepcionalmente floreciente. 
Superadas las causas de posibles crisis, nos da hoy no solamente una obra 
pletórica de sabia madurez, sino llena de felices e inspirados resultados. 

“Humbert ha sabido encauzar su honda serenidad mediterránea por cauces de 
incorruptible pureza pictórica. Lo sensitivo se ha hecho pura palpitación 
humana dentro de los dominios de la más incorruptible calidad. Sus íntimas 
figuras femeninas tienen todo el encanto de una carnalidad quintaesenciada, 
de un sentimiento depurado, filtrado por un edificante proceso de contención, 
de catarsis. Humbert, con una paleta cristalina, hecha de ópalos, verdes y 
ocres clarísimos, espiritualiza la materia sin desmaterializar las cosas. Su 
dominio de la gouache le ha servido para llegar más que nunca  a la dicción 
resumida y económica de que hoy se vale en sus óleos. Un halo de misterio sin 
magia, de veladuras y matices refinados hasta lo inverosímil, proporciona a sus 
ambientes de boudoir, incluso a sus bodegones y paisajes, una sensación de  
sutilidad lírica inefable. Sólo paladares muy refinados – en una época de 
condimentos tal vez excesivamente picantes, gratuitamente estragantes a 
veces – llegan al parecer a compenetrarse íntegramente con los valores tan 
poco ruidosos, tan inefables y estrictamente pictóricos de esta pintura”703.  

 

Donant continuïtat a la idea de proposar un tema als artistes del seu grup per 
fer una exposició col·lectiva monotemàtica, la Sala Parés va celebrar entre el 
27 d’octubre i el 9 de novembre de 1956 “El taller de los pintores”, una 
exposició d’una o dues obres de cada artista, en la qual oferien la visió 
personal dels seus tallers. Amat, Capmany, Carles, Durancamps, Humbert amb 
dues obres, Llimona, Mallol Suazo, Mompou, Pruna, Serra, Sisquella i Togores 
es tornaven a trobar aplegats a la sala gran de la galeria del carrer de Petritxol 
un anys després d’haver-ho fet en torn dels llibres. 
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 Revista, any 5, núm. 203, 1-7 de març de 1956, pàg.16. Jordi Benet. Revista de las Artes. 
“Manuel Humbert (Sala Parés)”. 
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46. ONZE PINTORS CATALANS A PARÍS. L’EXPOSICIÓ 
A LA SALA PARÉS DE 1957. 
 
 
El gran tour de force dels Maragall, potser un dels més grans de tots el temps, 
almenys a l’exterior, va ser la iniciativa de promoure una important exposició 
dels seus pintors a París. Va tenir lloc a la Galerie Paul Ambroise, situada al 
número 6 de la rue Royale, de novembre d’aquell any fins a gener de 1957 i es 
va titular “11 Peintres Catalans d’aujourd’hui”.  
 
Maragall ho va explicar així: “Havia arribat el moment de presentar l’obra dels 
nostres artistes catalans a París i ho férem amb una exposició molt nodrida – 
seixanta sis obres – a la Galeria Paul Ambroise de la rue Royale; la va 
presentar Jean Cocteau amb molt belles paraules al catàleg... la inauguració 
fou presidida per l’ambaixador d’Espanya, comte de Casas Rojas, i visitada, 
posteriorment pel príncep Juan Carlos, per Ingrid Bergman, per Glòria 
Swanson, per l’ambaixador d’Argentina i per molts col·leccionistes francesos i 
de diversos països. Una bona part de les obres foren venudes... La maduresa 
dels nostres artistes justificava plenament una exposició de signe realista a la 
capital francesa, on fou ben acollida precisament per aquest propòsit inicial: 
mostrar una selecció d’obres de pintors catalans que seguien una línia molt al 
dia però sustentada pel realisme, en un moment en que no era aquesta la 
tendència general de les exposicions a la capital francesa. Continuà oberta 
durant dos mesos...”704.  
 
En efecte, el programa va incloure un breu text manuscrit de Cocteau. “Il y a 
des pays de vignes et de pays de fleurs. Il y a des pays de musique et des pays 
de peinture. L’Espagne et un pays de peintres. On dirait que le drame 
mystèriuex des arènes éclebousse les murs espagnols de taches en forme 
d’anges ou de monstres et de natures qui vivent avec passion”.  
 
El text, farcit de tòpics, no denotava gaire interès de l’autor pels artistes i per les 
obres que anava a presentar, sinó que limitava d’antuvi les possibilitats 
d’aquells pintors, que havien defugit tota desfiguració tòpica de la realitat, de 
ser acceptats pel mercat cultural francès regit en el seu imaginari, pel que feia a 
allò estranger, pels tòpics nacionals, sobretot quan tenien la força dels tòpics 
hispànics com les gitanes, els toreros o, com a molt, monstres “goyescos”, 
hereus de les visions romàntiques de móns exòtics, com lamentablement bé 
provava Cocteau. 
 
Per això resultava fins a cert punt sorprenent que s’haguessin venut vint-i-set 
de les seixanta sis obres presentades. Es va fer un esforç en l’àmbit de les 
relacions públiques molt important, adreçat a les personalitats oficials i 
artístiques. La presència del príncep Juan Carlos i d’autèntics mites com la 
Swanson o d’estrelles com la Bergman n’eren els millors exemples. Ara bé, 
Maragall no va esmentar altres figures que sí apareixien en el reportatge 
fotogràfic inclòs en la “Memoranda” que es va fer d’aquella exposició,  i que 
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també podien contribuir a explicar l’èxit de la mateixa o, millor dir, l’èxit de 
vendes d’alguns dels artistes.  
 
En efecte, si observem les vendes artista per artista, podria sorprendre que 
Rafael Llimona encapçalés la llista amb cinc obres venudes de les set que va 
presentar. Després venien Mallol Suazo (4/6), Mompou (3/7), Serra (3/6), 
Sisquella (3/7), Carles (2/5), Amat (2/7), Durancamps (2/7), Capmany (1/2), 
Humbert (1/7) i Pruna (1/4). Això no obstant, en tractar d’esbrinar la trajectòria 
professional de les dues altres figures artístiques que apareixien entre els 
fotografiats en l’acte inaugural hem trobat algunes dades que, en bona mesura, 
ajuden a explicar allò que podia sorprendre inicialment.  
 
Les dues figures a què ens referim eren els ballarins Paul Goubé i Ivonne 
Alexander. Goubé (1912-1979) s’havia format a l’Escola de Ballet de l’Opera de 
París i el 1933 va arribar a ser-ne primer ballarí. El 1941 passà a ser primer 
ballarí i coreògraf dels Ballets de Montecarlo i poc després va crear el seu propi 
ballet. Entre els anys 1943 i 1947, va mantenir una presència molt habitual a 
Barcelona formant parella amb Ivonne Alexander, que provenia del Covent 
Garden de Londres. La importància del fet no rau solament en l’activitat com a 
ballarí en el Palau de la Música o en el Teatre Coliseum, sinó també en les 
coreografies que va fer sobre músiques de compositors catalans i amb figurins 
d’artistes també catalans. 
 
Així, formant parella sempre amb Ivonne Alexander705, va estrenar el mes de 
maig de 1948 El Retrat de Dorian Grey, música de Joan Manen i figurins de 
Rafael Llimona, precisament, al Teatre Coliseum. Tanmateix, va ser en el Palau 
de la Música, on es van representar major nombre de ballets coreografiats per 
ell, talment Montecarlo (1945), música de Surinach i figurins de Domènec 
Carles; Canción y danza, música de Fredric Mompou i figurins de Josep 
Mompou; o Suburbios, música de Mompou i figurins de Pere Pruna. Per tant, el 
lligam amb alguns dels artistes que exposaven a la Galerie Paul Ambroise 
queda explicat706 i, cal suposar que, personalment i a través de les seves 
relacions, va poder tenir una incidència en la venda de les seves obres, hipòtesi 
que en el cas de Pruna no es va confirmar. Tampoc Humbert va rebre 
l’acolliment del públic parisenc que semblaven esperar els organitzadors de la 
mostra en sol·licitar-li set obres, que era la quota màxima per aquella exposició. 
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 Una germana, també ballarina d’Ivonne, Jeannette Alexander es va casar a Barcelona. Va ser 
la mare de l’actriu Jeanine Mestre, segons es pot llegir en l’article de Wikipèdia sobre l’actriu. 
D’altra banda, entre les integrants del ballet que acompanyava Goubé i Alexander en les 
representacions que van fer a Barcelona en aquells anys es trobava Mariona Llimona. Font: 
Arxiu del Palau de la Música Catalana. 
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 Pruna ja havia fet coreografies de ballet en la seva època de París i Goubé el va sol·licitar per 
fer els figurins de ballets seus sobre músics no catalans com Chopin, per exemple (Tres 
escoceses). Goubé, que a més de ballar i coreografiar també feia figurins, va fer llavors molts 
ballets  sobre músiques de compositors catalans, sobretot, de Montsalvatge (Pastoral,1944, 
Leyenda,1945, Manfred,1945, La Venus d’Elna,1946, Pajarito parlanchín o Capricho), però 
també de Mompou (Variaciones sobre un tema de Chopin, 1944, i les ja esmentades) o de Serra 
Corominas ( El Remedón, 1947). El figurinista català que més va sol·licitar per les seves 
coreografies va ser, però, Manolo Muntanyola, que no pertanyia al grup de la Sala Parés. Font: 
Arxiu del Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC). 
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La presència d’Ingrid Bergman a la inauguració i el fet d’haver trobat el seu 
nom  en l’àlbum familiar de fotografies i possibles col·leccionistes, deixa oberta 
la possibilitat que fos ella qui adquirís Femme à sa toilette, tot i que en l’àlbum 
se li adjudicava un arlequí. Les altres obres que va presentar el pintor, Repos, 
Jeune fille en blanc, Le Divan, Intérieur de Taverne, Acrobates i Artistes, 
sembla que no es van vendre en l’ocasió707. 
 
Francesc Fontbona, en el llibre sobre Mompou, s’ha referit prou extensament a 
aquella exposició. Retenim aquí allò dit per l’historiador sobre la intenció dels 
promotors i sobre el ressò a la premsa: “... els Maragall buscaven retrobar el 
París de l’antic esperit de síntesi i concòrdia de Waldemar-George per 
entendre’ns. Aquell París, però, ja no dominava, només subsistia, i encara molt 
fustigat per altres corrents de l’avantguarda dura, que, com començava a 
passar a Catalunya mateix, trobaven més complicitat entre la crítica més 
influent del moment. 
 
“...L’acolliment de la crítica, en general, no va ser advers però sí fred. Le Monde 
[7.12.56] assenyalava que es tractava d’artistes de gran ofici, però el breu 
article que dedicà a l’exposició portava l’epígraf de Figuratifs, el que aleshores 
ja començava a equivaler a una mena d’especialitat pictòrica més aviat 
depassada. L’Amateur d’Art deia que la divisa de l’obra d’aquells artistes, tots 
més o menys influïts per l’Impressionisme segons el crític, podria ser “mesura i 
harmonia”... algun... animat per la lectura de les ratlles de Cocteau, s’entestava 
a trobar en l’exposició el tòpic preconcebut... altres, com Raymond Cogniat [Le 
Figaro, 14.12.56] s’adonaven que en aquell conjunt no s’hi podien descobrir els 
caràcters específics d’un art nacional; evidentment el que el seu prejudici 
esperava trobar eren els trets de l’art espanyol, que Cogniat només assolia 
entreveure en l’obra presentada per Durancamps, que li recordava el Greco i 
Goya. 
 
“Va haver-hi un crític [L’Officiel des Spectacles, 12-18.12.56], però, que 
sorprenentment va veure l’exposició sense les ulleres de l’hispanisme 
arquetípic posades, cosa que en un francès és ben remarcable, i va descobrir 
que “les originaires de la Catalogne ne peuvent vraiment être considerés par 
nous comme des étrangers puisque les catalans de France et d’Espagne, de 
l’un et de l’autre coté des Pyrénées, ne constituent qu’une même race”708. 
 
Sabem que Humbert va ser a París en aquell final d’any 1956 i a 
començaments de 1957. Probablement va ser convidat a l’exposició o, si més 
no, aprofitant l’avinentesa de la seva celebració, va fer-hi una de les seves 
habituals estades. Entre moltes altres coses, va anar a visitar un dels artistes 
joves del Cercle Maillol, Xavier Valls, establert des de feia temps en un bonic 
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estudi prop del Sena, al capdamunt d’una llarguíssima i estreta escala, però no 
el va trobar, de la qual cosa, al cap d’unes setmanes, Valls es lamentava molt. 

 

París 21/2/57 

“Estimat Humbert: 

Encara que la meva carta quedi llunyana a la seva estada a París, recordo 
encara com si fos ahir “l’amertume que vaig sentir al no esser jo a casa quant la 
seva visita. 

En Villá feia pocs dies que habia arribat i vaig aprofitar una mica per estirar les 
cames! 

Sento moltíssim que no hagi conegut el taller doncs si només li queda el record 
de l’escala, ser ben trist... 

En fi: espero que a la seva pròxima vinguda, podré fer-li els honors de la casa 
que boté mereix. 

Rebin boté i la seva esposa, el millor record i admiració del seu amic 

                                                                                 Xavier Valls”709. 

 

El mateix dia 21 de febrer que Valls escrivia la seva carta, s’inaugurava a la 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa una “Exposició de Pintura” 
commemorativa del 50è aniversari de la seva fundació, “con cuadros originales 
de  los artistas seleccionados por la galería Ambroise de París”. Com a la 
seqüència del text es deia, “para su exposición titulada “11 Pintores Catalanes 
de Hoy””, i aquest títol era escrit amb caràcters més grans que “Exposición de 
Pintura”, era fàcil d’interpretar que l’exposició de Manresa duia el mateix títol 
que la de París. Les obres que s’hi presentaven no eren les que no s’havien 
pogut vendre allà, o almenys no ho eren totes. Per exemple, de les tres obres 
d’Humbert presentades a Manresa, Descanso, Taller i Reposo, només una 
podia eventualment coincidir amb alguna de les exposades a París, Repòs.  De 
la mateixa manera, cap de les tres obres de Rafael Llimona exposades a 
Manresa710 coincidia amb les dues que en la “Memoranda” figuraven com a no 
venudes a París.  

En canvi, tornant a Humbert, es reproduïa en el catàleg, Taller, la qual cosa 
permetia de veure que es tractava d’una de les dues pintures que havia fet per 
a l’exposició temàtica col·lectiva “El Taller de los Artistas” que havia tingut lloc a 
la tardor en la Sala Parés. Passava sovint que una mateixa obra l’anessin 
passejant, sense vendre-la, amunt i avall. No sabem si aquella concretament es 
va quedar a Manresa... en tot cas, els empresaris manresans reivindicaven en  
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 Les obres de Llimona eren, amb el nombre respectiu de catàleg: 16. Camino y paisaje; 17. 
Paisaje i 18. Figura de Interior, mentre les hipotèticament sobrants de París havien estat Femme 
assise i Natura morte. 
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el programa de l’exposició el “tradicional afecto que... corporativamente unidos 
hoy a través de su Cámara cincuentenaria, han sentido siempre hacia las 
manifestaciones del espíritu, como remotamente demostraron ya en el siglo 
XIV aquellos entusiastas componentes del gremio dels “cuiraters” al encargar al 
artista Pedro Serra la joya gótica que es el retablo del “Sant Esperit” que hoy, 
restaurado magníficamente por manos generosas, admiramos en nuestra Seo 
Basílica”. L’exposició es va cloure el dia 2 de març i no en coneixem els 
resultats comercials. 

 

El mes de juny, Humbert va rebre una carta d’Itàlia que li adreçava Mallol 
Suazo. La carta tenia interès perquè confirmava que Humbert no havia estat 
mai a Itàlia.  Mallol, que sortia de Florència per passar una llarga temporada al 
sud, prop de Nàpols, convidava Humbert i Suzanne. No hi van anar. Aquest 
carta, com l’anterior, demostrava l’afecte que els artistes més joves sentien per 
Humbert que els havia seguit i recolzat. Mallol Suazo, a més a més, havia 
adquirit una de les obres d’Humbert dels anys trenta més admirades, La 
Tolosenca. Després de Rafael Llimona, havia estat l’artista que més obres 
havia venut a la Galerie Paul Ambroise, malgrat no haver fet mai figurins per als 
ballets de Goubé, i Humbert l’havia felicitat. 

 

“Firenze 2 de juny 1957 

Apreciat amic Humbert: abans de partir de Firenze per anar al sur d’Italia, als 
voltants de Napols, volem enviar-vos l’Alba i jo un afectuós saludo a vos i a la 
vostra esposa. 

Us vull demanar perdó per la meva tardança en contestar la vostra afectuosa 
carta i també dar-vos les gràcies per les amables paraules que en vareu dirigir 
amb motiu de l’exposició que va fer Maragall a París. 

Aquest país és magnífic i som feliços de passar-hi una llarga temporada. 

¿No coneixeu Italia? Estariem contentissims si us decidissiu a venir i de ternir-
vos amb nosaltres. Tant l’Alba com jo ho diem als dos de tot cor. Anyorem als 
amics. 

Tant promte estiguem aposentats ja us escriurem donant vos la nostra adreça. 
Fins llavors rebeu un carinyos record i un abraçada dels vostres amics 

                                           Alba i Mallol Suazo”711. 

 

Tots dos artistes van participar abans de l’estiu en l’exposició de “Clausura de 
temporada” de la Sala Parés, juntament amb els altres nou que havien exposat 
a París, a més Togores que no ho havia fet. Es presentava amb el títol “Obras 
recientes de doce pintores” i era possible que el títol respongués a la realitat 
perquè, almenys les tres obres d’Humbert, Figura amarilla, Figura encarnada i 
Bodegón de pescado, semblaven ser inèdites. Damunt del títol de l’exposició, el 
catàleg duia una única il·lustració, un detall o fragment de Figura encarnada 
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d’Humbert, el cap recolzat en el braç esquerra de la model Marta Rabell, una 
de les més constants d’aquells ans.   

 

Quan el 19 d’octubre es va inaugurar la temporada 1957-1958 de la sala Parés, 
en el programa s’anunciava una imminent exposició individual d’Humbert. Però 
val la pena que ens aturem en aquella col·lectiva inaugural perquè era la 
tercera del cicle temàtic i  el tema llavors elegit, el circ, era molt apreciat pel 
pintor.  

Els Maragall seguien en la seva batalla contra l’art abstracte o, millor per la 
preservació d’un espai pels seus artistes en un context cultural de predomini 
creixent de l’abstracció, raó per la qual van incloure en el catàleg la traducció 
d’un text, “Requisitoires contre l’art abstrait” de Raymond Cogniat, que havia 
estat publicat a París en el núm. 628 de la revista Arts. L’article era  interessant 
quan Cogniat relacionava la preeminència de l’art abstracte amb la pèrdua de 
la capitalitat mundial de l’art per part de París i en benefici dels Estats Units 
d’Amèrica. Però, d’altra banda, l’article es presentava amb alguns subratllats, 
suposem que provinents de la mà dels propis galeristes, que posaven l’atenció 
del lector “sobre lo mal hecho expresamente, sobre la carrera hacia el precio, 
sobre la psicosis de la firma, los escándalos de la publicidad y la preparación 
en secreto de genios”... i sobre “que el comercio, en lugar de estar al servicio 
de la pintura, se haya convertido en un vulgar negocio de especulación”. I, 
entrant directament en l’assumpte de l’abstracció, es subratllaven coses tan 
discutibles com que “el uso de signos simbólicos nunca puede representar una 
forma superior de espiritualidad, sino una regresión hacia una magia elemental 
y mediocre... El arte llamado abstracto no es una adquisión, sino sólo una 
forma disimulada de arte decorativo... El arte abstracto nació concretamente de 
especulaciones de artistas cerebrales, germánicos y eslavos... nació en países 
donde la buena pintura murió hace mucho tiempo, y se desarrolla en países 
nuevos donde jamás existió.... Todas las posiciones que han tomado los 
esteticistas modernos son las que poco a poco piden ser reconsideradas... 
estas posiciones tienen caídas graves, incluso enormidades que asombrarán a 
nuestros descendientes...”. Hem de concloure que era una batalla difícil i, al 
nostre entendre innecessària, que, de voler-la lliurar, la galeria no era el lloc 
adient per fer-ho, i menys encara amb els instruments i arguments que es van 
utilitzar. 

Pel que feia a l’exposició, malgrat als rics suggeriments implícits en el motiu del 
circ i les moltes possibilitats expressives que oferia, alguns pintors van 
presentar obres d’altres temàtiques. Per tant, els galeristes no van poder titular-
la “El Circ”, com sens dubte hagués estat el seu desig, i van haver d’incloure 
una nota d’aclariment en el programa: “El tema, claro està, se aviene más o 
menos a las preferencias o a las posiciones estéticas de cada uno de los 
pintores. Por ello la exposición no ha sido exclusiva en su tema, y por ello 
también, los pintores que lo han deseado han podido lanzarse más o menos 
sobre el asunto”.  

Ara bé, en la darrera part de la nota, els galeristes reafirmaven la intenció que 
els motivava a proposar als seus artistes aquella mena d’exercicis: “Por medio 
de dichos cuadros se logra apreciar facetas de la personalidad de casi todos 
los pintores, que han encontrado, en el tema, un nuevo modo para 
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manifestarse”. Quasi tots, no, o no pas gaire. Carles, Llimona i Togores, van 
ser totalment reacis al tema; Sisquella, Mompou, Mallol Suazo i Serra van ser-
ho parcialment; Amat, Capmany i Pruna, en canvi, només van exposar obres 
de circ com corresponia. Humbert va fer una obra de gran format dins la 
temàtica, Trapezi, però no sabem si la Figura que també presentava era o no 
era de tema circense. En conjunt, els artistes no havien satisfet les expectatives 
dels Maragall. La frustració va comportar que durant els cinc anys següents 
desistissin de fer exposicions temàtiques, però, com veurem més endavant, no 
van renunciar del tot a la idea.  

 

Ben entrada la tardor, concretament entre els dies 16 i 29 de novembre de 
1957, la Sala Parés obria les portes a una nova exposició de 23 olis d’Humbert 
amb el mateix títol de l’anterior individual i amb un catàleg similar.  Joan Anton 
Maragall deixà escrit en les seves memòries: “Humbert presentà una exposició 
memorable el mes de novembre”712, i la crítica coincidí en aquesta apreciació. 

El Noticiero Universal, per exemple, feia unes valoracions en general 
recurrents, però ajustades a la realitat. Remarquem la més personal i incisiva, 
la possessió per part d’Humbert del “difícil secret” que li permetia d’arribar amb 
austeritat a la complexitat 

“La exposición que Manuel Humbert presenta en la Sala Parés, es una de las 
más completas que hemos visto de este artista, cuya sensibilidad e intención 
plástica han llegado a formularse con una delicada y matizadísima pincelada, 
con un sentido de la elegancia y de la armonía extraordinaria. Un sentido 
poético de la figura femenina, una austeridad de medios no exenta de 
refinamiento, una delectación subjetiva en sus bodegones hacen de los 
veintitrés cuadros que expone una equilibrada e importantísima exposición. 

“Manuel Humbert ha llegado a una madurez y a una seguridad depuradas y 
firmes. Todo en él tiende a una espiritualización, a una palpitación humana, 
sensible, de primera calidad. Trabaja las gamas pálidas, los grises y azules con 
una riqueza extraordinaria de matices a pesar de la simplificación de medios. El 
pintor posee el difícil secreto de, con una sobria austeridad, llegar a una 
exquisita complejidad de sugestiones. En este íntimo y magistral manejo de la 
realidad, alcanza ese aliento humano, suave y sereno que domina la 
equilibrada belleza de esta exposición”713.  

Destino començava amb el qualificatiu de “completísima” per referir-se a 
l’exposició i introduïa l’apreciació d’equilibri entre dos termes nous, “levedad” i 
“robustez”, terme, aquest darrer, que semblava significar estructura i 
construcció, leitmotiv de la crítica, signada P.C., però en la qual creiem 
endevinar-hi la mà de Cortés, que potser ja es dividia la responsabilitat de les 
crítiques d’exposicions amb Joan Perucho o potser optava per aquelles inicials 
perquè també tenia cura de la secció “Arte y Artistas” de La Vanguardia714. De 
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 El Noticiero Universal, 23 de novembre de 1957. 
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 Per exemple, en La Vanguardia de 22 de novembre, pàg. 15, encapçalava aquella secció 
amb una crítica a l’exposició d’Humbert digna, però que no aportava res de nou:” dificilísimas 
síntesis de rigor y delicadeza… atendiendo a su propia exigencia … extirpada toda idea de 
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fet, a diferencia de la crítica de l’any anterior que ocupava un espai principal 
dins la secció “Panorama de Artes y Letras”, la crítica de 1957 encapçalava la 
subsecció d’aquesta, “Las exposiciones y los artistas”, i ocupava un espai 
menor. Això no obstant, la crítica era interessant no solament pel que ja hem 
dit, sinó perquè aprofundia en les harmonitzacions dels colors assolides pel 
pintor, en aquella ocasió no solament en cada tela, sinó entre el conjunt d’obres 
que formaven l’exposició. 

“Se mantiene la pintura del maestro en el delicadísimo filo de un equilibrio 
absoluto entre la robustez y la levedad. Una finísima percepción a la cual no 
escapan ni los más tenues valores ni los más fugitivos matices, que aprehende 
la pura y neta objetividad formal con una naturalidad de fluidez maravillosa, se 
apoya sin el menor desacuerdo en una construcción trabada y firme como 
pocas se dan en nuestra pintura actual. 

“Sobre esta construcción sin falla se desarrollan las coloraciones en armonías 
sencillísimas enlazando y fundiendo en la entonación global  del lienzo 
escalados de una gradación exacta, escalofriante por su agudeza e 
impresionante por la aparente simplicidad con que se ha llegado a su 
obtención. Una riquísima diversidad en estas armonizaciones nos da en cada 
una de las pinturas de Manuel Humbert una distinta resonancia, creada 
conscientemente a base de una suavidad de paleta general, la cual mantiene 
dentro de esa múltiple variedad una unidad absoluta. Viva cada una de por sí, 
esas realizaciones del artista, en su ambiente particular, en su atmósfera 
propia, forman entre todas un concierto equilibradísimo y justo bajo la dirección 
de una sensibilidad personalísima que sostiene su  prerrogativa única y 
admirable”715. 

 Acompanyaven el text les reproduccions d’una figura Ante el espejo i del 
Bodegón de pescado.  A la mateixa pàgina de la revista Destino hi figurava una 
crítica a una exposició de Fenosa a la Galeria Jardín, exposició sobre la qual 
hem trobat referències en la correspondència que mantingueren els dos artistes 
i bons amics.  

Jordi Benet, novament a Revista, constatava un fet molt preocupant, les 
promeses esvaïdes, que era de naturalesa estructural en el nostre país, i no 
únicament en el camp artístic al què es cenyia el crític, fet que contrastava amb 
l’exemple de la llarga i constant carrera d’Humbert. 

“Hemos dicho ya en otras ocasiones que nuestro país es un país de brillantes 
debuts que no se confirman luego en la dura lucha cotidiana de una 
continuidad categórica y ascendente. En el terreno concreto de la pintura, nos 
ha sido dable contemplar tantas apariciones espectaculares de “jóvenes 
promesas” que al cabo de un cierto tiempo quedaban convertidas en promesas 
frustradas, hemos asistido al nacimiento de tantos pequeños “genios” que 
rápidamente perdían consistencia hasta quedar en nada o poco menos, que 
ello nos ha hecho ver claro acerca del valor inapreciable de esa continuidad, 

                                                                                                                                
azar… expresión anímica… oleadas de armonía que se desarrollan en acordes riquísimos y de 
suavidad quintaesenciada…”. 
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 Destino, núm. 1059, 23 de novembre de 1957, pag.38. P.C.Panorama de arte y letras.Las 
exposiciones y los artistas.”Manuel Humbert” ( reproducció de Ante el espejo i Bodegón de 
pescado). 
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tensa y sostenida sin desmayos, sin bajones insuperables, a lo largo de toda 
una carrera. 

“Esa constancia de un elevado espíritu de creación a lo largo de los años lo 
percibimos en la obra de Humbert y la exposición actual constituye una prueba 
más de lo que significa una vida entregada a la pintura, sacando todo el partido 
de unos dones naturales ciertos y puestos al servicio de una voluntad de 
superación constante”. 

En la part més analítica, s’observava un progrés notable en l’argumentació del 
crític, i una lleu influència de Joan Cortés, per exemple en la noció d’assossec 
que havia aparegut en la crítica d’aquest a Destino de l’any anterior. 

“Al amparo de una sólida elegancia de trazo y de factura, Humbert se expresa 
con un registro cromático de gran exquisitez y claridad. Es esta una pintura en 
la que el matiz llega a la quinta esencia de sus gradaciones, una pintura que 
teniendo la coherencia precisa, deja traslucir un clima afinadísimo de 
vaporosidad y ternura. Como siempre el realismo poético de Humbert se aplica 
a la plasmación de la figura femenina y, en menor escala, al bodegón. Hay en 
todas esta obras, tan conscientemente realizadas, una suprema razón de gusto 
que – aliada a la feliz intención y a la sabiduría técnica que las formula, a la 
serenidad fundamental que las preside – no deja de infundirles una palpitación, 
y a la vez un sosiego inefables. Pintura de concreciones, y a la vez de 
sugerencias. Pintura nacida de una intuición cristalina, que no cesa en ningún 
momento de aspirar a una depuración expresiva y a una lucidez de concepto 
supremos”716.  

Anem comprovant com unes crítiques influïen en les altres, sobretot les dels 
crítics més considerats, la qual cosa cal valorar-la positivament. Rebutgem el 
prejudici de l’originalitat. Per això també considerem molt positiu constatar en 
ocasions certes respostes a arguments exposats per altres crítics en anys 
anteriors, especialment perquè les respostes solien ser expressades 
respectuosament i sense al·lusions personals.  

Un exemple il·lustratiu del que afirmem es trobava en el primer paràgraf de la 
crítica de Alberto de Castillo a aquella exposició d’Humbert. Eren vagues 
al·lusions a coses dites per Cortés l’any anterior que li servien per 
desenvolupar el discurs en mode dialògic sense criticar-lo explícitament i ni tan 
sols nombrar-lo. En tot cas, el resultat era interessant perquè, malgrat referir-se 
a elements de caràcter i personalitat de l’artista, no volia fer psicologia, sinó 
vertadera crítica d’art. Tot i ser una crítica variada i rica de matisos, en 
correspondència amb la pintura analitzada, volem retenir, en particular, la idea 
segons la qual la posició de l’artista equidistava “entre la descripció i el 
geometrisme”. 

“Opuesta a la pintura ostentosa y vanidosa, la de Manuel Humbert es un canto 
a la delicadeza, lo que no obsta para que diga a media voz más cosas que 
muchas otras dicen a gritos. No es sólo cierta timidez congénita. Hay una 
afirmación de buenos modales, de elegancia, que le prohíbe chillar y gesticular. 
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 Revista, any 6, núm. 293, 23-29 de novembre de 1957, pàg. 24. J.B.A.(Jordi Benet Aurell). 
Exposiciones en Barcelona. “Manuel Humbert (Sala Parés). Segons es podia veure en aquella 
pàgina de la revista, en el mateix moment se celebraven les exposicions de Fenosa a la galeria 
Jardín, de Jaume Mercadé a la Syra i de Picasso a la Gaspar. 
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Es un pintor de guante blanco, pero un pintor de cuerpo entero. Cualquiera que 
sea el tema – figura, bodegones o paisaje – la tónica de contención es la 
misma. Un pudor instintivo corre por los lienzos, romando las aristas y 
diluyendo la materialidad de las cosas. Los grises no son un recurso. Son una 
necesidad. Ninguno de los veintitrés cuadros que exhibe podría haberlo pintado 
un simio. Ni siquiera un hombre cualquiera, sino un artista refinado, con un 
profundo sentido del humanismo aplicado al arte. Su posición se halla 
perfectamente equidistante entre la descripción y el geometrismo. Con aguda 
fineza de percepción inculca a los temas pálpito humano, envolviéndolos de 
sentimiento, no de sentimentalismo. Es un pintura comedida por excelencia, 
austera por principio, que saca partido de elementos simples y que visa el 
resultado final – igualmente lejos de la reproducción de los objetos que del 
exhibicionismo de las texturas – en el equilibrio composicional y en la armonía 
tonal”. 

Després de puntualitzar sobre aquelles constants, recordava els temps en què 
Humbert obtingué el Premi Nonell per establir una comparança d’aleshores 
ençà i dir que s’havia recuperat, amb la qual cosa reconeixia, que havia superat 
“flojedades anteriores”, és a dir, que s’estava refent de les bategades de la 
guerra i la postguerra. Mentre havien durat les fluixeses, el crític i amic ho havia 
dissimulat, exaltant sempre els valors de les obres i ajudant així a la 
recuperació del mestre. Aquesta fe en la virtut balsàmica de la confiança en 
l’altre era la segona característica positiva de l’època que hem pogut observar 
en aquest apartat. Reprenem ara la lectura de  la crítica de del Castillo que 
aportava alguna novetat sobre “la pruïja de modernització” que observava en 
Humbert 

“Tales características son las de la obra toda del maestro, pero ahora se dan 
tan reforzadas, que nos recuerdan los tiempos en que el Premio Nonell afianzó 
definitivamente su nombre. No queda rastro de flojedades anteriores. La 
serenidad y la seguridad se han impuesto todavía con mayor constancia que en 
su exposición precedente: Humbert se ha recuperado y volvemos a tenerle, no 
ya como fue sino más puesto al día. Es la misma visión inteligente de siempre, 
con aportaciones de los tiempos que vivimos. Hay una nueva simplificación en 
la dicción, y la ejecución se realiza con mayor facilidad. La riqueza infinita de 
matices se transparenta limpia en las poéticas veladuras de sus intimistas 
figuras de interior, precisándose las modulaciones cromáticas. 

“La igualdad es la norma en la serie de sus exquisitos bodegones, con la única 
diferencia en el tema de la mayor o menor austeridad de elementos. Aquí es 
donde mejor palpamos la intención no imitativa, sino espiritualizadora. Y donde 
aquel prurito de modernización se acusa con mayor claridad en las notas de 
color que son otros tantos tañidos vibrantes en el acogedor ambiente de los 
grises. Sin salirse de su ponderada mesura y sin que se altere el impalpable 
equilibrio, la humana palpitación se percibe en estos latidos de renovado 
optimismo. Manuel Humbert celebra su mejor exposición de óleos de mucho 
tiempo a esta parte”717.  
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 Diario de Barcelona, 21 de novembre de 1957. Aquesta crítica la va reproduir pràcticament 
amb els mateixos termes a la revista Goya, núm. 21, novembre-desembre de 1957, pàg. 186 
dins la seva “Crónica de Barcelona”. 



475 
 

Així, doncs, Humbert encara havia simplificat més la dicció i havia guanyat en 
facilitat, no pas par imitar la realitat, sinó per “espiritualitzar-la”. Es volia seguir 
“modernitzant” i això es notava sobretot en “les notes de color”, “vibrants en 
l’acollidor ambient dels grisos”, la qual cosa era reveladora d’un “renovat 
optimisme”. Amb aquest esperit, sempre segons el crític, havia reeixit la seva 
millor exposició d’olis de les realitzades després de la guerra. 
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47. LES EDICIONS DE LA ROSA VERA. HOMENATGE 
DE JAUME PLA. CANYAMERES, SERRAHIMA I  RIBA 
DAVANT TRES GRAVATS D’HUMBERT. 

 

Francesc Fontbona ha recordat que “a la tardor de 1958 es van presentar a les 
sales de la Biblioteca Nacional de Madrid els gravats de les col·leccions de “La 
Rosa Vera”, “ l’editora de llibres de bibliòfil que, protegida per Víctor M. 
d’Ymbert (!) i dirigida per Jaume Pla, havia de marcar una fita única en la 
història del gravat a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol”718. I, en un altre 
text, ha afegit que, entre els mesos de gener i febrer del 1959, es va celebrar la 
versió francesa de la mateixa col·lectiva al Museé Galliera de París719.  

Un cop situada la importància d’aquella iniciativa per una veu tan autoritzada, 
volem recordar que Jaume Pla, un artista autodidacta nascut a Rubí que havia 
estat pintor de parets i havia esdevingut un excel·lent gravador, va tenir una 
idea superba en un moment en què les avantguardes estaven cultivant l’obra 
gràfica: fer gravar als artistes catalans que no s’alineaven amb aquelles 
tendències avantguardistes i fer-ho en el marc d’una empresa d’alta bibliofília 
dins la qual compartirien espai amb literats destacats. 

Per dur-la a terme, Pla es va associar amb Víctor Imbert. “Què hi podrem 
perdre?”, sembla que es van dir en proposar-se tirar endavant un dels projectes 
artístics col·lectius més originals, exquisits i notables de la postguerra.  

Imbert es va encarregar de trobar els subscriptors, pocs, entre les seves moltes 
relacions. De fet, tot va ser sempre molt minoritari. A l’inici, es van fer cinquanta 
exemplars de cada quadern, més endavant es va passar a setanta-cinc i, 
finalment, es van editar cent exemplars. Cada quadern incloïa text i gravat i en 
sortia un al mes. Al final del primer any, no arribava a deu el nombre de 
subscriptors. I quan Víctor Imbert va morir el 1978 a conseqüència d’un càncer 
al fetge encara restaven molts exemplars al magatzem. Sembla que llavors es 
van mal vendre, sobretot per la poca cura dels venedors en no destrossar les 
col·leccions. Afortunadament, poc a poc Jaume Pla i la seva esposa Nerina, 
que ens ha ofert aquestes informacions de primera mà, van poder recuperar 
una part d’allò editat i en van tenir una cura exquisida. Gràcies a la qual cosa, 
Jaume Pla va poder escriure finalment el 1989: “La lluita va ser llarga, però avui 
dia totes aquestes tirades estan absolutament exhaurides”720. Amb la mateixa 
cura i molta generositat, mort Pla, Nerina ha mantingut la  memòria de l’espòs i 
la dels artistes que van participar en aquella aventura. Ho hem pogut 
comprovar abastament en el cas de Manuel Humbert.  

El procediment per l’elaboració dels quaderns era el següent: Jaume Pla es 
posava en contacte amb l’artista i li demanava un dibuix sobre el motiu de la 
sèrie. A partir del dibuix, Pla li ensenyava la tècnica de gravat més adequada al 
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mateix, perquè la majoria d’artistes plàstics catalans no sabia gravar. Per 
l’elecció de l’autor del text, a menys que l’artista tingués un desig precís, cosa 
que era poc freqüent, Pla el triava segons les afinitats que sabia o intuïa que 
podria establir amb l’obra gravada. 

Jaume Pla també va tenir un altra vocació, rara en aquest país i que l’honora 
enormement, com és la de recordar les persones d’especial vàlua, sobretot, si 
han estat oblidades. L’any 1989 va publicar el llibre Famosos i oblidats, que 
duia per subtítol “38 retrats de primera mà”, editat per La Campana721. Entre els 
trenta-vuit retratats, no hi era Humbert. En canvi, poc després, li va dedicar un 
esplèndid article d’homenatge en ocasió de celebrar-se els cent anys del 
naixement del pintor, “Manuel Humbert. En el centenari del seu naixement”, 
que va publicar el 1990 la Revista de Catalunya722 i començava així:  

“Vaig conèixer Manuel Humbert l’any 1949. El vaig tractar bastant, i parlaré de 
quina mena d’home em va semblar que era. No em va dir mai ni un mot dels 
seus començaments ni de la seva biografia”.  

Això no obstant, Pla parlava extensament d’una cosa i l’altra, seguint allò escrit 
per Benet i Olivar en els seus assaigs sobre el pintor, què valorava molt 
positivament, tot i que, afegia, hi “trobem a faltar... unes referències més 
concretes a la mena d’home que era Manuel Humbert”. I justificava la reserva 
perquè ”potser es dirà que l’anècdota personal o pintoresca no afegeix cap 
element a l’hora d’opinar i de judicar l’obra d’art. És ben cert. Però no és menys 
cert que el coneixement de l’home pot aclarir molts aspectes de la seva obra i 
pot ajudar a la seva comprensió. I, en tot cas, ajuda a matisar l’admiració amb 
nous elements”723. 

L’admiració que Jaume Pla sentia per Humbert era tan considerable que el duia 
fins a cometre un lapsus d’identitat en la elecció del pronom possessiu. Era un 
sentiment que venia de lluny i havia anat en augment al llarg del temps, sense 
aturar-se a la mort del pintor, com bé ho testimoniava el mateix article. 

“En la seva [sic, per “meva”] joventut, Humbert formava part d’aquells artistes 
mítics situats en una altra galàxia, inassequibles. Més tard, i com a 
conseqüència de les meves diverses activitats, aquelles grans admiracions 
persistents se’m posaven més a l’abast. La publicació de gravats de La Rosa 
Vera em va possibilitar el coneixement directe de molts artistes i literats. 
Sobretot perquè els anava a demanar una cosa – la seva col·laboració - , però 
els n’oferia una altra: aprendre a gravar, en la immensa majoria dels casos, i no 
pas de franc. Potser s’ha dit poc que La Rosa Vera va durar més del que 
acostumen a durar aquestes coses a casa nostra, perquè mai no es va 
demanar res a ningú per favor, ni per ajudar la cultura, ni per patriotisme. 
Artistes i escriptors eren professionals i havien de cobrar la seva feina. Sempre 
van cobrar tots. Humbert va fer tres gravats per La Rosa Vera: un aiguafort – 
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Taverna – i dues aiguatintes a la goma: un nu femení i una natura morta. Tots 
tres revelen un bon domini de la tècnica, sobretot els dos darrers, que són fets 
amb una tècnica no gens fàcil. També féu una altra planxa, amb aiguafort i 
aiguatinta, que vàrem rebutjar – de comú acord - perquè no li havia quedat 
gaire bé. Confesso que conec poc la seva obra gravada, que possiblement va 
realitzar més a París que a Barcelona”. 

Pla esmentava les úniques il·lustracions de llibres fetes a Barcelona per 
Humbert que coneixia, La Celestina i els Cinc Contes de Miquel Llor. I trobava 
que el clàssic de Rojas no era idoni per al pintor. I concloïa: “A través d’aquesta 
enumeració tan poc extensa no seria comprensible el seu domini tècnic. Hi deu 
haver, forçosament, una obra de més volum”724.  

Hem de recordar en aquest punt, sense ànim de polemitzar, un comentari de 
Fontbona que contrastava amb l’opinió de Jaume Pla. En efecte, el catàleg de 
l’exposició “Els 98 gravadors de la Rosa Vera” realitzada en el  Palau de la 
Virreina de Barcelona l’any 1985, incloïa un text del historiador que, en 
repassar les obres realitzades per cada artista, establia una certa diferenciació 
entre aquells que l’havien sorprès positivament en la seva faceta de gravadors, 
com per exemple Francesc Serra, i els que li havien causat un altra mena de 
sorpresa. 

“En canvi a altres noms importants com Humbert, Bosch Roger, Togores, se’ls 
nota una incomoditat pel medi que resta a les seves estampes la contundència 
que haurien tingut si no haguessin depassat l’estadi del dibuix”725. L’alt 
concepte que li mereix Humbert com a dibuixant i pintor, Fontbona, en aquella 
ocasió, no el va estendre al gravador. Hem tingut ocasió de comentar-ho amb 
l’historiador i no caldria donar-hi més importància, si no fos perquè 
desconeixem fins a quin punt la seva opinió hauria pogut influir en les opinions 
exposades per Maria Mercè Casanovas en la seva tesi doctoral sobre La Rosa 
Vera726, les quals eren ben negatives, per no dir francament hostils, amb els 
gravats d’Humbert. De tota manera, ens inclinem a pensar que Casanovas ha 
jutjat amb criteri propi, al nostre entendre erroni, revestit d’una aparença molt 
tècnica.  

Abans d’entrar a considerar els gravats d’Humbert per a La Rosa Vera, val la 
pena recordar la visió de l’home que en va oferir Jaume Pla. A més de 
permetre’ns aprofundir en el coneixement del personatge homenatjat, ens 
ajudarà a situar i valorar millor la iniciativa que dugué a terme l’entusiasta 
gravador. 

“Manuel Humbert era un home alt i prim.  Era famosa la descripció que del seu 
físic va fer Joan Sacs, el 1914. Per a Apa, Humbert era “Llaaaaarg!... Mare de 
Déu, que és llarg! Priiiiim! Seeeeec!”. Vestia amb una elegància poc corrent 
entre els artistes i, d’entrada, ho semblava poc, un artista. Podia haver estat un 
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metge, un advocat, o un enginyer. Tenia una correcció exquisida en el tracte, 
una correcció d’home d’estudis, amb molt de domini del tracte social. 

“Després de la sorpresa del seu tipus físic en venia una altra d’important: la 
veu. Humbert tenia una veu greu, de baix profund: una veu d’aquelles que – si 
hom en porta – sembla que faci vibrar la corbata. Que d’aquell ésser frèvol, que 
donava la sensació permanent d’estar-se pelant de fred, en sortís aquella veu, 
produïa un gran xoc. I, després venia la rialla. Si es passava el llindar del mer 
tracte superficial, de l’entregent social, i s’arribava a un mínim de franquesa, les 
sorpreses continuaven. Resultava que aquell home que feia aquella pintura tan 
sensible, amb aquell color delicat, tan civilitzada, aquella pintura que fa venir la 
temptació d’assignar-li el qualificatiu tan desacreditat de pintura poètica, aquell 
home que seguia el seu camí sense deixar-se temptar per cap moda, aquell 
home tan segur d’ell mateix, era un escèptic total, un home que – aparentment 
– no creia en res. Jo li vaig dir si faria un gravat per La Rosa Vera – ell era dels 
poquíssims artistes que sabia gravar - i em va dir que sí tot seguit. “Però - deia 
- , en un país que no estima el gravat, que ni sap què és el gravat, vós voleu fer 
una col·lecció de gravats?” I esclatava en una riallada greu, terrible, com una 
premonició de totes les catàstrofes, com l’afirmació de totes les incredulitats. I a 
més, jo, supremament insensat, no volia fer dos, o cinc, o deu, o vint gravats: 
volia fer una col·lecció il·limitada! I la riallada sonava, més sarcàstica encara, 
ressonava de nou, una mica dintre de la riallada tètrica del noctàmbul gamarús. 
I un se sentia profundament enze i totalment il·lús i fora de tota possibilitat 
d’interpretar raonablement el món que ens envolta”727. 

El relat era directe, vivíssim i il·luminava angles, veus, rialles, sarcasmes basat 
en aquella visió despreocupada i sense prejudicis de pintor de parets de Rubí. 
Recordava seguidament la importància de l’amistat d’Humbert amb Nogués, el 
seu decisiu paper de transmissor de records d’aquell i d’altres amics, com 
Nonell o Manolo, per a confeccionar llurs biografies, per comprendre tota una 
època. Així, el text de J. Pla adquiria un to francament tragicòmic quan recollia 
la descripció que Humbert li havia fet de les vicissituds sofertes per l’amic 
Nogués a mans de la seva segona dona, Isabel Escalada. 

“Vaig tenir unes quantes converses llargues amb Humbert mentre preparava el 
meu llibre sobre els gravats de Xavier Nogués. Em va donar notícies precioses 
sobre el gravador, que havia estat molt amic seu. La seva riallada sarcàstica va 
tenir múltiples ocasions per a produir-se. Quan em parlava de la muller de 
Nogués, apareixia un altre Humbert: el de la crítica ferotge, el de la constatació 
fatal que el món i els homes i les dones eren un desastre total, que tot ha 
d’anar malament per força: el pobre Nogués es va morir d’una úlcera a 
l’estómac, però es va salvar de miracle d’una altra mena de mort més terrible. 
La seva muller era tan neta, tan terriblement partidària de la netedat, que ell 
esperava que qualsevol dia el faria passar per la rentadora – i esclatava en una 
pavorosa riallada. Després, parlava dels vitxos i de les mongetes inundades 
amb pebre i xorís que s’havia de menjar el Nogués, que patia de 
l’estómac...”728.  
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Més endavant, feia unes consideracions sobre la pintura d’Humbert i, molt 
particularment, sobre les natures mortes, amb un enfocament d’artista que 
molts crítics li podrien envejar. Sense ser inèdita, aquella atenció preferent a les 
natures mortes tenia quelcom d’excepcional, perquè Humbert havia fet més 
figures que cap altra cosa i havien estat lògicament mereixedores dels més 
abundosos comentaris de la crítica. Pla preferia d’aturar-se en un gènere que 
considerava ben adient per a  les dots i la personalitat d’Humbert. 

“Humbert no va tenir predilecció per cap tema determinat. Va pintar figura, 
paisatge i natures mortes. Les seves natures mortes són la superació de la 
senzillesa per l’extrema sensibilitat en el color. Hi ha uns verds prodigiosos –
uns verds que potser figuren sempre en les seves obres. Potser més que 
verds, són com uns reflexos verdosos. Hi ha com un encantament en la llum, 
com si en aquelles teles hagués quedat fixat, materialitzat, un moment del 
temps, que passava a esdevenir perenne. Altrament, donada la psicologia del 
personatge, jo penso que la natura morta tenia per a ell un avantatge decisiu: la 
tenia a l’abast, en aquell taller del carrer de Sant Pere més Baix, sense les 
possibles dificultats climàtiques, sense la por del fred o de la calor que pot 
presentar el paisatge”729. 

Pel que feia a l’objectiu que es proposava en escriure aquell paper, es 
mostrava franc i modest. “Tracto només de refrescar la memòria col·lectiva 
sobre un pintor que em sembla molt important i que té una història que faria 
feliços els especímens de pintor  més actuals”. I esmentava per il·lustrar-ho les 
excepcionals amistats i relacions d’Humbert a París, afegint: “De tot això no li’n 
vaig sentir parlar mai”730. 

Recordava aleshores la visita que havia fet Fontbona a casa de l’artista, on hi 
va veure un bagul que, segons li hauria dit Humbert, era ple de documents de 
la seva vida, inclosos els de la seva primera època parisenca. Pla es 
preguntava, com el mateix historiador, si aquells documents encara existien en 
algun lloc desconegut o havien esta destruïts. Doncs, malauradament, la nostra 
recerca ens ha portat a poder donar resposta a aquella pregunta. En part, ens 
ha estat donada pels mateixos familiars que van desfer a cuita i corrent el pis 
de l’artista en dir-nos que els van llançar a la brossa. Ara bé, a través dels 
mateixos familiars hem pogut accedir a un material interessant que o bé va ser 
salvat d’aquell desastre o bé ja es trobava a París en vida del pintor. Amb ell, 
com qui reconstrueix un mosaic antic, hem anat bastint i revestint aquesta 
biografia. 

Ara bé, Pla no donava pas com a raó de l’oblit en què anaven caient l’obra i la 
figura d’Humbert una destrucció documental que llavors seguia sent hipotètica. 
La raó que donava era de tot un altre ordre i no deixava marge al dubte d’on 
situava les responsabilitats. 
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“Estic gairebé segur que aquesta data-centenari no provocarà pas rius de tinta 
d’impremta ni grans exposicions antològiques, ni probablement cap comentari. 
Del pintor Manuel Humbert se’n recorda molt poca gent i la seva obra gaudeix 
d’una fama molt relativa. Dels grans pintors de la seva època, que van crear un 
dels moments estel·lars de l’art català, ell deu ser el qui té una valoració 
econòmica més modesta. El seu art té unes característiques que no el 
predisposen a l’èxit en el moment actual de les arts plàstiques: el seu és un art 
intel·ligent, extraordinàriament intel·ligent, s’expressa per mitjà de grisos, té un 
to menor i un intimisme delicat, i és l’antípoda de l’exageració i la 
grandiloqüència”.  

Aleshores, enfocant directament al responsable, es referia a un públic capaç 
d’enlluernar-se per un pintor “de pa amb tomàquet”, que no anomenarem aquí, 
però “no pot valorar la discreció i l’enorme capacitat per a reflectir el matís més 
subtil que caracteritza la pintura de Manuel Humbert”731. 

En el darrer paràgraf del seu homenatge pòstum al pintor, adoptava el to de 
sospita, per concloure: “Sospito que Humbert no agrada a la gent – suposant 
que aquesta sàpiga qui era – perquè la seva pintura és massa directa, massa 
autèntica, massa de primera mà. És una pintura sobre la qual no es pot fer 
literatura barata. És una pintura que ja diu tot el que ha de dir, que no cal 
completar amb cap teoria. No sé si servirà d’alguna cosa, però jo he volgut 
recordar el centenari del seu naixement, en un intent de refrescar la memòria 
dels oblidadissos i de desvetllar, potser, la curiositat dels indiferents”732.  

 

No sabem quina va poder ser la intervenció d’Humbert en l’elecció dels literats 
que farien els comentaris als seus gravats per La Rosa Vera. Sabem que solia 
ser Pla qui, en la generalitat dels casos, feia l’elecció pel seu compte. Això no 
obstant i donada la relació de confiança i de confidències que es va establir 
entre Jaume Pla i Humbert, és ben plausible que aquest hagués estat consultat 
sobre els escriptors que havien de fer els comentaris als seus gravats o 
almenys que Pla, si havia triat ell,  li demanés el seu consentiment. Fos com 
fos, l’elecció fou de categoria perquè va recaure ni més ni menys que en Carles 
Riba, en Maurici Serrahima i en Ferran Canyameres. 

Ferran Canyameres, escriptor, sobretot memorialístic, després poeta i també 
editor – va editar entre altres autors a Simenon -, havia viscut temporades 
llargues a França durant la seva joventut i va haver de tornar-hi, exiliat, el 1939.  
Anys més tard, primer el 1955, va ser empresonat per haver ofert ajut al 
dirigent del PSUC Joan Comorera i va tornar a ser-ho el 1958, any en què 
escriví la darrera part del seu Diari Íntim. La seva vida, a cavall de França i 
Catalunya, i les seves múltiples relacions amb el medi literari i artístic farien 
versemblant que hagués pogut conèixer Humbert abans de rebre la proposta 
de Jaume Pla per comentar l’aiguafort Taberna. Però no hem sabut trobar cap 
referència al pintor ni en el Diari íntim, text que cobria, a més de l’any barceloní 
de 1958, el període francès 1942-1945 de l’ocupació alemanya, ni en cap altre 
lloc.  
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Objecte del número 32 de l’Edició de Gravats Contemporanis Edicions de la 
Rosa Vera, el gravat d’Humbert, aparegut en el segon volum, que corresponia 
als anys 1951-1952, mostrava dos homes asseguts en una taula a l’interior 
d’una taverna. Un d’ells, en primer pla, estava de perfil amb l’esquena dreta i 
les mans damunt la taula. L’altre home, en posició frontal, però en segon pla i 
amb els contorns només esbossats, es mirava el primer, girant-se lleugerament 
vers ell, no sabem si per parlar-li o per escoltar-lo, i posava damunt la taula el 
colze i l’avantbraç drets i la mà esquerra.  

En l’edició publicada, el text de Canyameres apareixia sense títol. Maria Mercè 
Casanovas, que ha tingut accés a l’original, ha suposat que això podia ser 
degut a una errada a l’hora de compondre el text i de compaginar-lo a la 
impremta, perquè l’autor, que inicialment l’havia titulat Els cercles nostàlgics, 
havia acabat per posar-li El cercle nostàlgic i l’havia datat a París el 10 
d’octubre de 1951. Casanovas descrivia tècnicament els quatre estats del 
gravat: primer estat, aiguafort; segon i tercer: aiguafort i ruleta; quart, aiguafort, 
ruleta i tocs de brunyidor, en bistre733.  

Canyameres imaginava els personatges del gravat d’Humbert dialogant o, 
millor, en una situació en la qual un d’ells explicava una història mentre l’altre 
escoltava i, de tant en tant, feia breus preguntes i sumava algun comentari. 
Darrera seu, en el fons de la taverna, posades en unes prestatgeries de 
geometria perfecta, s’hi dibuixaven les circumferències, no menys perfectes, de 
les bases de cinc botes de vi i també el cilindre, lleugerament encorbat, d’una 
bota més petita que es trobava en posició vertical. A la dreta, i en 
correspondència amb la lleugeresa de la segona figura, s’endevinava vagament 
un arc de paret.  

Inspirat pel gravat, l’escriptor identificava el primer personatge amb el taverner i 
feia que expliqués la història d’un home misteriós, d’un vell que tant hauria 
pogut tenir seixanta com setanta anys. S’hauria assegut en la mateixa taula 
que ocupava el taverner i havia parlat. No se sabia d’on era, però “tenia l’ànima 
sadolla de sediments preciosos acumulats de camins i trasqueres enllà”, deia el 
taverner al seu interlocutor. Un dia, quan era jove, el taverner havia confessat 
al vell el seu desig de veure món.  Va rebre la següent resposta: “Vagis on 
vagis, la forma oblonga d’aquest celler, que ara posa caires al teu esperit, mai 
no mancarà d’oprimir-te”.  

Dit això va dibuixar una circumferència damunt la taula i li va contar: “Quan jo 
tenia la teva edat, un circ ambulant va establir-se, per uns dies, a la plaça del 
meu poble. Vaig assistir-hi cada nit, i cada nit, en sortir-ne, sentia més i més 
l’ofegor de la ruralia soporosa. Un matí, molt dejorn, el circ va tirar carretera 
avall, deixant a la plaça un cercle de terra més tapida, ribetada per un solc 
tovenc com una talpera. Va trasbalsar-me i vaig saltar-lo, aquell cercle, i 
talment el gos acròbata que esbotzava el paper del cèrcol, jo vaig esbotzar el 
llenç de la rutina, que m’abaltia, per anar a l’encalç del circ, per convertir-me en 
un saltimbanqui; en un d’aquells que deixaven cercles de nostàlgia per les 
places dels pobles”.  

Després del relat d’aquella història, es va produir el següent diàleg entre el 
taverner i el seu interlocutor: “A partir del dia que va parlar-me així, mai no 
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s’aixecava abans de descriure, amb l’índex, una circumferència damunt 
aquesta taula. Després sortia, cada dia més corbat, fins que no va venir més.    
- Sense prendre comiat?  – La darrera vegada que el vaig veure va arribar com 
transfigurat i, tot prenent-me la mà, va mussitar: - Torno al poble, a la recerca 
de la quadratura d’aquell cercle per l’acció quadrilàtera de la plaça dels meus 
embats de gambirot”734.  

 

Volem subratllat la dimensió enigmàtica i poètica d’aquest curt relat i del gravat 
que l’inspirà. No sabem exactament qui parla en el gravat. Semblaria, pel vestit, 
que el taverner hauria de ser la figura de perfil, però aquesta és hieràtica i 
sembla muda. L’altra, aparenta tenir una actitud  més dialogant, però té 
quelcom d’irreal, com més propensa a identificar-se amb la història de l’ésser 
misteriós del qual es parla. Al marge d’aquest enigma, ens interessa sobretot el 
joc entre les geometries del gravat i les geometries del relat, un joc de 
quadrilàters i de cercles que teixeix el destí amb les ànimes de tots els 
personatges. 

D’altra banda, Canyameres centra la història del vell misteriós en un circ que, 
en anar-se’n, deixa al terra la figura d’un altre cercle. Com sabem, el circ havia 
estat un motiu no molt abundós, però sí important de l’obra d’Humbert. Això ens 
fa pensar que pintor i escriptor podien haver conversat sobre la millor manera 
de acarar aquell quadern. A més, el text relaciona taverna i circ a través del vell 
que conta la història i del taverner que l’escolta i la transmet a d’altra. 
D’aquesta manera, el quadern ens suggereix un altre lligam, l’existent entre dos 
motius predilectes del pintor, interiors de tavernes i circ, a través dels seus 
respectius personatges, que semblen no ser de cap lloc,  i de les geometries 
circulars respectives. 

 

No coneixem prou a fons totes les obres de la col·lecció de La Rosa Vera per 
poder emetre un judici definitiu, però ens sembla molt difícil que s’hi pugui 
trobar, per cap altra autor, un conjunt de quaderns amb una qualitat literària tan 
alta i amb una relació tan colpidora entre els texts i els gravats que els van 
inspirar. Un fragment del text que escriví Marià Manent pel catàleg de 
l’exposició de 1998 celebrada a la Virreina ve en suport de la nostra impressió. 
Deia així: 

“En els comentaris de la col·lecció que ara s’exposa, la imatge és interpretada 
literàriament en una gran diversitat de gèneres: la simple descripció, el breu 
conte, la glosa poètica, la reflexió gairebé filosòfica. És un exemple d’aquesta 
darrera el comentari que – en la sèrie Natures mortes, 1957 – una taula de 
cuina inspirà a Maurici Serrahima. Les seves reflexions apunten a la mateixa 
essència de l‘art, evoquen l’encanteri amb què l’art dóna perdurança, recreant-
les, a les coses que emmiralla”735. I Manent acabava el paràgraf reproduint les 
últimes línies del text de Serrahima.  

Doncs bé, la Taula de cuina era el segon gravat d’Humbert per La Rosa Vera, 
una natura morta de tècnica sofisticada, aiguafort i aiguatinta sobreposada a 
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partir del segon estat. Es tractava d’un dels dos gravats que van fer dir a Jaume 
Pla que Humbert era un dels pocs artistes catalans que sabia gravar i força. Es 
va publicar dins la sèrie “Dotze Natures Mortes” amb el número 10. Completava 
el quadern el comentari de Maurici Serrahima al què al·ludia Manent. Tenia un 
gran interès, especialment en un context històric i, singularment, local marcat 
per la pugna entre “abstracció” i “realisme”. Amb aquell quadern Serrahima i 
Humbert, en col·laboració propiciada per Jaume Pla, aixecaren  el vol molt per 
damunt els termes habituals d’aquell debat artístic. Heus ací el text de 
Serrahima. 

“Els ocells anaven a picar el quadre del pintor mític. No sabien que els raïms 
eren fingits. Jo no em refiaré del peix ni de les carxofes, perquè vam quedar 
amb el pintor que ell només hi posaria aparences. La realitat és en algun altre 
indret; jo no el sé i el pintor tampoc no el sap. El peix i el plat i la gerra i la fruita 
s’han fet retratar, però no vindran a recollir el retrat. No sé on són, i sé que 
només en l’aparença són ells mateixos. El pintor no hi té cap compromís. Per 
ell – i per mi – només compta els gest de la mà i el rastre que deixa sobre el 
paper. Només són el que són en l’aparença de l’obra i no els cal ésser-ho 
enlloc més. Però el pintor i jo fem veure que hi ha, a fora, alguna realitat, i així 
podem parlar d’aparences. Ens agrada, fer-ho veure, i havíem quedat així. 
Diem que hi ha un peix, i un plat, i unes carxofes. No hi ha res: només ratlles i 
taques. El que volíem era això: aparences soles, sense compromís. Fem veure 
que hi hem posat aquell peix i una certa gerra i un plat determinat. Però sabem 
que no vindran a reclamar semblança. El lligam és trencat. Només queda 
l’aparença d’una realitat incognoscible. Hi ha l’aire de la gerra i del peix i el gest 
del pintor, en un món en el qual em tanco i només l’aparença és realitat, i 
realitat per sempre”.   

La referència inicial al “pintor mític” remetia a Zeuxis, l’ambició del qual era, 
segons Plini, assolir un realisme mimètic i, més encara, substitutiu que 
provoqués l’engany i la confusió en els éssers vius, com els ocells que anaven 
a picar els seus “raïms”. Seguidament, Serrahima es referia literalment als 
elements de la natura morta d’Humbert: les carxofes, el peix, el gerro, el plat. 
Els raïms, tanmateix, no els esmentava i no els sabem veure en les taques 
vivíssimes d’aquelles figures. No hi són, perquè el realisme modern d’Humbert 
ja és molt diferent del realisme de Zeuxis. Ara bé, Serrahima semblava fingir un 
acord amb el pintor, “vam quedar... que... només hi posaria aparences”. I, en 
efecte, són aparences acceptades, que tanmateix en Humbert, dins la tradició 
cezanniana, constitueixen una “realitat paral·lela”, embellida i poetitzada. I, en 
aquest punt, malgrat que Serrahima semblava estendre l’acord amb el pintor a 
tots els punts del text, pensem que Humbert no l’acompanyava en les seves 
concepcions metafísiques. El pintor no fa veure que a fora hi ha alguna realitat, 
com deia Serrahima, sinó que no vol renunciar mai a la realitat com a punt de 
partida, a reconèixer-la profundament. Fins i tot, de vagades, va actuar 
directament sobre ella creant un décor que després també transfigurava 
damunt la tela. Ara, la tela pintada, l’obra d’art, resultat de “les ratlles i les 
taques”, però també de l’ull, de la mà i de l’esperit del pintor,  és objecte, com 
Rilke va saber veure en Cézanne. Precisament Humbert no va voler trencar “el 
compromís” amb la realitat, és més, pensem que la seva obra és el seu 
compromís mateix amb la realitat, on hi veia manifestar-se la “realitat 
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incognoscible”, i, per tant, podia meravellar-se davant seu, i va voler sumar-se 
a la creació fent que el misteri es manifestés en la seva pintura, en fes part.  

Tanmateix,  el text de Serrahima, impregnat de poesia i gens aliè a l’enigma 
que vela i desvela la realitat última, esdevé una peça d’alt valor assagístic 
sobre l’art d’Humbert. Ens permet contemplar no solament les natures mortes, 
sinó tota l’obra, siguin quins siguin els motius a través els quals es manifesta, 
amb una nova mirada, complexa, profunda i, per què no dir-ho, fosca. 

Ens agradaria no haver-ho de fer, però no podem ignorar els comentaris  de M. 
M. Casanovas al gravat d’Humbert i al text de Serrahima. En la seva tesi, 
primer ha fet una descripció descurada del gravat mirant el tercer estat: “Al fons 
de l’estampa hi ha un cistell ple de verdures, una gerra de terrissa al davant i 
un plat amb un peix dintre. En primer terme, dues carxofes i una altra peça que 
no es distingeix gaire què és, podria ser un préssec o també un tomàquet... Tot 
això està col·locat o disposat damunt un drap”. Després, ha analitzat les 
proves: “”Primer estat, punta seca i algun cop de ruleta", tot afegint, “la punta 
seca gairebé no s’aprecia a la prova final perquè hi ha un aiguafort al damunt, 
però en aquest primer estat és evident. La ruleta la podem trobar al peix i a la 
verdura del cistell”; “segon estat i tercer estat, punta seca, tocs de ruleta, 
aiguafort i aiguatinta”, i completava, observant el segon estat: “Hi ha una nova 
cremada d’aiguatinta”736.  

Tanmateix, en un altra lloc de la seva tesi, Casanovas havia escrit: ”És un 
gravat pobre i fluix tècnicament parlant. L’aiguatinta només té una cremada de 
mordent i tot es confon. Hi ha algun toc d’aiguafort però, tan suau, que ni es 
veu i per tant no ajuda gens a la construcció del dibuix. La figura que va gravar 
per la col·lecció Dotze Nus també estava feta amb una sola cremada, però 
tenia quelcom més de força perquè no hi havia altres elements amb els quals 
confondre’s. Aquest és l’únic gravat que il·lustrà literàriament Maurici Serrahima 
amb una visió i una interpretació molt original dels objectes d’una natura 
morta”. I Casanovas reproduïa un breu fragment del text. En la nota 9 que 
figurava a la pàgina 644 (arxiu 30), tornava al començament, tot arrodonint un 
cercle de contradiccions que, al nostre entendre, la desqualificaven per emetre 
comentaris tan poc fundats i hostils, comentava: “A la portada del plec 10 no es 
parla ni de punta seca ni de ruleta. L’anàlisi de les proves d’estat de l’exemplar 
únic ens ha permès d’esbrinar que la punta seca va servir per dibuixar la forma 
del primer estat i que la ruleta reforça alguna zona del peix i de la verdura del 
cistell. El treball posterior amb aiguafort i aiguatinta han amagat aquestes 
entalles però no han passat desapercebudes a les lents d’augment”737. 
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 CASANOVAS, “Rosa Vera...”, op.cit., pàg.634/arxiu 30. 
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 Ibid., 644.  
En la seqüència cronològica aquell va ser el tercer gravat. El segon va ser Nu, que comentarem 
seguidament. Casanovas reconeixia que en la segona sèrie, la del nus, només repetien respecte 
a la primera, “Col·lecció de Gravats Contemporanis”, Sunyer, Mompou, F. Serra, Ricart, 
Humbert, Mallol Suazo i Jaume Pla, i afegia: “Sota el títol de  Els Gravadors de La Rosa 
Vera[títol de la nocva sèrie] s’amagava la idea que aquells que hi participaven eren els autèntics, 
els millors... en la nova sèrie es feia més èmfasi en els gravadors en sí... Són els que mereixen 
ser més reconeguts que els altres. És com si de la primera sèrie se n’hagués fet una tria una 
valoració i ara restessin els millors. Els més identificats amb aquell art havien passat la prova i 
podien seguir gravant per La Rosa Vera”(pàg. 176)”. Això coincidia plenament amb l’opinió de J. 
Pla sobre Humbert, expressada en el seu Homenatge anys després. Tanmateix, Casanovas 
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Ningú volia amagar res, era una tècnica complexa i difícil, com havia remarcat 
Jaume Pla, que havia aplicat un dels pocs artistes catalans que sabia gravar 
amb un resultat magnífic. Al nostre entendre, el més interessant de l’aportació 
de Casanovas al coneixement d’aquell plec ha estat que, havent tingut accés a 
l’autògraf del comentari, ens ha informat que va ésser signat i datat per 
Serrahima el mes de juliol del 1960, la qual cosa indica que tot i que la 
col·lecció s’edità el 1957, els plecs anaven apareixen a poc a poc i cada cop 
més espaiats. 

 

Hem de contemplar encara el tercer quadern de la col·laboració d’Humbert a La 
Rosa Vera. La confrontació dels literats amb l’obra gravada pel pintor havia 
d’ocasionar-los una tensió creativa profunda a l’hora d’escriure els seus 
comentaris, que, en els dos primers actes, com acabem de veure, potser els va 
du a establir un cert diàleg amb l’artista. En tot cas, la tensió entre gravat i text 
es reviu en cada lector-espectador en l’acte de comprendre’ls i d’apreciar el 
grau d’adequació o, simplement, la bellesa i l’enigma del text al costat del 
gravat que hauria d’inspirar-lo.   

 

No sembla que Carles Riba hagués cercat a dialogar amb l’artista per fer el seu 
poema. En va tenir prou contemplant el gravat del Nu d’Humbert a l’aiguatinta. 
El quadern resultant d’aquella conjunció es publicà dins la sèrie Dotze Nus amb 
el número 6.  

Humbert va crear una obra, veritable quintaessencia del seu amor per la figura, 
d’una delicadesa extrema. Una noia recolza el seu braç dret damunt el capçal 
d’un divan mentre deixa que el cap endormiscat reposi en el braç. Asseguda, 
més que no pas estirada, té el genoll esquerra flexionat i la cama plegada en el 
divan, mentre la dreta es va perdent a sota el moble. El braç esquerra roman 
totalment estirat des de l’espatlla fins al peu esquerra. La punta d’un llençol o 
bé un tros de vel cau del capçal damunt la cuixa dreta i li cobreix el pubis. 

Davant el meravellós gravat, Carles Riba no es va quedar enrere i va 
compondre, amb quatre quartets que rimen 1-3/2-4, Cançó d’amor davant un 
cos nu.  

Et pensaré, perquè només  
el pensament té espera. 
Tu reposes, pura en el que és; 
jo construeixo el que era. 
¿Prop de quin somni tinc els ulls, 
que te’m creés més certa? 

                                                                                                                                
seguia així: “Tret del fet per Manuel Humbert, els gravats dels artistes repetidors tenen una alta 
qualitat i mostren una compenetració interessant amb el medi. Tots ells tenen el segell 
inconfusible del seu autor”. I després d’analitzar els nus dels diferents autors, deia: “Menys 
afortunat es el Nu de Manuel Humbert (núm.,6), una aiguatinta a la goma massa gratuïta. Ell 
estava més avesat als aiguaforts i ara la tècnica emprada li era més difícil. L’aiguatinta amb 
pinzell, no per reserves, demana un traç fresc, àgil i decidit, amb un bon domini del dibuix. I això 
no es dóna en aquest gravat. L’encallada té una sola cremada a l’àcid i el conjunt resulta pobre i 
talment inacabat com si es tractés d’una assaig de tècnica”, pàg. 178. Ho hem volgut fet constar 
en nota i prèviament a la presentació de Nu perquè no interfereixi en els comentaris que, al 
nostre entendre, mereixen el poema de Riba i el gravat d’Humbert. 
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Rius i de tu mateix et culls,  
com una aurora oferta. 
Vindrà el teu cos contra el meu temps, 
el temps des d’on et miro 
i m’atardo en els mots extrems 
amb què intentava dir-ho. 
Forma! L’ombra és alta i pregon 
el vent d’amor que hi dansa; 
t’hi perdré, amb els ulls i el món  
i el cor, que sol no es cansa 738. 
 

Aquesta Cançó d’amor davant un cos nu és un dels “Deu darrers poemes” de 
Carles Riba. El va escriure el dia 9 d’agost de 1954, segons consta en la 
cronologia dels poemes de l’edició de la seva obra completa. Sota el títol del 
poema, Riba va escriure “Damunt un gravat de Manuel Humbert”, inscripció 
que no consta, perquè hagués estat una obvietat, en el quadern de La Rosa 
Vera. “Segons ha escrit C. Miralles en “Deu poemes per un llibre que no tingué 
títol”739, els poemes foren aplegats per primera vegada per l’autor en una 
carpeta sota el nom de “Poemes per un llibre encara sense títol”, hi foren 
publicats dins el primer volum de l’edició de Marfany de les ”Obres 
Completes”740.  

Gabriel Ferrater, en llegir aquell volum, cridà l’atenció sobre aquests poemes. 

“Resulta que, ara, en veure aquesta edició completa, he tingut una sorpresa 
molt agradable. Perquè hi ha al final, deu poemes... que són les darreres coses 
que Riba va escriure; i jo d’aquests poemes en coneixia tres o quatre, que 
havia llegit en revistes o així, ... en fi: em va semblar que eren una cosa petita, 
no hi vaig saber donar importància. Ara bé, en llegir-los junts, tinc la impressió 
que són realment una gran, una molt gran cosa”.  

Un cop situada la importància dels poemes en el conjunt de l’obra de Riba, 
Gabriel Ferrater oferia una suggestiva indicació sobre els orígens de la forma 
cançó d’alguns d’aquells darrers poemes i, concretament, del dedicat al gravat 
d’Humbert. 

“És a dir: ... també sé... que en les seus darrers anys, després de l’època dels 
oratoris i de Cavafis, el poeta que Riba llegia més era Emily Dickinson... Doncs 
bé: Emily Dickinson és una poetessa d’aparença molt simple, que escriu uns 
poemes que semblen una cançó (en la forma deriven dels himnes eclesiàstics 
de l’església protestant), però que, per sota d’això, per sota d’aquesta 
simplicitat i d’aquest ritme de cant, és una poetessa molt complexa i molt 
metafísica en el sentit anglès del mot, o sigui l’equivalent espanyol seria 
probablement “conceptista”. Doncs bé, Riba estava molt obsessionat per Emily 
Dickinson i, aleshores, li va sortir una vegada més una cosa que ja havia 
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 RIBA, C.: Obres completes/1.Poesia. “Poemes per un nou llibre encara sense títol”. Barcelona: 
Edicions 62, 1984, pàg. 331. 
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 Actes del Simposi Carles Riba, Barcelona 17-19 octubre de 1984. Editat per Jaume Medina i 
Enric Sullà. 
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 RIBA, C.: Obres Completes I. Barcelona: Selecta, 1965. 
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intentat dues o tres vegades a la seva vida, que és escriure poesia, en principi, 
exteriorment, destinada a ser cantada, poesia per ser posada en música... El 
darrer [intent], llegits ara els deu poemes junts, tinc la impressió que realment 
és molt sòlid i molt bo. I, per aquest camí de la poesia de forma musical és per 
on Riba va aconseguir això que en forma de poesia narrativa, en els oratoris i 
en la traducció de Kavafis, no li podia sortir de cap manera, que és ser simple. 
És a dir: posat a ser simple...  de ser simple en una determinada altura musical 
i mantenint constantment el to, d’això Riba n’era capaç; n’era triomfalment 
capaç, com ho demostren aquests darrers poemes: El que no era capaç és de 
la variació de tons. Ara bé: d’aquests poemes... no intentaré fer cap mena 
d’anàlisi, perquè seria aclaparar-los, perquè són poemes que, justament, no 
volen això: són poemes simples, són poemes cantabili”741. 

Cançó d’amor davant un cos nu, poema de Riba, simple, per ser cantat i no per 
ser aclaparat pels anàlisis, segons Ferrater. Escrit davant Nu, gravat 
d’Humbert, autor d’”una pintura que ja diu tot el que ha de dir, que no cal 
completar amb cap teoria”, segons les paraules de Jaume Pla, confirmades fins 
a l’extrem en aquella ocasió. Dues obres d’art que es troben una al costat de 
l’altra, constituint-ne una altra, amb les seves línies, les seves paraules, els 
seus silencis, els seus ritmes, d’una profunda, commovedora, elegància. O 
potser, més enllà de l’elegància, hauríem de parlar de gràcia? 

Ara bé, i sense voler aclaparar amb anàlisis, d’una banda, davant l’afirmació de 
Ferrater segons la qual Riba no era capaç de la variació de tons, hem de 
valorar que Humbert, un pintor tonal per excel·lència, prescindís en el Nu de la 
complexitat de tècniques que havia emprat a Taula de cuina, concretament de 
l’aiguafort que sobreposat amb l’aiguatinta produïa un cert efecte de variació 
tonal. Naturalment, tot i ser un excel·lent lector i agradar-li parlar dels libres que 
llegia742, no pretenem que Humbert tingués els coneixement d’un crític literari, i 
menys d’un Ferrater, per decidir d’emprar exclusivament l’aiguatinta a fi 
d’adaptar el gravat a l’estil de Riba. Tanmateix, és molt possible que, sabent, 
com probablement sabia, qui havia d’escriure el comentari a la seva obra, 
rellegís Riba i afinés la seva poètica amb la de l’escriptor els dies abans de 
concebre la figura i d’agafar les eines de gravar 

D’altra banda, uns comentaris sobre el poema. Al començament de Cançó 
d’amor davant un cos nu Riba invocava el “pensament”, “perquè només ell té 
espera”, i així podia transportar totes les possibles urgències terrenals en allà 
on el temps s’atura. Des la lucidesa que obtenia d’aquell lloc-temps, 
contemplava la noia reposant “pura en el que és”. Ella havia arribat “prop d’un 
somni” de certeses on tot era alegria: “Rius i de tu mateixa et culls, com una 
aurora oferta”.  

Llavors, Riba preveia un xoc què l’inspirà un vers incomparable, un vers que 
commou a tots els que hem fet tard: “Vindrà el teu cos contra el meu temps”. 
Ara bé, el poeta  aprofitava l’altre significat d’atardar-se i s’entretenia “en els 
mots extrems”. 
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 FERRATER, G.: La Poesia de Carles Riba. Cinc conferències. Edició a cura de Joan Ferraté. 
Barcelona: Edicions 62, 1979, pàg. 117-118. 
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 Aquesta confidència ens la va fer el senyor Socias Humbert, recordant les reunions familiars. 
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Aquella “forma” que l’havia fet exclamar-se en contemplar el gravat era, 
tanmateix, una “ombra alta” i en ella hi dansava un pregon vent d’amor. El 
misteri del desenllaç calmava i alhora aguditzava el seu dramatisme, “t’hi 
perdré”. Com entendre-ho? Ja no era un “em perdré en el miratge i la passió 
del vent d’amor”, ni era ella perdent-se no se sap on. Era “et perdré a tu en allí”. 
Però com, amb què et perdré? Doncs, justament amb els ulls i el món, però no 
solament, també amb el cor.  

Davant aquell exili total, només quedava una esperança. Riba no la recordava 
en la Cançó, però l’havia anunciat en un dels primers versos de les Elegies de 
Bierville, “amorosí el pensament per una gràcia tenaç”743. Sí, l’esperança era, 
és, la gràcia. La retrobem, silenciosa i coberta pel vel discret de la bellesa, en el 
poema de Riba i en el gravat d’Humbert. Ella atura el temps i es renova en 
nosaltres davant la bellesa del pensament i de la forma. És la única que pot  
impedir que se’ns perdi “la puresa del que és”, és a dir, impedir el definitiu exili.  

No cal dir fins a quin punt Carles Riba posseïa la gràcia. Cal dir, sí, que 
Humbert la posseïa i, fins a tal punt que Francesc Pujols va deixar dit que era 
ell qui encarnava la gràcia del cicle pictòric català i n’era el seu àngel. 
Certament el Nu que va gravar per La Rosa Vera hauria fet dibuixar un 
somriure de complaença en el rostre clàssic del filòsof català.  

A Pujols, a Humbert i a Riba els hi esqueia el  darrer vers del poema Súnion:  

Ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur744. (40) 

Hagués pogut figurar al peu del Nu745. 
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 Volem apuntar, en cloure un capítol que en la seva part inicial ens ha fet evocar els cercles i 
en la part final ens acaba de presentar a Riba davant una obra d’Humbert, que Rilke es va 
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traduir alguns poemes de Rilke. Ens sembla un cercle ple de promeses, al que no renunciem 
entrar-hi un dia i fer-lo girar
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. És una línia d’investigació que ens ha suggerit el professor Fèlix I. 

Fanès. Defuig, però, a les possibilitats d’aquest treball, ja prou ampli. En canvi, apuntant-lo, 
creiem complir una de les nostres funcions, la d’obrir nous camins de recerca a partir d’Humbert 
a qui vulgui seguir-los, camins que es van inaugurar el 1960 amb la publicació dels assaigs que 
Benet i Olivar. 



491 
 

48. L’ASSAIG DE BENET I OLIVAR: EL PINTOR 
MANUEL HUMBERT. 

 

Sobre Humbert sempre s’havia escrit i se seguiria escrivint força, però mancava 
una monografia, encara que no fos molt extensa. La solució va venir de la mà 
d’Edimar, vinculada a la Sala Parés, que inicià el 1960 una sèrie de 
“Monografías de artistas españoles contemporáneos” amb un volum dedicat a 
Humbert: El pintor Manuel Humbert. Estudios críticos y biográficos. La edició 
era d’una gran dignitat i estava composta per dos texts admirablement 
complementaris. El primer, Rafael Benet l’havia estat escrit el 1942, i recordem 
que n’havia llegit un fragment a casa els Imbert la vetllada d’homenatge a 
Humbert del dia 8 de febrer de 1945, i el segon, fet per a l’ocasió, era obra de 
Marçal Olivar, que ja li havia consagrat un article en la revista Art abans de la 
guerra. El volum d’Edimar tenia 38 pàgines, no numerades per cert, 
profusament il·lustrades amb obres molt ben escollides que, a més, oferien un 
apreciable panorama de les diferents èpoques de l’evolució artística del pintor. 

Tots dos assaigs tenien la gran virtut d’aportar informacions rebudes 
directament i de viva veu de l’interessat. La gran categoria no solament 
professional, sinó humana dels assagistes era la garantia de què les versions 
del relat d’Humbert serien totalment fidedignes. Això acabaria sent 
especialment important perquè una part molt considerable dels documents que 
conservava Humbert serien destruïts, com ja sabem, a la seva mort, destrucció 
que afectà especialment alguns aspectes tant interessants de la seva vida com 
ara la relació amb Modigliani i els poulains de Zborowski, Soutine i Kisling, o la 
seva amistat de joventut parisenca amb els portuguesos Amadeo de Souza 
Cardoso i Santa Rita. Per tant, i no havent pogut trobar cap document escrit 
d’aquelles relacions, malgrat la insistent recerca que hem fet els darrers tretze 
anys, gairebé tot el que se’n diu en el llibre de Benet i Olivar s’ha de considerar 
com estrictament verídic. Basats en aquesta certesa, hem recorregut sovint a 
aquests autors i al seu assaig en la primera part del treball. Per tant, en aquest 
capítol específic, procurarem evitar de caure en repeticions, tot procurant 
alhora donar una visió completa del contingut del llibret. 

 

Benet iniciava el seu escrit amb unes vives referències a episodis de la infància 
i adolescència d’Humbert molts d’ells viscuts de la mà del pare, el qual va tenir 
un paper molt important en la formació dels seus interessos culturals i artístics. 
Amb el relat d’aquells episodis, Benet dibuixava un quadre de les activitats 
teatrals, musicals i de les arts plàstiques de l’època. 

La segona referència a la infància i adolescència d’Humbert són les seves 
anades alguns estius a Cros de Cagnes, en plena Côte d’Azur, entre Antibes i 
Niza, on residia l’àvia fins que esclatà la guerra del 14. Aleshores l’àvia 
s’instal·là al passeig marítim de Badalona perquè amb les seves palmeres li 
recordava Niza.  

Seguidament, Benet ens traslladava a l’ambient artístic en què es trobà el jove 
Humbert, ambient que condemnava els artistes a les privacions o la bohèmia, o 
a totes dues coses alhora. A Barcelona ni Casas ni Rusiñol guanyaven res amb 
la pintura. El divorci entre l’art i el públic era molt gran. Al món, la revolució 
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artística s’havia produït amb els impressionistes, i en aquells moments 
s’estaven originant nous impulsos independents que trencarien “amb la rutina 
impressionista”. Benet deia que el públic no podia seguir aquells canvis tan 
ràpids, raó per la qual el pare d’Humbert veia un panorama difícil per al fill i va 
pactar amb ell que havia de compaginar la seva activitat artística amb uns 
estudis universitaris. Benet cloïa aquesta part de l’assaig amb unes pinzellades 
sobre el tarannà del pare fetes amb evident simpatia, sentiment que transmetia 
al lector.  

En les darreres línies d’aquell apartat, donava una dada a la qual semblava 
atorgar gran importància: “De su formación cultural conserva Humbert una 
envidiable base matemática, tan esencial a las artes plásticas, que puede 
afirmarse que forma su misma entraña. Tan esencial al equilibrio del espíritu. 
¿La divina ironía de que está poseído Humbert se cimienta en su base 
matemática?”. 

L’apartat següent estava consagrat als records de l’Acadèmia Galí de la qual 
tots dos, Benet i Humbert, foren alumnes. Oferia també uns trets de la 
psicologia del company que no l’arrossegava a fanatismes envers al mestre 
com succeïa amb la majoria d’alumnes. Recordava las classes prèvies que 
havia rebut del Sr. Pujades. Ja hem dit que ens inclinem a pensar que les 
classes amb el Sr. Guillem Pujades foren particulars. Benet confirmava també 
que Humbert i ell es desmarcaven de la moda de riure’s dels ensenyaments de 
Galí, tot recordant que llavors la seva era la millor escola. Tanmateix, també 
recordava que Humbert hi era un heterodoxa i s’estenia llargament en una 
explicació interessant, que ha fet fortuna, de la naturalesa complexa d’aquella 
heterodòxia: color, clar; pinzellada, de fusió i divisió de tons; i dibuix, gairebé 
lineal.  

Aviat a Humbert l’Acadèmia Galí li quedà petita i en va sortir. A més, havia 
conegut Nonell i els artistes que començaven a fer Papitu, revista a la què ell 
mateix va ser convidat a sumar-s’hi. Benet seguia fent un repàs de “los tiempos 
en que empezó a triunfar en Barcelona el arte viviente” i recordava els noms de 
fets i figures clau. Primerament Nonell, després Plandiura, Santiago Segura, les 
exposicions de Sunyer i Casanovas al Faianç Català, Les Arts i els Artistes. 
També recordava la tertúlia que tenia lloc al Faianç amb Regoyos, Iturrino i 
Manolo, amb qui Humbert va fer una gran amistat. Esmentava, en fi, la segona 
estada d’Humbert a Madrid durant la guerra del 14 on hi retrobà alguns artistes 
de l’escola de París com Lipzich i Blanchard i on assitia a tertúlies literàries de 
la mà de Bagaria. La primera estada en la capital el 1910 li havia permès de 
conèixer El Prado, L’Escorial i Toledo. 

Benet afirmava que Humbert conservà sempre la nostàlgia del París d’avant 
guerre. Parlava dels seus viatges i estades, la segona de les quals situava en 
l’any anterior a la guerra europea i fou tan important que decidí tornar a París 
malgrat els bombardeigs que patia. Hi viuria del any 1917 al 1918. Passà l’estiu 
del 1919 a Barcelona i se’n tornà a París. Benet no esmentava l’hivern passat a 
Arenys de Munt amb Manolo, i quan es referirà a aquell episodi no el datarà. 
Però sabem que fou l’hivern de l’any 1919. Seguint el periple parisenc, Benet 
deia “de 1920 a 1927 no se mueve de allí”. Cal entendre que Benet volia dir 
que Humbert hi tingué estudi i va fixar-hi la residència, però això no l’impedí de 
“moure’s”, concretament fent viatges i exposicions a Barcelona. “Después 
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reside en Barcelona hasta el 1930”. No obstant, recordava, va mantenir estudi 
en les dues ciutats. També era cert, hem trobat rebuts i contractes que ho 
proven. D’aquell període, Benet destacava, primer, la decoració de la Cúpula 
del Palau Nacional, que Humbert compartí amb Galí i Togores i, després del 
1930, recordava que treballà indistintament a Barcelona i a Cerdanyola. 

En el capítol de les amistats dels primers anys de París i de les seves anades i 
vingudes, sostenia que Humbert ja havia conegut Picasso en un dels viatges 
d’aquest a Barcelona per visitar la seva mare i que, en arribar a París, el va 
acollir amistosament i el va introduir en cercles significatius.  També evocava 
les amistats i relacions que va fer amb alguns dels artistes catalans i espanyols 
que hi vivien. La distinció entre amistats i relacions era important per precisar la 
naturalesa dels lligams amb altres artistes. Benet, seguint evidentment en tot 
aquest assumpte el que li havia dit Humbert, considerava entre els amics a 
Modigliani, Soutine i Kisling, sobretot el primer.  

Quan escrivia el 1942 Benet creia, o més probablement ho deia pensant que 
així li podia evitar problemes o donar una “mala imatge”, que Humbert “desde el 
año 1935 a 1939 permanece en Francia. La última guerra nos devolvió al 
artista”. Sabem que Humbert va sortir uns mesos després d’haver esclatat la 
guerra civil, exactament el setembre del 36, després de complir un encàrrec, 
ensenyar a l’Escola de Paisatge d’Olot, fet per la Generalitat de Catalunya. 
Probablement Benet també ho sabia des que es va produir i amb més raó havia 
de saber-ho quan s’edità el llibre, però devia pensar que les inalterades 
circumstàncies polítiques no aconsellaven precisar ni corregir la versió que 
havia escrit el 1942. 

La segona part de l’assaig la dedicava a analitzar el trajecte artístic del pintor. 
Els primers anys d’il·lustracions, sanguines, gouaches, i algun quadre a l’oli, 
que de seguida havien fet sonar el seu nom. Els assaigs en pintura al fresc i 
gravat. L’article “memorable” de Joan Sacs a Revista Nova, en el qual se 
afirmava, simbòlicament, que l’artista vivia ensomniat dins les aigües del Sena. 
Eren els anys en què podia semblar que Humbert seguia, fins a cert punt el 
Picasso de l’època rosa. En aquell període, al què Benet al·ludia com “els 
temps típicament parisencs”, “Humbert es un poeta que se evade de lo óptico: 
su realismo de entonces se podría insinuar que no es de este mundo ya que la 
conexión con la idea lo aleja, en cierto modo, de lo óptico”. Recordava els 
amics de Montparnasse, els marxants Zborowski i Chéron, els dibuixos a la 
ploma, lavats, gouaches i sanguines, tan discutits a Barcelona. “Hay en ellos 
una exótica inmovilidad, un silencio de ensueño”. Tanmateix, “los personajes 
sonámbulos de Humbert, evadidos, poéticos, son substancialmente reales…. 
Lleno de substancia real el primer estilo de Humbert, llegó al alma de las 
cosas”. 

Recordava que Humbert va viure a París l’eclosió de “las formas de la nueva 
sensibilidad” que van treballar el seu esperit i les enumerava, el cubisme, el 
fauvisme i mencionava també a Derain. Aleshores  feia un doble reconeixement 
al pintor, per una banda, el de missatger sense retard de París, i, per l’altra, que 
no es tractava d’un missatger passiu, sinó d’un contribuïdor actiu en 
l’infantament del nou estil, la qual cosa situava per ella sola el jove pintor en un 
lloc d’importància dins la història de l’art català. Havent estat tants els artistes 
catalans que van fer anades i tornades de París en aquells anys, el fet que 
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Benet reservés un tan especial reconeixement a Humbert, no podia ser 
arbitrari. Benet estava relatant i valorant un fet viscut per ell mateix i constatat 
en altres artistes catalans: la recepció d’aquells missatge d’Humbert. 

Ara bé, la capacitat d’influx a Barcelona del pintor habitant de Montparnasse 
era limitada i no pas per les condicions de l’artista, sinó perquè el seu realisme 
mental i poètic que portava de París “no era apto, desgraciadamente, para la 
Rambla”. Benet es despatxava amb ironia i a gust sobre el caràcter català 
simbolitzat per La Rambla. 

Teníem plantejat el drama, perquè, per un costat, com havia vist Benet amb la 
perspectiva dels anys, Humbert era i seria sempre un poeta i, per altre costat, 
aquella patètica “potència” de negació d’allò que és elevat de l’esperit català no 
solament no va ser vençuda en vida d’Humbert, sinó que va ser, i ha estat 
posteriorment, reforçada. 

Tanmateix, en aquella escena dramàtica, resultava molt interessant una altra 
constatació històrica: “entre nosotros, y en nuestros tiempos sólo han cumplido 
su misión, que podríamos llamar clásica, aquellos cuantos emprendieron el 
camino bajo el signo de la evasión: tan sólo aquellos que pudieron evolucionar 
con eficiencia hacia lo normal”, i esmentava a Mir i el seu període evadit de 
Mallorca i Reus, a Domingo i les evasions de París i Bretagne, i a Bosch Roger 
i la seva època fauve. I completava el seu pensament amb una idea 
suggestiva: “El primer estilo de estos artistas como sucede con Humbert, 
podríamos decir que es un estilo básicament poético, por el cual cuando del 
realismo algo mental estos pintores pasan a un realismo óptico directo, el 
mundo se les presenta en forma tan sensible y a la vez tan poética, como 
previamente lo habían imaginado”. 

Benet no tenia cap dubte: aquell art era intuïció. Explicava aleshores la segona 
etapa de l’evolució d’Humbert: “Antes que el arte de ensueño de Humbert se 
revistiera con las apariencias naturalistas pasó todavía por una etapa de puro 
naturalismo mental. Una etapa gráfica y volumétrica podríamos llamarla, 
voluntariamente objetiva”. I donava els títols de tres obres mestres d’aquell 
període: Grup d’amics (1920), “contundente y mágico en su sobria expresión 
plástica”; Sònia (1923), “cuya cabeza maravillosa anuncia dentro de la 
planimetria, y acaso iguale por su sentido del matiz pictórico las mejores del 
último y tercer estilo del maestro; i també Desde mi taller (1922), “cuya 
composición está íntimamente trabajada por el sentido constructivo y rítmico 
del cubismo”. 

Benet agrupava els tres estils en períodes cronològics tancats, advertint que 
l’operació que es disposava a emprendre tenia un punt d’aproximació i que no 
es corresponia gaire amb la sensibilitat d’un artista en qui “obras de una y otra 
manera se producen con naturalidad entre los periodos en que ya parece 
formado el nuevo estilo”. Situava el primer estil, de realisme poètic, entre 1913 i 
1922; el segon, d’objectivitat mental, entre el 1922 i els 1925 i 1926; el tercer, 
de visió directe, entre el 1926 i “nuestros días”, aleshores l’any 1942, però 
havent mantingut el text sense revisió fins el 1960, data de publicació, haurem 
de pronunciar-nos sobre si cal introduir una nova etapa a partir de 1940 o per 
els darrers anys de la producció d’Humbert.  

Precisament, la darrera part de l’assaig estava dedicada a analitzar el tercer 
estil  del mestre, quan “emprende la senda decididament cromática”. Si hem 
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optat per ser pròdigs en la reproducció dels documents d’època, en particular 
de les crítiques d’exposicions, no deixarem de ser-ho ara davant un analista tan 
competent com Benet, que prosseguia la seva anàlisi així: “Cromatismo el suyo 
sin menoscabo del volumen. En esta última época acaso el estilo del maestro 
se define para siempre”. A ella pertanyen efectivament obres de consagració 
com Jove mora o Descans, però també “sabrosos bodegones” i paisatges 
“siempre evidentement poéticos”. 

Es referia al “dificilísimo equilibrio” que en alguns moments assolia, en el 
moment d’escriure, el “darrer estil” d’Humbert, “dificilísimo de obtener y acaso 
también dificíl de que sea valorado debidamente”. Benet es plantava davant la 
qüestió del reconeixement d’un art que considerava molt valuós i l’acarava així: 
“Toda actitud elegantemente reservada, respetuosa ante la vida puede ser 
considerada por el energúmeno como falta de vitalidad. Humbert es antetodo 
un elegante de espíritu, muy difícil de comprender su posición en nuestro 
mundo de fuga violenta. De comprender la actual normalidad humbertiana 
implica el entusiasmo, lo inefable, lo exquisitivamente sensible de sus 
gouaches y sanguinas juveniles”.  

En la part més tècnica de les darreres obres, observava “un cromatismo gris y 
colorístico a la vez de belleza suma; armonías de color nada fáciles, algo 
sordas, calidades de materia pictórica densas, duras, realizadas feliz y 
trabajadamente”. I concloïa: “En una valoración jerárquica, situaría sus últimas 
obras como las mejores, ya que el estilo es mucho más trabajado, aunque no lo 
parezca, y la visión con ser menos arbitraria, contiene las esencias formales 
indispensables a la obra de arte. El estilo y la vida se funden…”. 

Però Benet sabia que aquelles obres agradarien a pocs. “La gente sin 
preparación artística alguna no puede comprender la obra de Humbert porque 
ésta, tan personal, con toda su substancial normalidad no explota ningún tópico 
museístico. Todo lo substancialmente original molesta al vulgo…”. 

Tant se val, Humbert “hace su obra con naturalidad”. I el seu llenguatge, 
“siempre elevado, ungió poéticamente toda forma en todos los tiempos, tanto 
cuando se evadió en el símbolo como cuando penetró los sublimes misterios 
del mundo visible. Su aristocratismo esencial le aparta no sólo de lo aparatoso 
sino hasta de lo que pudiera aparecer como demasiado difícil o esforzado.” 

I, arribat en aquest punt, el crític es transmutava en la seva altra naturalesa de 
pintor i feia un retrat magistral d’Humbert.  

“Hubo siempre en el alma del artista una cierta nonchalance. Parece a primera 
vista un abúlico: es un contemplativo. Uno creería encontrarse ante un ser sin 
energía alguna. Acusan tanto sus rasgos físicos como los psicológicos – ya 
desde la adolescencia – una aparente pasividad. Su cuerpo, alto, esbelto, que 
uno diría enfermizo, se mueve lentamente. Nunca gesticula. Confesóme un día 
que necesitaba acumular todas las energías vitales para no gastarlas 
impunemente. Sin embargo, por debajo de estas apariencias casi inexpresivas 
late un carácter, una noble terquedad. Sin ser demasiado hablador es un 
caseur admirable y divertido. Abúlico pero al mismo tiempo rígido com un lord. 
Delgadez ascética de su figura y en su rostro de óvalo alargado y, no obstante, 
de facciones algo gruesas y acusadas. Pómulos salientes, órbitas de los ojos 
almendradas, arquear asimétrico de sus anchas y alargadas cejas. Solemne 
amplitud de la frente. Alta nariz que se ensancha algo en sus aletas, lo que 
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denuncia un irónico. Altitud del labio superior y línea enérgica y fina de la gran 
boca que descubre un ardiente potencial de agudeza. Barba amplia y bien 
dibujada, cuello seco y nudoso. He aquí una cabeza que me recuerda tanto la 
de San Bruno como la de Voltaire. Expresión paradójica entre ascética y 
sarcástica, iluminada por la luz clara de unos ojos algo melancólicos. Estos 
últimos años el rostro – en todas las épocas pulcramente afeitado – se 
emmarca en reluciente calva venerable rodeada de cabellos de plata nunca 
largos. 

“Y así he visto las constantes y los cambios de esa figura amical a través del 
tiempo. Hemos cruzado ya los de nuestra línea de sombra. Humbert es de los 
que no ha perdido el tiempo, de los que no quiere marcharse de este mundo 
sin pagar, como diría el otro gran Manolo, nuestro amigo común, el escultor. Y 
efectivamente, la obra del pintor barcelonés es ya copiosa; ¿acaso más de 600 
telas y otros tantos dibujos? He aquí lo que nos ofrece este gran temperamento 
que por el porte podría parecer abúlico”.  

Amb aquella referència al “gran Manolo”, de la qual se servia per dir-nos que 
també Humbert era gran, i amb el balanç provisional, però ja copiós, de la seva 
obra, Benet donava per acabat el seu assaig. 

Pel que fa al seu prodigiós retrat literari d’Humbert, només volem recordar les 
similituds inicials amb el de Josep Pla, que també parlava de nonchalance i del 
guardar-se les energies vitals per la pintura. Tots dos remarcaven, a més, que 
l’abúlic era un treballador incessant, la qual cosa semblava inqüestionable. Ara 
bé, si recordem, per exemple, la carta d’Arístides Maillol queixosa de què 
Humbert hagués fet amb retard una gestió en benefici propi, semblaria exacta 
de poder dir que a Humbert li mancà una certa capacitat per mantenir aquella 
tensió vital que permet captar totes les oportunitats que es presenten i què, si 
són de primera línia, passen veloces i no esperen. Benet ja havia ofert a les 
primeres pàgines del seu assaig una important clau d’aquesta propensió 
d’Humbert a retardar certs moviments. Recordem, en efecte, que, Benet havia 
descrit el pare del pintor com un home que alguns podien veure com un  bon 
vivant  i, en tot cas, com un home que no volia amargar la vida del seu fill amb 
imposicions. El senyor Florentí Humbert no era gens propens a entendre la vida 
com un espectacle heroic, conscient de què ja ens portava prous desgràcies 
com per cercar-ne més forçant accions contra els desigs. Florentí havia estat 
un home i un pare que no volia que el fill es trenqués el cap fent allò que no li 
agradava, actitud que, naturalment, va marcar a Humbert. 

Nosaltres, que en la infància vam conèixer Humbert, volem afegir al retrat que li 
feia Benet, la seva elegància de ressò anglès i impertorbable, fins i tot en els 
replans d’escales d’una casa humil on s’aturava per saludar-nos amb una suau 
flexió de tronc per apropar-se lleugerament i dedicar-nos una paraules d’interès 
viu per la nostra petita persona i oferir-nos un somriure ple de simpatia, tot 
plegat amb una actitud de gran tendresa. Sí, afegiríem al retrat de Benet 
l’elegància i la tendresa. 

 

El segon assaig inclòs em el volum d’Edimar tenia per autor Marçal Olivar, un 
dels grans intel·lectuals sorgits de la Universitat de Barcelona on havia estudiat 
Filosofia i Lletres. Va ser lector d’espanyol els anys 1928 i 1929 a Glasgow i a 
Berlín, on va comprar un quadre per encàrrec de Cambó, la qual cosa prova 
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fins a quin punt s’interessava per la pintura i era entès. Sobretot era un gran 
coneixedor de la pintura antiga. Va ser ajudant de Nicolau d’Olwer i professor 
de llatí a la Universitat Autònoma de Barcelona. Traductor de Plaute per les 
edicions de la Bernat Metge, Carles Riba admirava la seva facilitat per traduir 
del llatí en forma viva. També va traduir al castellà tot Virgili. Va ser professor a 
l’Escola de Bibliotecàries i va participar en l’Institut Escola. 

L’any 1939 el van treure de tots aquests llocs i va començar a passar-ho molt 
malament.  Vivia de donar classes particulars, fins que amb uns companys de 
l’Institut Ausiàs March va fundar el col·legi Isabel de Villena. L’ensenyament per 
a nens, però, no l’interessava gaire i es va dedicar a fer d’antiquari des de casa 
estant, segons ens va anar contant el seu fill Joan en entrevistar-lo. 

Va viatjar molt per Itàlia i va anar sovint a París, aprofitant els viatges per fer-se 
una important col·lecció de ceràmica, art en el qual era un gran entès, com ho 
palesen els llibres que li consagrà. Era una autoritat en ceràmica del tres-cents 
de la Corona d’Aragó. Pels vols de l’any 1955 va començar a exercir de 
professor d’Història de l’Art a l’Escola de Belles Arts, la Llotja, on va romandre 
fins el 1970, aproximadament.  

També va estar uns 17 anys treballant a l’Editorial Salvat on l’havia introduït 
Jordi Rubió. Segons ens digué Nerina Pla, Jordi Rubió  definia Olivar com un 
“jongleur”, un home que “tot ho feia bé”. Per exemple, la posada al dia de la 
Summa Artis de Josep Pijoan hauria estat obra seva. Havia nascut l’any 1900 i 
va morir molt vell, als noranta dos anys i mig. Fou un gran amic d’Humbert i 
l’admirava. 

Olivar contava, en els primers paràgrafs del seu assaig, les circumstàncies en 
què va conèixer Humbert. Va ser el 1930 al Cafè de la Rambla on anava quasi 
cada vespre, pels volts de les vuit, amb Riba i Obiols, per participar en una 
tertúlia hereva d’una altra què s’havia celebrat anteriorment al Continental. 

Prop de la seva penya n’hi havia una altra d’artistes i quan venia l’estiu totes 
dues s’instal·laven al carrer a tocar una i altra. Així, Olivar havia conegut als 
Domingo, Nogués i Manolo i als artistes parisencs amics dels catalans que 
freqüentaven el lloc. Humbert que, com Nogués, concorria a la Penya Plandiura 
de l’Hotel Colon i ja gaudia de molt prestigi com a pintor, va anar-hi un dia i se’n 
va fer assidu. Olivar recordava que “enseguida simpaticé con este hombre 
cordial, aunque de aspecto algo retraido, y que hablaba apasionadamente, 
cuando lo que se decía le interesaba de veras”, i deia, en l’inici del seu assaig, 
que durant les tres dècades passades des de que s’havien conegut,  l’havia 
tractat molt, i afegia: “admiro su talento y tengo su sinceridad en alta estima”. 

Assenyalava tot seguit que la figura d’Humbert sempre va cridar l’atenció, fins i 
tot de gent com Apa o d’Ors, el qual un cop va qualificar el seu cos de “torre de 
marfil”. “A esta turris ebúrnea – deia Olivar - me he dirigido ahora yo varias 
veces con el objeto de puntualizar ciertos detalles. Sin que se tenga que dar a 
lo que escribo un alcance documental extremado, conste desde ahora que toda 
la información contenida en estas páginas es de primera mano”, però les 
valoracions obviament eren seves. 

Les informacions biogràfiques que incloïa eren semblants a les que aportava 
Benet. Tanmateix, registrem algunes precisions destacables que anirem 
incorporant al text. Per exemple, les classes particulars  de dibuix i pintura 
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Humbert les va rebre sent encara un nen (Olivar, però, no donava el nom del 
professor Guillem Pujades); després va anar efectivament a les classes de la 
sucursal de Llotja al carrer Aribau, però per poc temps; va entrar a l’Acadèmia 
Galí el 1907, és a dir, un any després de la seva inauguració i l’acadèmia 
hauria estat instal·lada al carrer dels Arcs i no pas al de la Cucurulla, com deia 
Benet746. Precisava també que allí les classes eren cap el tard. 

Eren interessants els anàlisis que feia dels fonaments d’aquella acadèmia que 
trobava “un tanto inconexos”, doncs, per exemple, Brangwyn i Constantin 
Meunier hi eren considerats les grans figures de l’art modern i, a més, hi 
predominava “un decorativismo derivado de algunos de los grandes maestros 
renacentistas”. Humbert havia tret algun profit d’aquella escola, però només s’hi 
hauria estat alguns mesos.  

Olivar tenia la impressió que el pintor va ser en gran mesura un autodidacte. 
“Lo que en él pudo apuntar ya entonces como nota distintiva lo debería sobre 
todo a sus cualidades, a lo que observaba por sí mismo, y a lo que en él 
despertaba admiración”. 

Senyalava que “el clima de progresismo” de la Barcelona d’aquell temps havia 
d’afavorir l’actitud del jove artista. Recordava revistes com Pèl i Ploma o Forma, 
i exposicions com la de 1907, amb una important presència de pintura francesa 
impressionista, o bé les de Nonell que feia el Sr. Parés a instancies de Joan 
Brull. 

I prosseguia explicant que a començaments de 1908, quan Humbert encara 
anava a San Galí, Feliu Elias va crear amb diners propis la revista Papitu que 
imprimí el tipògraf Joaquim Horta i un dia Humbert es va presentar a la 
redacció per oferir la seva col·laboració i va ser acceptada. Deia, inexactament, 
que hi va romandre mentre fou d’Elias, és  a dir, fins a finals de 1910. 

Ja hem presentat el llistat de col·laboradors de la revista que donava Olivar en 
el seu assaig. En els anys de Papitu, Humbert va començar a intimar molt amb 
Aragay i Nogués. El vespre anaven a dibuixar del natural al Cercle Artístic. Ja 
hem vist la importància d’aquella relació per als tres amics i, com escriví Pujols, 
per a la pintura noucentista. Però resultava molt interessant un fet menys 
documentat,  la confirmació i les precisions que Olivar oferia de la relació 
d’Humbert amb Nonell. “Su intimidad con Nonell le llevó a Humbert 
constantemente al taller de aquel gran pintor (materialmente atestado de 
apuntes i pinturas) o vagaban juntos por la ciudad después de su trabajo, o se 
sentaban a charlar en un café. Así, a través de Nonell, Humbert trabó amistad 
con Ricardo Canals y el escultor Casanovas, recién regresado de París, con 
Iturrino (tan vinculado por aquellas fechas con Barcelona), y con el escultor 
Julio González y Pablo Ruiz Picasso, que por aquellos años realizaban todavía 
escapas estivales a nuestra ciudad condal”. 

Olivar observava l’evolució d’Humbert tot fullejant els dibuixos de Papitu i veia 
que apuntava un canvi important l’any 1909, canvi que es confirmaria a la 

                                            
746

 En realitat, venia a ser el mateix, perquè es trobava entre els dos carrers. Actualment, el pis 
ocupat llavors per l’Acadèmia Galí s’ha integrat en l’edifici del Reial Cercle Artístic i s’hi pot 
accedir des del carrer dels Arcs. Les finestres corresponents donen al carrer de la Cucurulla, 
damunt la Font de Santa Anna, decorada amb les rajoles ceràmiques d’Aragay, al costat de la 
qual hi havia el portal d’accés a l’acadèmia. 
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segona meitat del 1910. “Durante aquellos meses Humbert empezó a producir, 
de golpe, aquellos diseños de trazo seguro que tanto lllamaron entonces la 
atención. Son dibujos de línea fina y vibrante, originales (aunque no del todo 
ajenos, algunas veces, a ciertas influencias picassianas)”. I ampliava el seu 
anàlisis a altres mitjans expressius: “Tal es también, la elegante nota distintiva 
de sus composiciones juveniles realizadas al agua tinta, o coloridas a la 
gouache o a la acuarela, en las cuales la combinación de manchas y el 
arabesco linear produce, en quien las contempla, una impresión tan 
penetrante”. 

Olivar s’oposava a algunes opinions força freqüents sobre les influències que 
hauria patit Humbert, tot deixant clar que era posseïdor de “un estilo a la vez 
ágil i expresivo, que incluso cuando el asunto de presta a morbideces, en nada 
recuerda a Toulouse Lautrec, ni para nada contiene delicuescencias 
decadentistas a la Beardsley”747.  

En aquest punt, incloïa una informació que no hem trobat referendada pels 
documents, però, tot i semblar-nos arriscada, l’hem tingut en compte 
considerant la possibilitat que sobre aquesta qüestió Olivar també fos fidel a 
allò que li hauria dit Humbert. Mantenia, en efecte, que amb algunes d’aquelles 
composicions juvenils, Humbert hauria contribuït el 1910 a l’exposició inaugural 
de Les Arts i els Artistes. Nosaltres ja hem dit que no hem trobat referències 
segures de participacions seves fins l’exposició de 1918.  

Les precisions que donava de la primera estada d’Humbert a París, segons les 
quals hi hauria arribat a la tardor de 1909 i hauria durat només uns mesos, 
tenien un valor inestimable: amistat amb Gris, tracte amb Picasso i visita amb 
ell al magatzem de Vollard pe enjogassar-se amb els quadres de Cézanne. 
Però també eren de gran valor les informacions sobre les seves amistats 
estrangeres: primera residència a la rue Vavin, coneixença dels veïns 
portuguesos Santa Rita i Souza Cardoso, amistat amb Modigliani i detalls sobre 
aquest. 

“Modigliani iba entonces a pintar en el taller–vivienda de Zborowsky, en la rue 
Joseph Bara, adonde Humbert acudía con frecuencia, y donde solía coincidir 
con sus amigos Kisling y Soutine, que como Humbert daban a vender a 
Zborowsky gran parte de su producción. Fue en 1917 (si no ando equivocado) 
que Modigliani pintó un retrato de Humbert que hoy se conserva en una 
colección francesa. Poco después, a su vez, nuestro amigo, en un apunte a la 
sanguina (que yo poseo) evocó al pintor livornés ante su caballete, absorto en 
su tarea”.  

Arribat en aquest punt, Olivar plantejava un interrogant al què intentava 
respondre. Per què Humbert, tan inspirat i tan ben relacionat, no es va quedar 
per sempre a París?  

Mencionava com a possibles causes la Gran Guerra i les nostàlgies en un 
sentit i altre, quan era a París de Barcelona i quan era a Barcelona de París, 
però no li semblaven raons suficients, almenys la primera, perquè Humbert 
havia tornat a Paris el 1917 en plena guerra. I avançava una hipòtesis: “Quizás 
fue pura y simplemente, el temor de no poder sobrellevar las condiciones de 
dureza en que veía luchar a artistas dotados y que ahora aparecen como 
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 Aquí era explícita la discrepància amb allò dit per Benet a Simbolismo. 
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figuras, pero que en vida sólo conocieron asperezas. Humbert, que entonces 
también vivia únicamente de su trabajo como artista, salió adelante, como pudo 
(aquí o allí), sin renunciar a él, y lo que no deja de tener mucha importancia, sin 
sucumbir físicamente”.  

I és cert que Humbert també ho va passar malament a París, però això ni 
l’impedí d’instal·lar-s’hi amb caire permanent a partir del 1920. D’altra banda, 
seria difícil imaginar com podia haver estat la història personal i artística 
d’Humbert si no s’hagués celebrat l’Exposició del 1929 a Barcelona o si no 
s’hagués produït el crash econòmic aquell mateix any, fet que va portar a tants 
artistes abandonar París. L’argument de les dificultats que adduïa Olivar tenia 
una base real. Hem vist de quina manera les sentia Humbert en les cartes que, 
a començaments dels anys vint, envià a Nogués. En elles també explicava que 
les dificultats, de no resoldre’s, podrien dur-lo a abandonar la pintura. 
Tanmateix, no pensava en un canvi de ciutat  com a solució dels seus 
problemes. 

Olivar conjecturava amb una característica de la personalitat com altra possible 
raó de la renuncia a lligar preferentment el seu destí a la Ville lumière: “Es 
también posible que en esta especie de indecisión hubiese intervenido un 
sentido de autocrítica que perece haber sido siempre muy despierto en 
Humbert, y que es como un recóndito meditar (no sin cierta flema) sobre la 
esencia y los medios de su capacidad de artista”. 

Es referia aleshores a la crisis que havia revelat Joan Sacs el 1914 en l’article 
El pintor ofegat. En tot cas, segons Olivar, aquella llunyana crisi no hauria estat  
deguda a la inacció o a l’apatia, sinó a l’edat. Hauria estat una crisi de 
creixement. L’assagista recordava els fets: En la segona estada a París, que ell 
considerava compresa entre 1912 i mitjans de 1915, i especialment els dos 
darrers anys, Humbert havia treballat força i ja s’havia guanyat a Barcelona un 
cert suport de Santiago Segura, fins al punt de poder exposar per primera 
vegada a les Galeries Laietanes.  

En seguir esbrinant l’estat d’esperit del artista en aquells anys, sostenia que 
Humbert sabia que era un “refinado artista gráfico” que va estar “a pique de 
colaborar, como ilustrador, en importantes revistas, através de su amistat con 
periodistas y ilustradores, pero estaba decidido a ser pintor, y para poder 
expresarse como él aspiraba, no se sentía aún con dominio suficiente de la 
técnica de la pintura al óleo”.  

Olivar era de l’opinió que la conquesta d’aquesta tècnica es produí entre 1915 y 
1917, “año en que pintó un lienzo sumamente hermoso (entre otros varios) : un 
jarro con flores puesto en una mesa, que se conserva (o se conservava) en la 
Colección Barbey. Es una obra singularmente lozana, cuya ingenua decisón 
recuerda algunas cosas del Matisse de la época que inmediatamente siguió a 
su etapa fauve”.  

Explicava que els anys 1918 i 1919, de tornada de París va passar l’hivern a 
Arenys de Munt amb Manolo Hugué. Com ja hem dit, i Olivar ho confirmava, la 
influència de Manolo, que era un observador fantàstic de la naturalesa, degué 
ser decisiva en l’orientació del jove artista. 

Del retorn d’Humbert a París el 1920 recordava, a més de  Desde el meu taller  
i Sònia, que: “Produjo ya entonces algunos bodegones, portentosos en su 
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simplicidad de medios y su estructuración exigente, algo dentro de lo que por 
aquellos años pintaba Derain, pero ciñiendose más a la realidad y con menos 
violencia en los contrastes de sombra y luz”.  

Tot el que Olivar va escriure del retorn d’Humbert a Barcelona el 1927 és 
sobradament conegut i no hi insistirem. En canvi, sí retindrem la seva 
caracterització del que considerava una nova etapa en l’estil de l’artista, estil 
que seguia sent sobri, però ja expressava la riquesa de mitjans que havia anat 
adquirint. “la nota dominante es un personal intimismo, emotivamente muy 
intenso, sin caer nunca en la ñoñez académica o en la simple reproducción 
naturalista. Un juego sobriamente aterciopelado de sombras y luces, un 
cromatismo armonioso, cada vez más sutil en la captación de matices y 
armonías, una gran ciencia en el tratamiento de los fondos; todas estas 
cualidades realzan el valor de los principales cuadros de figura... y de la 
admirable serie de naturalezas muertas que entonces produjo, tratadas por su 
autor con la misma plenitud y con el mismo rigor clásico en que fueron pintadas 
las de Cézanne, aunque con propio criterio realista, sin el más leve indicio de 
querer imitar el estilo de aquel gran maestro”. 

Olivar acompanyava aquelles valoracions amb l’exemple de diverses obres. 
Entre totes les d’aquella etapa feia sobresortir Jove mora (ell l’anomenava 
“Muchacha mora en reposo”). “Fue quizás la obra de más empeño, en lo 
concerniente al planteamiento y resolución de los problemas estructurales y 
cromáticos que por aquellos años le preocupaban, y el día que se recapitule 
acerca de lo bueno que se ha pintado en Cataluña durante este siglo, este 
lienzo – no lo dudo – quedará como pieza antológica”748.  

Abans d’acabar, recordem que el text era del 1960, Olivar feia una referència a 
la “penúltima exposició”, l’exposició que Humbert havia celebrat el 1957 a la 
Sala Parés, aportant un nou comentari als ja ressenyats en el capítol 
corresponent. “Memorable por la excelente calidad de las obras que en ella se 
exhibieron, [cuando] se evidenció cuán perfecto sigue siendo, en su estilo, el 
equilibrio entre el dominio de la técnica y el ejercicio de la sensibiliad, todo ello 
al servicio de una inteligencia que se halla muy por encima de lo que es 
común”.  

Olivar cloïa l’assaig recordant allò que Humbert havia dit a Joan Teixidor durant 
la conversa que havien mantingut el 1940  sobre el seu procés de creació i el 
paper respectiu que hi jugaven la intel·ligència, la inspiració i l’instint. 

 

Tot i ser presentat com el primer llibret de la col·lecció “Monografías de artistas 
españoles contemporáneos”, Edimar no va publicar cap més assaig d’aquella 
naturalesa. Va ser una llàstima, perquè, si s’hagués mantingut la publicació de 
monografías amb l’interès i la qualitat de la primera, els artistes, principalment 
els de la Sala Parés als quals semblava anar destinada, haurien sortit molt 
beneficiats i amb ells la historiografia de l’art català del segle XX. A Humbert 
també l’hauria afavorit que l’assaig que va merèixer amb tanta justícia s’hagués 
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 Hem de dir que el MNAC l’havia exposada fins a la darrera reestructuració de la col·lecció del 
segle XX. L’ha retirada per encabir-hi els quadres de Picasso que els han cedit. Reposa en el 
magatzem amb les altres obres seves i amb les de varis pintors del període. 
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potenciat dins una col·lecció d’estudis monogràfics de qualitat. Això no obstant, 
de seguida es va fer visible l’impacte positiu i molt considerable que El pintor 
Manuel Humbert va tenir sobre la crítica d’art barcelonina.  
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49. LES EXPOSICIONS EN LA SALA PARÉS DE 1960 I 
1962. BODEGONS I TRÍPTIC A MADRID. SEBASTIÀ 
GASCH VISITA EL TALLER D’HUMBERT. 

 

Els anys 1958 i 1959 Humbert no va exposar individualment, però va participar 
en totes les exposicions col·lectives que van organitzar els Maragall sota el 
lema del nou cavall de batalla: “El realismo como expresión de la belleza”. 

Aquest era, en efecte, el subtítol de la exposició “Once Pintores” que el dia 11 
d’octubre va inaugurar la temporada 1958-1959 a la Sala Parés. Humbert hi va 
presentar dues obres, Mujer peinándose, que es reproduïa en el catàleg, i 
Figura. 

Als Maragall se’ls havia anat omplint el magatzem d’obres sobrants 
d’exposicions anteriors, fins i tot del temps del senyor Parés, i aquell Nadal van 
organitzar dues àmplies exposicions que duien el mateix títol, “Exposición de 
cuadros para navidades”. La primera constava de 76 quadres, però molts d’ells 
no eren dels “once artistes” del grup escollit, sinó d’altres que exposaven o 
havien exposat a la sala com Marsillach, Labarta, Gabriel Amat, Blanch, etc. Es 
va programar del 30 de novembre al 5 de gener, de manera que, a partir del dia 
6 de desembre, es va sobreposar amb la segona, més petita, de quaranta-sis 
quadres (J. Vayreda, P. Borrell, Vancells, Raurich, Más i Fontdevila, Mir, F. 
Serra, Benet, Porcar, etc., a més dels “once”), que, inaugurada aquell dia, 
també es va cloure la vigília de Reis. Per aquest motiu en el catàleg de la 
primera exposició es deia: “Esta exposición continuará instalada en esta galería 
en los vestíbulos, escaparates, salas anexas, etc., después de ocupar la sala 
central”. 

 

Finalment, el dia 26 de març de 1960 s’inaugurava una nova exposició de 
Manuel Humbert. El públic podria contemplar-hi 32 olis fins el 8 de abril. El 
catàleg reproduïa una obra a la portada i dues a l’interior. En la contraportada 
s’anunciava la publicació de l’assaig de Benet i Olivar dedicat al pintor. 

En l’ocasió, el periodista Joan Armengol el va entrevistar per a El Correo 
Catalán. Després de les referències històriques de rigor a Les Arts i els Artistes 
i a la més conjuntural sobre la polèmica realisme versus abstracció, li 
preguntava: 

- Viu al marge de les polèmiques i definicions, o s’apassiona com tants altres? 
 
- Viure al marge i apassionar-se són dos actituds extremes – respongué 
Humbert. La meva està fundada en el respecte a la llibertat. Aquest no se li pot 
negar a l’expressió artística, desitjo per a tots la llibertat, sense la qual no hi ha 
producció sincera. 
 
- La seva pintura reflecteix essencialment que vostè és un home “intimista”. 
Suposem que viu cap endins i no de cara a fora. 
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- Si com diu en la meva pintura es veu clar que sóc “intimista”, jo no puc 
precisar perquè és així, potser siguin els temes. Pintar és exterioritzar-se, en tot 
cas.749 
 
Armengol rematava la breu entrevista amb una conclusió pròpia: “Exterioritzar 
una intimitat.  
 
En aquest senzill diàleg, que tingué lloc, no oblidem, en ple franquisme,  
Humbert precisava una dels seus principis existencials: el respecte a la llibertat. 
Desitjava la llibertat a tothom i la considerava indispensable a la creació. 
Exposava endemés i amb claredat una actitud vital, més enllà de la qüestió 
concreta que se li plantejava, com era el rebuig a les posicions emocionals 
extremes, ni l’apassionament, que, asserenat, reservava per la seva obra, ni 
viure al marge. D’altra banda, la seva intel·ligència li permetia de transcendir 
amb gran facilitat i naturalitat els llocs comuns sobre la seva pintura. 
Concretament, davant el recurrent qualificatiu d’“intimisme”, Humbert responia 
amb lògica implacable que, temes a part, pintar, en tot cas, era exterioritzar-se. 
 

La revista Destino saludava la mostra de la Sala Parés amb aquestes paraules: 
“Más allá de toda fácil valentía, despreciando deliberadamente todo empaque, 
toda rebusca más o menos fantasiosa o convencional, volviéndose de espaldas 
a cualquier asomo de virtuosismo, se diría que echando mano, buenamente, de 
lo que más cerca le caía, ha realizado nuestro maestro Manuel Humbert los 
cuadros que constituyen su actual exposición en la Sala Parés. 

“Claro está que estas condiciones que señalamos no se nos presentan hoy de 
golpe y porrazo en los lienzos de la presente exposición. Hace ya unos años 
que los óleos del gran pintor vienen caracterizados por esta exención absoluta 
de formulismos, por esa limpia elocución, refinada o  sutil que extrae del asunto 
la expresión pictórica más feliz, más delicada y al mismo tiempo más firme y 
rotunda.  

“Nunca estamos como ante los cuadros de Manuel Humbert tan lejos de la 
truculencia genialoide, de la embriaguez dionisiaca que se deja arrebatar por 
fulguraciones y violencias. Todo en ellos es reposo y quietud, apacibilidad y 
armonía. Ni relampagueos colorísticos ni contrastes de luz y sombra. Todo nos 
aparece envuelto en un a modo de sordina que suaviza las tintas, que 
amortigua las aristas, que sumerge el conjunto en una coordinación total donde 
forma y color se compenetran en tacto maravilloso: los valores se funden y la 
armonía global se desarrolla en matices de una finura auténtica, sin ninguna 
concesión a la chabacanería, exquisitos en su indeterminación tonal que se 
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 Vam trobar aquesta entrevista entre els retalls de diaris que figuraven en un arxiu familiar, 
sense datar. Posteriorment hem intentat retrobar-la entre els exemplars de El Correo Catalán de 
les setmanes properes a les dates de l’exposició per poder precisar el dia de la publicació. 
Malgrat el temps esmerçat a l’Arxiu municipal de la Casa de l’Ardiaca, no hem pogut trobar-la. 
Finalment ens hem posat en contacte amb el senyor Joan Armengol que no ens ha pogut 
precisar el dia de l’entrevista, però, molt amablement, ens ha confirmat que en aquell temps 
publicava les entrevistes en l’esmentat diari. A més en la introducció a l’entrevista Armengol 
comentava que Humbert feia tres anys que no exposava. La dada no era exacta però podia 
semblar-li al periodista perquè havia tingut lloc el 1957. Com les següents exposicions tindrien 
lloc cada dos anys parells, aquella indicació reforça la nostra idea de què l’entrevista fou feta el 
1960.  
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introduce, incluso, en los colores que sobre cualquier otra paleta se 
manifestarían enterizos y a los que la de Manuel Humbert otorga una 
sensibilísima veladura. 

“Presenta el artista una extensa colección de temas femeninos, de un intimismo 
suave y envolvente, una buena serie de bodegones, admirables por la gracia y 
la justeza exacta de su narración, por la imposible simplicidad del tema de la 
mayoría de ellos y por la potente zarpa con que están arrancados, pues la 
delicadeza de su superficie no oculta la íntima solidez  de su aprehensión, y 
varios paisajes parisienses y de pueblo, estupendos en su simplísima 
construcción y la riqueza de sus acordes”750. Il·lustrava l’article una naturalesa 
morta en la qual apareixien al fons el cavallet del pintor i un fragment de 
quadre, acompanyada d’una Figura de verds prodigiosos i d’una delicada 
presència del blanc que actualment es pot contemplar al Museu Deu de El 
Vendrell.  

La revista Goya dedicava a l’exposició una “Crónica de Barcelona” d’Alberto del 
Castillo, il·lustrada amb Figura Rosa751.  La “crónica” estava construïda amb 
algun retall de la crítica que havia publicat l’autor a Diario de Barcelona. És la 
que ressenyem a seguir. 

Del Castillo començava recordant que havia considerat l’exposició anterior, del 
1957, com la millor de les dues darreres dècades d’Humbert. Tot i així, 
considerava que la nova, coincidint amb els setanta anys del pintor, no li era 
pas inferior i, fins i tot, potser la superava. “Está el maestro en uno de los más 
excelentes momentos de su vida de pintor, larga, puesto que ha llegado a su 
setenta aniversario”.  

Recordava que l’exposició coincidia amb la publicació de la seva monografia, 
remarcant el mereixement de ser la primera de la sèrie “Monografias de 
Pintores Españoles Contemporáneos”. 

“Hay que reconocer que han tenido buena mano en la elección del primero de 
la serie. Manuel Humbert es uno de los pintores que con mayores títulos 
quedarán entre los representativos de lo que llevamos de siglo. Si la pintura 
tiene una primera y fundamental clasificación: pintura buena y permanente y 
pintura mala y volatilizable, la suya cae de lleno en aquel grupo”. 

Seguidament, insistia en la constància, la consistència, la manca 
d’espectacularitat i l’elegància del pintor, així com l’harmonia entre personalitat i 
obra. 

“A medida que ha transcurrido el tiempo, se ha concentrado en sí misma, se ha 
ido haciendo más intimista. Elegante por esencia lleva congénito el horror al 
exhibicionismo y a la populachería. El refinamiento espiritual de Manuel 
Humbert tiene exacto reflejo en sus telas, lo mismo que en sus guaches y 
dibujos, facetas de su producción igualmente magistrales”. 

Donava les raons per les quals el considerava un mestre: l’equilibri de tècnica, 
composició i color, equilibri que conduïa a la unitat. 
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 Destino, núm. 1183, 9 d’abril de 1960, pàg.39. P.C.. Panorama de arte y letras. Las 
exposiciones y los artistas. “Manuel Humbert”(reproducció de Bodegó, amb fulles, peixos, 
magranes..., i Figura, noia del xal vert). 
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 Goya, núm. 36, maig-juny de 1960, pàg. 395. Alberto del Castillo. “Crónica de Barcelona”. 
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 “Si le adjudicamos el título de maestro, lo hacemos pensando ya en el dominio 
de la técnica, empezando por el dibujo, fundamento de sus cuadros, para 
continuar por la sostenida sobriedad de la composición y terminar en la 
exquisita proporcionalidad de luces y sombras y en la suprema explicación del 
color. La característica de la obra de Humbert es que ninguno de estos 
elementos destaca sobre los demás. Se establece entre ellos un equilibrio 
conducente a la unidad presidida por la delicadísima sensibilidad del pintor”.  

Humbert no defugia la realitat directa, però la tamisava amb tendresa i poesia 
mitjançant les harmonies “discretes i justes” i la riquesa de matisos. 

“En este clima de realidad directa tamizada por la ternura y la poesía, son las 
armonías, discretas y justas en todo momento, las que dicen la última y 
decisiva palabra en colaboración con la inagotable riqueza de los matices, a 
cuyo cargo corre la vibración en el sosegado agrisamiento de las armonías”. 

Per acabar, indicava les obres que considerava de “condición antológica”, de 
les que només retindrem, per l’agosarada valoració que li mereixia, el paisatge 
Jardín de los alrededores de París. “Suave y quieto, dejado en su punto justo, a 
nuestro entender el mejor paisaje que jamás haya pintado Humbert”752.  

Els efectes de la publicació de la monografia El pintor Manuel Humbert de 
Benet i Olivar es van fer sentit de seguida en la crítica menys il·lustrada i en la 
més jove i menys propera a la persona Humbert. No caldria esperar a 
l’exposició següent per constatar-ho, sinó que ja es podien percebre en la 
crítica titulada “Humbert, el pintor de la belleza idealizada”, que va escriure 
Rafael Manzano a Solidaridad Nacional. No sabem quantes exposicions 
d’Humbert havia vist fins aleshores Manzano, en tot cas començava amb una 
afirmació decidida de connaisseur, que després  argumentava amb criteri.  

“…dentro de la empresa artística del maestro, con una obra ya madura y 
granada, quizás nos encontremos con la más ordenada y coherente de sus 
exposiciones de óleos. 

“Todas las características que han hecho de la pintura de Humbert una de las 
más exigentes y cotizadas de nuestro país, se perfilan, en grado sumo, en esta 
exposición; la finura, inimitable, de su paleta; la elegancia de su línea, bajo la 
cual aletea aquel dibujante excelso de principios de siglo; un halo poético y 
tierno que rodea a sus figuras y las despega del mundo real; haciéndolas vivir 
en paisajes de sueño. Nada más significativo de la pintura de Humbert que esta 
Dama del chal verde753. El reposo envuelve a esta delicada figura, e infunde en 
su carne una trémula belleza idealizada”. 

Seguidament, cridava l’atenció de l’espectador-lector sobre les gitanes 
d’Humbert i les comparava amb les de Nonell i Cardona. 

“¿Os habéis fijado en las gitanas que pinta Manuel Humbert? ¡qué diferencia, 
por ejemplo, con las que nos dejara su amigo Isidro Nonell! Pero también, ¿qué 
lejanas de las que dieron nombradía internacional a Cardona! No hay patetismo 
y desgarro interior en las figuras bronceadas de Humbert, ni folklorismo 
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 Diario de Barcelona, 31 de març de 1960. 
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 Manzano es referia a la Figura, ya reproduïda a Destino, que pertany al Museu Deu del 
Vendrell. 
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detonante de color: las gitanas del maestro son como princesas de cuento 
exótico, frágiles criaturas de una elegancia aristocrática y misteriosa”. 

Coincidint amb opinions gairebé unànimes, seguia la seva apreciable crítica 
amb algunes valoracions que rematava en vena poètica. 

“La pintura de Humbert no grita; habla, pero en voz baja; adivinándose que 
posee una paleta vigorosa, la disciplina, la contiene, la reprime. No hay en toda 
su obra un desordenado ademán romántico ni un crispado gesto expresionista; 
sus cuadros respiran el enorme sosiego interior de un magisterio de maneras 
corteses, selectas, bien educadas. Sus figuras, como ciertas rosas, vierten su 
fragancia en el silencio recóndito del jardín”.  

I si la anterior referència a Nonell ja ho deixava entreveure, en el darrer 
paràgraf es feia patent que s’havia llegit la monografia recentment publicada, la 
qual cosa constituïa un mèrit evident. 

“Manuel Humbert, que ha vivido, de verdad, sin erudición libresca, los 
movimientos pictóricos de este fecundo medio siglo; fue amigo de Pidelaserra, 
de Nonell; conoció el París de la anteguerra del 14; charló, en aquel milagro 
que rompió el casco bélico del Kaiser, con Modigliani. Todo ello le ha servido 
de una honda experiencia personal que ahora se traduce en estos lienzos 
suaves, tiernos, pero densos y no evanescentes; llenos de vida, de fuerza, pero 
también de idealismo y finura. Detrás de todo lienzo de Humbert hay como una 
lejana música de violines”754. 

 

L’endemà de cloure’s l’exposició, és a dir, el dia 9 d’abril de 1960, va tenir lloc 
al Palau de la Música Catalana el concert d’estrena del Cant espiritual de Joan 
Maragall, musicat per Xavier Montsalvatge, interpretat per l’Orfeó Català, la 
soprano lírico spinto francesa Jacqueline Brumaire i l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona, dirigits per Lluís Maria Millet, fill del mestre fundador mort el 1941. 
Brumaire (1921-2000) s’havia format al conservatori de París, havia debutat 
amb Les Noces de Figaro i de fet era molt bona intèrpret mozartiana, però això 
no li va impedir de posar la seva veu i el seu prestigi al servei d’obres 
contemporànies, com Madame Bovary de Bondeville o el mateix Cant espiritual 
de Montsalvatge. El programa d’aquell memorable concert aparellava, a més a 
més, els noms d’Humbert i Casas. 

“Manuel Humbert y Ramón Casas [en negreta en el catàleg] vienen 
representados en este homenaje a Maragall, con unas reproducciones en el 
programa del concierto del Orfeó Català, en el que figura iguamente el texto de 
las composiciones que se interpretan. La portada va ilustrada con una 
reproducción del libro de Joan Maragall, El pas de l’any, en el que Manuel 
Humbert alude alegóricamente al cant espiritual del poeta. 

“Igualmente se reproduce el célebre y característico retrato de Maragall debido 
al lápiz de Ramón Casas...”. 

“El producto íntegro de la veta de estos programas va destinado a engrosar la 
suscripción “Pro Monumento al Mestre Lluís Millet” en la montaña de 
Montserrat, que está realizando ya el escultor Rebull. 
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 Solidaridad Nacional, 30 de març de 1960. 
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“Palacio de la Música, Mayo de 1960”755. 

De l’edició de El pas de l’any per Edimar que, com hem vist, s’havia publicat 
l’any 1947, la impremta Altés de Barcelona en va fer 3000 exemplars en paper 
Extra allisat i 50 exemplars en paper de fil Guarro numerats de l’1 al 50. 
L’edició general duia cobertes dures recobertes en paper de tela granat on hi 
anaven gravats en caràcters daurats els noms de l’autor i el títol del llibre, així 
com, en proporcions reduïdes, el dibuix d’Humbert, de manera que no 
s’apreciava amb suficient claredat. No hem pogut  veure cap exemplar de 
l’edició numerada i impresa en paper de fil Guarro i, per tant, no sabem quines 
eren les mides del llibres ni tampoc si la portada duia imprès el dibuix per algun 
procediment que permetés d’apreciar-lo amb totes les seves propietats. Com 
se’n van fer edicions posteriors en altres formats, no tenim la certesa, tot i que 
ens inclinem a pensar-ho, que fos en el programa del concert on, per primera 
vegada, es reproduïa de manera nítida, segons havia estat realitzat.  

 

Humbert no va exposar individualment la temporada 1960-1961 que Sala Parés 
va inaugurar amb “El realismo como expresión de la belleza”, lema que, 
invertint l’ordre de l’exposició de dos anys abans, passava a ser el títol de 
l’exposició, mentre l’antic títol, “Once pintores”, passava al subtítol. Un dels 
onze pintors era, naturalment, Humbert de qui es mostraven tres obres, Figura, 
Bodegón i Figura. Una de les figures era una gitana i es reproduïa en el 
catàleg.  

 

No ens consta que Humbert hagués exercit mai el mestratge de manera directe 
donant classes ni res semblant, tot i que algun artista s’hagi considerat deixeble 
seu. De tota manera, és innegable que va ser un pintor atent a allò que feien 
els més joves, va donar la seva opinió quan li va ser sol·licitada i sempre va 
tenir les portes obertes del seu estudi per a qui va voler demanar-li opinió o 
consell. Una d’aquestes persones va ser el pintor Simó Busom que, un dia de 
començaments dels anys seixanta, va anar a veure’l al carrer Sant Pere més 
Baix per preguntar-li, d’una banda, com resoldre una figura que havia plantejat 
en una mida més gran que el natural i, d’altra banda, si l’aplicació de la secció 
àuria podria ajudar-lo en les seves composicions. Humbert li va recomanar que 
mai pintés més gran que el natural, perquè era molt difícil de resoldre-ho. Pel 
que feia al nombre d’or, li va explicar que tenia molt de sentit servir-se’n si 
s’havien de fer quadres com Les Noces de Canà del Veronese, l’obra 
d’enormes dimensions del Musée du Louvre, però per fer una figura o un 
bodegó o ja es portava la proporció “a l’ull” o més valia deixar-ho córrer. El 
difícil, li va dir Humbert, es veure-ho.  

Busom, que sentia i ha sentit sempre una veritable admiració per Humbert, fins 
el punt de considerar-lo el millor pintor de la seva època, ens va explicar, en la 
mateixa ocasió, que Mallol Suazo, no solament l’admirava (tenia en la seva 
col·lecció un quadre esplèndid d’Humbert, La Tolosenca), sinó que sentia un 
cert complexa perquè, mentre pintava obsessionat per acabar bé les obres,  
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 “Programa que conté anotacions sobre els concerts celebrats el maig de 1960”, pàg. 4. Arxiu 
del Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC).  
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constatava que Humbert amb els seus non finitos aconseguia de fer-ho més bé 
que no pas ell amb la seva insistència. Busom concloïa que Humbert era un 
gran artista i coneixia molt bé l’ofici, des de pintar murals (el llavors jove pintor 
recordava que tenia uns pinzells de mànec llarguíssim) a fer molt bé les 
litografies i els gravats, a més de pintar del natural, tot fent servir la memòria 
quan calia, per exemple, per poder seguir pintant quan els elements del bodegó 
es passaven de temps o si la model un dia no hi anava posar. Bonnard, 
associava Busom, també pintava de memòria, i en dir allò era el segon cop que 
en la conversa comparava Humbert i Bonnard. Abans ho havia fet en parlar 
dels non finitos, perquè, segons ell, Bonnard tampoc “acabava” els quadres. 

Pel que feia a les influències rebudes, Busom considerava que Humbert, “un 
home tan secret”, no era ni impressionista, ni cezannià del tot, sinó que 
encaixava més en “Valori plastici” de Arturo Tozzi, en la línia dels quals 
s’arribaria a Morandi. Ja hem vist que Ràfols Casamada discrepava netament 
de l’opinió de Busom pel que feia a aquella  possible influència i, en canvi, 
trobava la lliçó de Cézanne reflectida en l’obra d’Humbert. Ja hem dit que no 
seguíem a Busom en aquest punt. Ara bé, tenim el major respecte pel seu 
criteri, sempre fundat en el coneixement i, en el cas d’Humbert, a més, en 
l’admiració més sincera, com ens ha estat possible de comprovar sempre. Per 
aquest motiu, i perquè coneixem molt superficialment l’obra de Tozzi i de la 
majoria d’artistes de “Valori plastici”, sempre hem volgut recordat la seva 
opinió. Això ens ha ajudat a mantenir-nos oberts a la complexitat de l’obra 
d’Humbert, la qual cosa ens ha acabat deparant alguna notable sorpresa, en la 
línia d’una pintura, sinó pròpiament metafísica, sí, nocturna o objectualment 
més freda.  

De tota manera, considerem que qualsevol gran artista vol arribar a ser ell 
mateix i ens causa cert malestar quan ens confrontem a una certa tendència de 
crítics i historiadors de l’art a buscar parentius i influències fins diluir la 
personalitat d’un artista i la singularitat de la seva obra. Ara bé, dins uns límits, 
és necessari revelar o almenys conjecturar sobre els artistes que, en diferents 
etapes i, sobretot, en el període de formació, hagin pogut ser referents  
importants de l’autor estudiat. Hem procurat no rebassar mai aquests límits, fins 
i tot perquè la personalitat d’Humbert i la coherència de la seva obra ens ho ha 
facilitat.  Creiem que recollint l’opinió de Busom sobre “Valori plastici”, una 
revista més eclètica del que podria fer pensar allò dit fins aquí, i la de Ràfols 
Casamada sobre Cézanne, en relació a la pintura d’Humbert, ens mantenim 
dins els límits volguts i alhora plantegem un ric dilema al lector. 

 

El ressò de la monografia El pintor Manuel Humbert es va fer lògicament més 
ampli i palpable dos anys després d’haver aparegut, en les crítiques a 
l’exposició següent del pintor, celebrada en la seva galeria habitual entre el 10 i 
el 23 de febrer de 1962. El catàleg seguia el model dels anteriors, amb quatre 
reproduccions i el llistat dels 29 olis que s’exposaven. Es distribuïen quasi per 
meitats entre figures i natures mortes, més tres paisatges, un, dels voltants de 
Barcelona i dos, de París. En el balanç d’aquell any, Joan Anton Maragall 
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anotaria: “Foren una sensació les exposicions de Durancamps, Humbert, Roca 
Sastre, Mallol Suazo i Pruna”756.  

Registrem una nova aportació crítica. La va escriure Fernando Gutiérrez a La 
Prensa i començava evocant el temps d’Humbert a París quan Modigliani li va 
fer els retrats, per introduir una qüestió geogràfica relacionada amb la 
incidència llumínica, concretament, sobre el contrast entre les diferents llums 
de la Mediterrània, podríem dir entre la llum de la part oriental i la de la part 
occidental, en torn el qual contrast feia un raonament de remarcable interès. 

“Pero Humbert no se sentía “del todo” en París: era un pintor de esencias 
mediterráneas, lo es todavía y lo será hasta el fin. Hay una tibia luz 
mediterránea delgada y sutil que a veces no se percibe pero penetra por los 
entresijos de las cosas y se queda en ellas. Al poeta se le mete en los versos y 
al pintor en la paleta. Es, quizá, por contraste, una especie de fina ternura que 
se opone y se conjuga al mismo tiempo y con la violencia de la luz del mar de 
Ulises, el otro extremo de la luz. Manuel Humbert está en el primero. Su pintura 
posee este sonido que está más cerca del silencio que del grito. En ella el color 
es una constante invariable de esta tibia luz. Pertenece a un mundo de ancha 
serenidad, de singular experiencia en reposo y no por ello menos sabia y 
elocuente. Es la pintura de toda una vida, mejor dicho de la consagración de 
toda una vida en ejercicio de su vocación. Quizás en ella la luz de París haya 
apaciguado la del Mediterráneo, sintiéndose más a gusto y mejor explicada en 
aquella tibia, delgada y sutil de que hablaba. A lo largo de este medio siglo de 
pintura humbertiana, de esta creación en ejercicio que justifica tal dedicación, la 
obra de Humbert supera de suyo la grandeza del tiempo, su extensión y lo que 
de condición existencial ha dejado en ella. Quiero decir que pintura y pintor 
constituyen ya ese todo que hace historia”757.  

A Solidaridad Nacional, Rafael Manzano titulava la crítica d’aquell any “El 
universo elegante y lírico de las obras de Manuel Humbert”. Tornava a fer la 
pregunta, que semblava estar de moda, sobre si era o no era l’exposició més 
important de l’artista, però renunciava a respondre-hi i, en canvi, valorava, amb 
bon criteri, la unitat de tots els elements en els quadres que contemplava i la 
sensació de repòs i placidesa que aquests produïen en l’espectador. 

“¿Se trata de la exposición más importante de las realizadas por este artista?... 
Lo que sí señalamos es que con esta exposición su destreza pictórica ha 
llegado a la máxima madurez y sazón. Conserva Humbert este delicadísimo 
dibujo, pura delicia alada que ciñe los contornos, ausente de toda clase de 
dureza expresiva, Humbert da la impresión de enfrentarse con el problema del 
cuadro resolviéndolo dentro de una unidad total. No hay valor que se monte 
sobre otro, rompiendo la suave construcción armoniosa que es un lienzo suyo. 
Así, su espléndida Figura gris y azul, y su inolvidable Figura en rosa, donde la 
atmósfera, la modelo, la misma elección cromática produce en el espectador 
una sensación de plácido descanso”. 
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Sense anomenar, i probablement ni pensar, els precedents de Chardin i 
Cézanne, els elements que remarcava en les natures mortes equivalien a situar 
Humbert en aquell il·lustre llinatge. 

“Busca Humbert, adrede, elementos sencillos y humildes. Pero al influjo del 
alma elegante y delicadísima del pintor aparecen infundidos de una 
personalidad selecta ....”. 

I pel que feia al color, advertia dels perills de certes contraposicions, perills que 
tanmateix no temia de córrer el pintor guiat pel seu instint, i constatava la 
economia de matèria i la suavitat del pinzell damunt la tela. 

“Se advierte por debajo de su obra, una paleta de colorista de primer orden, 
que no vacila, debido a su poderoso instinto de pintor, en establecer 
vecindades siempre peligrosas, de violetas y amarillos (bodegón núm. 27) o 
rojos y verdes en su Gitana. 

“ ...Delicadeza y precisión... Esto lo lleva a cabo en las obras que comentamos 
en su más alto grado. Sin apenas materia, rozando suavemente la tela con el 
pinzel, Manuel Humbert nos hace sentir immersos en un orbe claro, armonioso 
y lírico”758 

Alberto del Castillo tornava a recordar que el pintor havia passat uns moments 
de decaïment per afirmar que, un cop superats, la seva obra no solament 
resistia la comparació amb allò que havia fet els anys trenta, els anys “de la 
seva definitiva consagració”, sinó que ho sobrepassava en distinció i finura, fins 
el punt de considerar-lo el “pintor quizá el más elegante de nuestras 
generaciones...”. 

Potser es tractava d’un moment en què es feia especialment palesa aquella 
característica tan cezanniana què, en el cas d’Humbert, del Castillo expressava 
així: “equilibrio general [de l’exposició] y particular en cada cuadro por la fusión 
del dibujo y el color, que parecen nacidos a un tiempo”. 

I tot seguit observava en l’obra d’Humbert un altra idea fonamental de la lliçó de 
Cézanne, al que mai anomenava: l’art ha de ser una harmonia paral·lela a la de 
la naturalesa. 

“Equilibrio también entre la realidad representada y el idealismo de la 
representación, que hace que los seres y las cosas no dejen de ser nunca lo 
que son. No importa que el realismo tenga mayor cabida en los bodegones y la 
idealización en las figuras. La buena pintura se da por igual en cualquier tema”. 

En una darrera observació, insinuava una renovació de la pintura d’Humbert 
produïda per la utilització d’una paleta de colors “más limpia”. I era cert que, 
com ja havien observat altres crítics, semblava inaugurar-se amb aquella 
exposició una nova etapa caracteritzada per una paleta molt més clara i alegre. 
Es parlaria de rejoveniment, com també es pot pensar en plenitud i inici del 
cant de cigne, però, en tot cas, semblava innegable una certa voluntat, o bé 
l’instint, del pintor per adaptar-se a uns temps d’aparença més lleugera, que 
serien la marca dels anys seixanta en molts llocs del món. 

“A un diseño que siempre fue magistral y a una composición ponderada y 
serena por naturaleza, viene a sumarse el color en atildada elaboración y 
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finísimas armonías, esta vez más sonoras por usar el maestro una paleta más 
limpia, sin que el mensaje deje de ser transmitido en voz queda de unas 
tonalidades extremamente delicadas. Tal vez Figura vestida de amarillo sea el 
máximo exponente del feliz momento presente.  També destaca Interior, “de 
mayor audacia cromática y lumínica”759.  

Joan Cortés en “La serena pintura de Manuel Humbert”, crítica publicada en La 
Vanguardia, també constatava certs canvis, i volia situar-los en la seva justa 
dimensió, la cromàtica. 

“Manuel Humbert, conquistada ya una personalidad rotunda y entera, no tiene 
por que aspirar a sorprendernos, con trastornos ni subversiones cuya irrupción 
vendría a destruir la propia razón de existir de un arte cuyo objetivo es la 
plenitud y la armonía y cuya mayor aversión es la desmesura y la 
espectacularidad. 

“...Los cambios [de una exposición a otra]... son fluctuaciones y oscilaciones en 
torno a una misma sustantividad conceptual y técnica en la que se funden 
todos los atributos dentro de una perfecta unidad.... Señala su actual 
exposición una marcada abertura hacia una mayor vibración cromática, en la 
que el color se nos da con mucha más vivacidad que anteriormente...”760.   

Les paraules de Cortés situaven la qüestió en el seu punt just, però, sota la 
forma d’una defensa del pintor davant les exigències de l’època, s’hi podia 
endevinar un cert avís al mestre perquè no es deixés temptar pels cants de 
sirena de la sorpresa i la subversió tan pròpies del moment. 

En aquella ocasió, ja no era possible retrobar Cortés a Destino. Joan Perucho 
s’havia fet càrrec de la secció “Panorama de Arte y Letras” i, dins ella, havia 
creat “Invención y criterio de las artes” com a subsecció principal, i alhora 
semblava el responsable de “Guía de exposiciones” on es publicaven notícies 
curtes o breus ressenyes crítiques d’exposicions. No es tractava d’un simple 
canvi de persones, sinó d’un canvi radical de valors. En el número de la revista 
de 24 de febrer, Perucho va dedicar tot l’espai de “Invención y criterio de las 
artes” a Rafael Zabaleta i només va incloure dins “Guía de exposiciones” una 
breu nota i la petita reproducció d’una figura sobre l’exposició d’Humbert, just al 
damunt d’un espai similar dedicat a Núria Llimona, l’esposa de Domènec 
Carles que Humbert havia retrat tan bellament uns quaranta anys abans.  

El text de Perucho indicava des de la primera línia que el repartiment dels 
espais entre els artistes en la seva pàgina no era un fet accidental, sinó que 
responia a la voluntat d’afirmar una nova jerarquia estètica i, en conseqüència, 
d’anar marginant allò que considerava “la pintura catalana tradicional”. 

“Manuel Humbert, uno de los maestros de la pintura catalana tradicional, 
presenta en la Sala Parés un conjunto de 29 óleos sobre figura, bodegón i 
paisaje. Pastosa y lírica, esta pintura adquiere una especial gravedad, una 
melancolía suave y difusa. Desde los tiempos ya lejanos de sus “gouaches” 
nerviosos e intensos con escenas portuarias y de café concert Manuel Humbert 
ha ido densificando su arte, dotándole de un equilibrio sabio y humano”. 
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Tanta brevetat no s’havia vist mai. El poc que deia Perucho no estava 
malament, però ho feia amb evident desgana perquè aquella pintura ja no 
l’interessava. Allò era un revés molt seriós de conseqüències nefastes per a 
Humbert i per als cultivadors de la pintura “tradicional”, perquè no es tractava 
simplement de la posició i de l’opinió d’un crític qualsevol, sinó la del nou 
responsable de la secció d’art de la revista que havia anat integrant molt del bo 
i millor no solament de la intel·lectualitat que havia apostat pels vencedors de la 
guerra civil, sinó també d’una part important d’aquella que l’havia perduda, 
com, per exemple, Joaquim Folch i Torres, Carles Soldevila o el mateix 
Sebastià Gasch, entre altres. Així, Destino havia esdevingut la gran referència 
cultural d’aquell període. La seva nova orientació estètica que, en bona 
mesura, representava Perucho era un cop brutal per a aquella generació 
d’artistes. “Tradicional” volia dir, en aquell moment i en aquelles pàgines, que 
havia passat la teva hora i calia començar anar-te arraconant a les golfes de la 
història. El cop havia de ser especialment dur per a Humbert, perquè havia 
assolit de fer altra vegada una pintura meravellosa. 

 

Mentrestant, els Maragall recuperaven la seva idea de proposar als seus 
artistes un motiu comú a través del qual expressar-se i que pogués ésser 
alhora objecte d’exposicions col·lectives. Aquella vegada el tema arrelava amb 
la millor tradició pictòrica, però també, recentment i a Espanya, amb la pitjor, 
per la qual cosa era delicat i no semblava fet per atreure l’interès de la crítica i 
el públic més joves. L’exposició es va dir, en consonància amb el motiu, “25 
Bodegones y floreros de la pintura contemporánea”. Es va celebrar a Barcelona 
entre el 24 i el 9 de març a la Sala Parés i, immediatament després, del 2 al 23 
d’abril, es va portar a Madrid, a la Galeria del Cisne. 

Curiosament, només canviava el número d’obres que figurava en el títol de les 
dues exposicions, a Madrid havia disminuït de 25 a 22. Algú, 
malintencionadament o no, podria pensar que la diferència la marcava el 
nombre d’obres venudes a Barcelona, però sabem que no era exactament així, 
perquè Pruna, per exemple, n’havia presentat dues a Barcelona i en portava 
tres a Madrid, tot i que es reproduïa una mateixa obra seva en tots dos 
catàlegs. Humbert va presentar tres obres en cada lloc, però no sabem si eren 
les mateixes. Al cap i a la fi, era lògic que les obres es portessin d’un lloc a 
l’altre si no s’havien venut  i els Maragall havien de lluitar molt per obrir les 
portes d’un mercat limitat en el qual anaven cada cop més contracorrent.  

Això no obstant, gaudien encara de certs suports importants entre els crítics, 
com era el cas de Rafael Santos Torruella. Havia fet una crítica a l’exposició de 
Barcelona, amb breus comentaris per cada un dels set pintors expositors, i els 
Maragall la van reproduir àmpliament en el catàleg de la exposició de Madrid. 

“...El tema invita a la reflexión. He aquí un tipo de obras que, en la dialética 
histórica de los asuntos, acaso se resista más que ningún otro a su 
desaparición. Dentro de lo que se entiende por escuela española ha tenido, 
además, unos rasgos específicos que lo singularizan claramente en ella... 
simplicidad en los temas, vigor plástico, realismo severo, inclinado más a la 
verdad solitaria de los objetos que – cual ocurre en los bodegones holandeses 
– a las sugerencias utilitarias por ellos ofrecidas. Y algo así como un 
respetuoso sentido en la interpretación de las cosas humildes... Y válida para 
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todos ellos, aquella repetida frase de Santa Teresa de Avila: “también entre los 
pucheros anda el Señor”... 

“... En los cuadros de esta exposición hay, en cambio, una complacencia más 
sensible, más satisfecha y deleitosa, incluso en ocasiones más delicada y 
amable, en relación con los objetos que en ellos intervienen. El bodegón, el 
florero, están aquí en respuesta a un concepto del arte y de la vida que no se 
plantea problema alguno en torno a la realidad inmediata, o mejor, en torno al 
sentido de esa realidad. Sis valores están, pues, en las puras imágenes que 
nos ofrecen y en la interpretación de las mismas según calidades, entonación, 
factura, aciertos compositivos, etc., de acuerdo con una visión pictórica para la 
cual la complacencia en ese valor de las imagénes, como sugerencia de las 
cosas más asequibles y cotidianas, lo es y lo significa todo. 

“Partiendo de este concepto, un denominador común de maestria en la 
ejecución relaciona todos los cuadros de la antológica... Maestría diversificada 
por ostensibles peculiaridades de temperamento y sensibilidad, hasta del 
ángulo de visión si se quiere, pero en cualquier caso expresadas en el más alto 
grado de perfección dentro de la línea o el peculiar estilo de cada uno de los 
pintores...”. 

Santos Torruella, en poques línies, havia reeixit a explicar el gènere, havia 
exposat delicadament la diferència anímica entre Espanya i Catalunya i, en la 
part final, després de afirmar la qualitat d’aquells set pintors que era allò que els 
donava “un denominador comú”, és a dir, una certa unitat, es disposava a 
caracteritzar-los nítidament i diferenciadament a través uns comentaris sobre la 
producció exposada, però apuntant a la realitat completa de llurs obres. Així, 
passava revista a Pruna i les seves pensades, estàtiques i alambinades 
composicions; qualificava a Serra de fugat, puixant i expeditiu, fins i tot un punt 
massa; veia a Mallol Suazo contingut, greu, simple, aturat en el temps i 
melancòlic; trobava Mompou fresc i jove en l’accent, net, musical i pur en el 
color, intacte i auroral; Togores, en canvi, seria naturalista i amb afany de 
verisme, aïllant els objectes, però sense imposar-los la solitud; considerava a 
Sisquella, luxós, elegant, lluminós i cromàtic. Les darreres línies les dedicava 
als bodegons d’Humbert: “Y, finalmente, los de Humbert, sosegados, como 
“dichos” con voz velada, pero por ello mismo expresivos de una intimidad 
delicada y profunda en sumo grado”. També a ell i a la seva pintura havia 
reeixit a caracteritzar-los amb quatre trets.  

 

La presència de la pintura d’Humbert a Madrid no es limità a aquella exposició. 
Poc abans de Nadal, del 26 de novembre al 10 de desembre, la Galería el 
Cisne tornava a programar-lo acompanyat de dos altres artistes. Un d’ells, 
Sisquella, era un company habitual de l’hora, però l’altre havia d’emocionar-lo i 
honorar-lo molt. Es tractava d’un vell amic, des de feia temps desaparegut, 
però molt important i molt estimat. Un cop més, en efecte, es tornaven a 
reconèixer  les seves afinitats gens fàcils amb Isidre Nonell. L’exposició, 
titulada “Tríptico”, volia presentar a través els tres artistes, tres moments i tres 
grups que havien resultat decisius “en el movimiento renovador de las artes en 
España al principio de este siglo en Barcelona”: Nonell, 1900 i els 4 gats; 
Humbert, 1916 i Les Arts i els Artistes; Sisquella, 1923 i els Evolucionistes 
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Conseqüent amb l’enunciat, l’exposició, retrospectiva, trencava amb la línia 
habitual, com ho havia fet l’any abans amb una exposició de Dario Regoyos. 
“Estos tres artistas representativos - Nonell, Humbert i Sisquella - innovadores 
entonces pero constantemente fieles al espíritu de sus revoluciones, son los 
que integran la exposición inaugural de la Galería Cisne para la temporada 
1962-1963; pero precisamente con obras de aquellos momentos en que 
representaron, con su arte vivo, la pugna de tendencias anteriores”.  

A més d’aquelles paraules, el catàleg dedicava a cada artista una nota 
biogràfica i unes bones línies referides als moviments que representaven. Les 
d’Humbert eren extretes de l’assaig de Benet i s’hi afegia un breu comentari de 
Joaquim Folch i Torres sobre la aquarel·la L’Hostal que figurava en l’exposició 
juntament amb 12 altres obres, totes damunt paper: gouaches (dues Figura, Le 
Bateau lavoir, Arlequín, París 1920, Interior con figuras, Taberna), aquarel·les 
(Figura ante el espejo, L’Hostal), sanguines (Autoretrato, Sanguina 1917), 
Aguatinta 1913 i Dibujo 1913761.   

Uns mesos abans, concretament el dia 9 de juny d’aquell any 1962762, Sebastià 
Gasch li havia dedicat al Diario de Barcelona, una de les seves cròniques, que 
duien per títol genèric “De viva voz con los artistas”. En el títol específic, 
“Manuel Humbert opina sobre los pintores de ayer y hoy”, quedava palès el 
terreny en què Gasch va voler situar la conversa, un terreny especialment 
apropiat donada la conjuntura. L’encontre va tenir lloc en el taller d’Humbert i 
Gasch va introduir el resultat de la conversa fent inicialment un viu retrat de 
l’atmosfera que s’hi respirava i del pintor que l’ocupava, destacant alguns trets 
de personalitat de l’artista com ara el mètode, la laboriositat, l’organització i la 
modèstia. 

  
“Manuel Humbert tiene su taller en la calle Baja de San Pedro, recogida y 
silenciosa, dormida en el hechizo de su historia y a la que no llegan los ecos 
fragorosos de la enfebrecida Vía Layetana. Si llama usted a la puerta de ese 
taller, se le recibirá con la llaneza y el estilo de un señorío auténtico, sin recelos 
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 El mateix dia que es publicava la entrevista de Gasch, la Sala Vayreda, que també pertanyia 
als Maragall, inaugurava una exposició col·lectiva, amb una combinació de pintors del grup 
d’Humbert de la Sala Parés, Amat, Capmany, Humbert (Flores y frutas, Figura rosa), Mallol 
Suazo, Mompou, Pruna, Serra, Sisquella i Togores, i de pintors més joves, F. Aguilar Alcuaz, R. 
Bataller, X. Blanch, R. Durán, Gabino, J.L. Morán, J. Roca i X.Valls. Així, els Maragall donaven 
continuïtat i renovaven la seva línia de “realismo como expresión de la belleza”, lema que va a 
tornat a ser el títol de la exposició inaugural de la temporada 1961-1962 (7-20 d’octubre) que es 
va anunciar i celebrar simultàniament i paral·lelament a la Vayreda i a la Parés, amb el subtítol 
“Diecisiete pintores”, tot i que en dos catàlegs diferenciats. Així, a la Vayreda el nombre d’artistes 
s’havia reduït, però la combinació generacional era la mateixa: Amat, Blanch, Capmany, Durán, 
Durancamps, Gabino Rey, Humbert (Florero, Bodegón perdiz), Mompou, Roca, J.Serra i Valls. 
Molts d’ells i els sis restants de la llista anterior s’exposaven a la Parés. D’Humbert per exemple, 
s’exposava i reproduïa en el catàleg Figura rosa que ja s’havia exposat el mes de juny a la 
Vayreda. 
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ni teatralerías. Todo en la amplia estancia revela al hombre metodizado, al 
trabajador sistematizado, al artista que vive en su estudio muchas horas de 
organizada tarea.  
 
“Gran señor en su espíritu, en su pintura, en su trato, Manuel Humbert es alto, 
enjunto(!), le calvea el cráneo y va impecablemente vestido. Es un hombre muy 
afable, siempre a flor de labios una sonrisa elegantemente irónica, algo altiva. 
Sus maneras son suaves y modesta su expresión. Cuenta actualmente setenta 
y dos años. A esta edad se está de vuelta de muchas cosas, y mal puede 
haber en nadie que tanto camino haya recorrido un enguijarramiento de 
facultades y presunciones, como no sea que la vanidad se le quedase agarrada 
al cuerpo para siempre. No es ese, digo, el caso de Manuel Humbert, sino más 
bien el de una modestia excesiva, aunque yo no creo que nunca en la 
modestia, como en cualquier otra virtud, pueda haber exceso. Como pintor, 
Manuel Humbert, como suele decirse, no necesita presentación. Empezó a 
pintar en la primera década de este siglo y su historia es la de un gran 
laborioso, índice y ejemplo de cómo las asiduidades y los entusiasmos 
profesionales tienen una meta segura y positiva. Y, actualmente, Manuel 
Humbert se encuentra en esa etapa de la existencia en que se alcanza la 
madurez vital y creadora. De ahí que nadie tan indicado como él para hablar de 
las condiciones en que el pintor trabajaba ayer y trabaja hoy. Me dice por 
empezar: 
 
- A principios de siglo, ser pintor presuponía tristes privaciones o una amargada 
bohemia. No había ambiente. En Barcelona, nadie vendía nada y no existía 
ningún aliciente para que un artista se pusiera a pintar: ni económico, ni el del 
lucimiento ni el de la vanidad. 
 
- Entonces, ¿qué recurso le quedaba al pintor? 
 
- Un sólo: la vocación, y ésta implicaba enormes sacrificios, porque no se 
vislumbraba ningún sendero practicable. Para un pintor, era aquella una época 
durísima. 
 
- ¿Cómo se formaba artísticamente un pintor? 
 
- Lo debía todo a sus dones, si los poseía, a lo que observaba por sí mismo y a 
lo en él despertaba admiración. El pintor aprendía su oficio a revolcones, como 
los toreros... 
 
- ¿Y la Escuela de Bellas Artes? 
 
- En aquella época nos parecía que no podía ayudarnos en nuestra formación, 
porque los pintores de la generación anterior, los Canals, los Nonell, los 
Gargallo, que habían pasado por la escuela de Bellas Artes, nos hablaban de la 
enseñanza que se daba en ella en tales términos, que no nos alentaba para 
ingresar en aquel centro docente. 
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“El diálogo con Humbert es un diálogo confidencial, sin estrépito en su torno, y 
el pintor responde a todo cuanto le pregunto con una magnífica sinceridad, 
noble prenda de un noble temperamento. 
 
- ¿Cómo enjuiciaría usted el panorama artístico actual? 
 
- Según le dije, el número de pintores era entonces muy reducido, porque eran 
muy pocos los que se veían capaces de sobrellevar las condiciones de dureza 
en que se tenía que luchar. Hoy día las circunstancias han variado y es mucho 
más crecido el número de jóvenes que se dedican a la pintura. 
 
- A su entender, ¿cúales son las razones de esta proliferación? 
 
- Esos jóvenes encuentran a su alrededor muchas facilidades, y ello da ocasión 
para que algunos muchachos sin una gran vocación ni grandes dones y con la 
ayuda de la enorme difusión gráfica que alcanza lo que se hace y lo que se ha 
hecho en pintura, engrosen las filas de los artistas pintores. 
 
“El dibujo – comentava Gasch- es la parte más secreta de la obra de un pintor, 
aquélla también en la que el pintor se expresa con mayor libertad, y un simple 
croquis es a veces mucho más elocuente que una enorme tela de caballete. El 
dibujo revela el rostro auténtico del creador. “Muéstrame tus dibujos, y te diré 
quién eres”. En los comienzos de su carrera Manuel Humbert realizaba unos 
dibujos a la pluma, lavados, “gouaches” y sanguinas, rebosantes de 
sugestiones de muy diversa índole, fundidas todas en una agudísima 
sensibilidad y servidas por un trazo incisivo y estremecido. El dibujo continúa 
siendo la base de su obra, su pintura descansa sobre la permanencia del 
grafismo. Bajo las apariencias exteriores de los lienzos de Humbert, en efecto, 
hay, latente como el calor de los cuerpos, la solidez del dibujo. Sobre este tema 
versará la última pregunta que el pintor contesta de este modo: 
 
- Antes de ahora, se concedía poca importancia al dibujo. Nadie se encargaba 
de divulgarlo y propagarlo y era muy raros los coleccionistas que adquirían 
dibujos. Es imperdonable que hoy día no se dé una amplia difusión, porque son 
abundantes y fidelísimos los medios de reproducción. Esa exactitud, claro está, 
no se consigue en la reproducción de lienzos, ya que por el momento no se ha 
logrado aún su perfecta fidelidad. 
 
“Con su acertar siempre en el concepto justo y la palabra precisa, Manuel 
Humbert es un conversador estupendo y como para quedarse charlando con él 
durante horas”763. 
 
Segurament la conversa va durar hores. Gasch i Humbert, amb imponents 
històries de vida darrera, tenien moltes coses per contar. Humbert havia estat 
més coherent i constant en les seves eleccions estètiques. Gasch, des dels 
temps del Manifest Groc, havia canviat molt, però mantenia viva la curiositat i la 
varietat dels seus interessos. Pròpiament, no era un artista. Humbert, sí, i 
Gasch sabia que era dels bons i feia anys que li mostra un gran respecte. 
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 Diario de Barcelona, 9 de juny de 1962. Sebastià Gasch. De viva voz con los artistas. 
“Manuel Humbert”. 
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D’aquelles hores de conversa en la plàcida atmosfera del taller de Ciutat Vella, 
Gasch va haver de fer-ne un resum i una elecció per encabir-les en l’espai, 
tanmateix important, que li cedia el diari. Va triar, per una banda, la diferència 
entre els artistes del temps d’Humbert i els del moment i, d’altra banda, el 
dibuix. Humbert va explicar la diferència centrant-la en les dificultats que 
comportava l’ofici de pintor en una època i en les facilitats que, 
comparativament, trobaven els més joves. Les conseqüències artístiques 
d’aquelles situacions tan diverses calia deduir-les, perquè Humbert no va fer 
cap ostentació de pintor “fet a rebolcades” i avesat a mil batalles, ni referida a 
ell  ni als seus companys de generació. Sobre “alguns joves que no tenien “una 
gran vocació ni grans dons” només deia, sense anomenar ningú i amb tota 
l’elegància possible, que si havien pogut “engrossir les files dels artistes 
pintors” havia estat gràcies a aquelles facilitats. Per tant, sense negar en 
absolut l’existència de gra del bo entre els artistes joves, pels que a més 
s’havia interessat vivament, venia a dir que hi havia més palla que gra, i això en 
unes proporcions mai vistes.   
 
D’altra banda, entenem que la qüestió del dibuix estava íntimament relacionada 
amb l’anterior, perquè no solament era la base de l’ofici de pintor, sinó l’element 
clau de la integració de la pintura amb les altres arts com havien defensat, en 
teoria, Aragay i Ors i, en la pràctica, d’altres, com Nogués i ell mateix. En la 
conversa, Humbert considerava que l’extraordinària millora dels mitjans de 
reproducció representaven una gran oportunitat per la difusió i la valoració del 
dibuix i trobava imperdonable que no s’aprofités. Es mantenia atent als 
desenvolupaments tècnics en el convenciment que podien afavorir l’art al qual 
havia dedicat i seguiria dedicant tota la seva vida. El seu esperit seguia sent 
“jove”, la qual cosa també es feia palesa en la nova aventura andorrana en què 
s’havia embarcat juntament amb Rafael Benet. 
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50. LA RESTAURACIÓ DEL RETAULE DE SANT JOAN 
DE CASELLES. RETRATS A L’HOTEL MIRADOR. EL 
CONFLICTE SORGIT PER UNA REFORMA DE LA CASA 
DE LA VALL. 
 

El mes de setembre de 1963, passats uns anys de la restauració de les 
pintures de la Casa de la Vall, el Consell de les Valls d’Andorra va fer un nou 
encàrrec paritari als nostres artistes: la restauració del retaule del segle XVI de 
l’església de Sant Joan de Caselles. Es formulava en el següents termes: “A 
proposició de la M.I. Junta de Cultura s’acorda: procedir a la Restauració del 
Retaule de Sant Joan de Caselles, sota la direcció dels Srs. Benet i Humbert, i 
per l’Escola Masana de Barcelona, sobre la base del pressupost presentat de 
160.000 pessetes (130.000 mil pessetes de cost i 30.000 pessetes d’estància a 
les valls de la Direcció tècnica)”764.  

La corresponsabilitat dels artistes no excloïa els matisos propis de la divisió del 
treball que es va establir d’una manera natural. Benet exercia una certa direcció 
dels treballs no estrictament pictòrics, com per exemple, desmuntar el retaule 
de Sant Joan de Caselles, la qual cosa, per cert, li va permetre descobrir la 
Majestat en estuc del segle XII.  

En un informe a la Comissió de Cultura, datat a Canillo el 14 d’octubre de 1963, 
Benet ho explicava així: “De comú acord amb el meu il·lustre amic el senyor 
César Martinell, a qui la Comissió de Cultura i el Consell de les Valls tingueren 
l’encert d’encomanar la restauració de les esglésies preromàniques i 
romàniques d’aquest petit i formós país, en plau comunicar el següent: 

“En compliment de l’acord de 8 de setembre d’enguany, portem a terme la 
restauració del Retaule de Sant Joan [Evangelista] de Caselles, obra que en 
aquest dies està portant a terme en la seva etapa final el gran pintor Manuel 
Humbert, ens trobàrem amb la gran sorpresa de descobrir el Crist romànic en 
estuc; desgraciadament mutilat, però el suficient format en la testa per poder-ne 
apreciar la seva formosor, fragment per ell sol digne d’una vitrina del Louvre”765. 

Les persones que vam poder consultar a Andorra ens van confirmar allò que 
deia Benet i que es pot endevinar a simple vista: la restauració artística del 
retaule de Sant Joan fou obra d’Humbert. I de fet, el pintor conservava en el 
seu arxiu fotogràfic les imatges d’abans i després de la restauració. El fotògraf, 
en aquella ocasió, havia estat Fèlix Peig, que, en entrevistar-lo, recordava que 
el pintor havia volgut quedar-se una còpia dels clixés. 

El mateix Fèlix Peig766, que ens el va descriure com “un home amable i un 
senyor magnífic”, el va veure treballar i el considerava “un artistàs” que l’havia  
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 Acta del 8 de setembre de 1963. Llibre d’actes de la casa de la Vall, foli 518. 
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 L’informe ha estat recuperat per Alícia Suàrez i publicat als Quaderns Rafael Benet núm. 22 
de juny del 2009 sota el títol ”Un document inèdit sobre Rafael Benet i el patrimoni artístic 
andorrà”. 
 
766

 Peig era de Sabadell. El seu pare havia estat director d’una fàbrica de teixits “Fills de Miquel 
Pifarré S.A.” i, quan la fàbrica es va traslladar a Andorra, els Peix van seguir-la. En Fèlix va 
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impressionat molt per la manera d’elegir els colors. Opinava que el resultat de 
la intervenció d’Humbert i Benet a Sant Joan de Caselles “era molt maco, amb 
els trets restablerts i els colors recuperats”. El fotògraf també ens contà que, a 
demanda dels artistes, s’havia fet  una bastida a l’interior de l’església perquè 
les fotos fossin preses en perspectiva real.  

Malgrat l’interès de les apreciacions de Peig, el testimoni oral més important 
sobre la labor d’Humbert i Benet a Andorra ens el va donar Pere Canturri que 
havia estat Secretari de la llavors nomenada Junta de Cultura767 en l’època que 
el Consell de les Valls els va fer l’encàrrec de restaurar el retaule de Sant Joan 
de Caselles.  

“A Sant Joan de Caselles, la restauració artística del retaule va correspondre a 
Humbert. El treball d’arrencament i fixació de les pintures de les parets era de 
Llopart. Benet dirigia bona part del treball de Llopart i va dibuixar els xassís de 
fusta. Sempre feien pocs retocs a les pintures murals, però, quan calia, els feia 
Humbert. El pinzell era d’Humbert. Això ja havia estat així en la restauració de 
les pintures de la Casa de la Vall, a les que hi feu uns lleus retocs que en una 
restauració posterior [la de Sabater] es van treure”. 

En aquest punt cal completar o potser corregir el relat, car el mes de març de 
l’any 2003 vam poder entrevistar un important restaurador, el Sr. Asturiol, al 
que no anomenà Canturri, però que va ser requerit per Benet per treballar a 
Sant Joan de Caselles. Asturiol ens va explicar que va anar a Canillo amb 
Benet. Des d’aquell indret, el capellà els acompanyava amb cotxe fins a 
l’església de Sant Joan, on Benet havia trobat el Crist, bona part del qual, 
segons ens seguí dient, estava fet a trossos. Asturiol va anar enganxant-los. 
També recordava que les figures del costat del Crist eren postgòtiques i 
pintades de vermell i que ell va treure-les-hi aquest color. Asturiol havia 
començat a restaurar essent molt jove, als catorze anys, al taller dels Gudiol. 
Segons ell, Benet no s’entenia gaire amb Ramon, un dels germans Gudiol, i per 
això l’hauria agafat a ell, amb qui havia fet amistat, per anar a Andorra. No 
sabem si la correcció dels Gudiol de la datació feta per Benet i Humbert 
d’alguna pintura mural andorrana tenia relació amb el fet d’haver-se desentès 
amb Benet. 

L’informe de Benet s’estenia en llargues comparacions erudites, a la fi de les 
quals tornava als aspectes tècnics, entre els que destacava la necessitat de 
procedir a l’excavació i restauració de l’interior de l’església abans de col·locar 
en el seu lloc el retaule restaurat sense risc de malmetre’l. Naturalment, aquell 
procés de restauració i excavació es faria amb el vist i plau de Cèsar Martinell, 

                                                                                                                                
arribar l’any 1952. El seu ofici era mecànic de telers i també es confessava “teòric dels teixits”, 
coneixements que havia adquirit d’un particular que vivia a la Ronda Sant Antoni i després a 
l’Escola Industrial de Sabadell. Fins arribar a Andorra, la fotografia havia estat el seu hobby . 
Però quan es va veure que el trasllat industrial havia estat un fracàs, es decidí a fer de fotògraf a 
temps integral, comptant amb l’avantatge que a Andorra només hi havia un altra fotògraf 
professional, Valentí Claverol. En tals condicions no li resultà difícil arribar a ser el fotògraf del 
Consell General de les Valls. En aquesta condició va rebre els encàrrecs de fotografiar les obres 
de la Casa de la Vall i, posteriorment, les de Sant Joan de Caselles. Les seves fotografies 
figuren en l’Arxiu Nacional Andorrà. 
 
767

 Gràcies a Gerard Sasplugas, fill de Joan, que estava al capdavant de l’Hotel Sasplugas, 
hereu del Mirador, on ens va acollir gentilment i generosament, va poder trobar-nos i mantenir 
una llarga conversa amb el sr. Canturri al mateix hotel el dia 1 de desembre del 2002.  
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la qual cosa provava fins a quin punt la col·laboració dels tres amics i hostes de 
l’Hotel Mirador era estreta. Aquest és un dels motius de què ens hagi sorprès 
tant la duresa amb què Benet censurà el treball de Martinell en el seu informe 
de 1965. 

Sempre que anaven a Andorra, Benet, Humbert i també Martinell s’allotjaven a 
l’Hotel Mirador, propietat de Joan Sasplugas, proper a la Casa de la Vall. Benet 
i Humbert solien fer estades a Andorra de dos o tres mesos a la primavera o a 
la tardor, part de les quals compartien i altres, no. Malgrat evitaven els hiverns, 
el treball a Andorra sovint era dur. Ho va ser sobretot quan van fer-se càrrec de 
la restauració de Sant Joan de Caselles, perquè tenien vuit anys més i perquè 
l’església es trobava a més altura i era més freda que la Casa de la Vall. 
Qualsevol persona que s’enfili fins a Sant Joan de Caselles només pot 
commoure’s imaginant els dos venerables amics en el setè decenni de les  
seves vides treballant infatigablement en una freda església situada a més de 
1.500 metres d’altura. A més a més, per una qüestió de proximitat a la feina, en 
aquella ocasió havien decidit allotjar-se a Canillo en un hotel senzill, l’Hotel 
Oller.  

A causa del fred i de la duresa del treball, Humbert va emmalaltir. Joan 
Sasplugas els va anar a buscar a Canillo i els va instal·lar novament al seu 
hotel. El Mirador era més confortable i la família Sasplugas, juntament amb el 
Dr. Vilanova768, que va diagnosticar-li una pulmonia, van tenir cura  del malalt. 
En agraïment, quan es va refer, Humbert va voler regalar-li un retrat a Joan 
Sasplugas.  

Joan Sasplugas no era un home qualsevol. Havia nascut a Junceda i havia 
estat alcalde de Tàrrega pel PSUC. A les acaballes de la guerra es va haver 
d’exiliar, passant pel Perthus i anant a parar al camp de concentració d’Argelès. 
La futura esposa, de família republicana de Castelldans, una localitat també 
propera a Juneda, es va haver d’exiliar amb la família. Un cop casats, mentre 
esperaven un vaixell que els dugués a Mèxic, Sasplugas treballava a pic i pala 
a Aix-les-Thermes en la construcció d’un embasament. Les condicions a 
França eren molt dures i no només per a ell. Un dia, mentre ella es trobava en 
un fila del racionament, una gent l’insultava per la seva condició d’exiliada. 
Donada la situació, van decidir passar a Andorra malgrat que era hivern i 
havien de fer-ho a peu, pel Coll d’Ares. El camí va ser duríssim, tant que van 
haver d’anar desprenent-se de l’aixovar malgrat que ella havia passat fent-se’l 
moltes hores de la joventut. Finalment van fer cap a l’Hotel Mirador, on van 
treballar  pel menjar durant dos anys. El gerent de l’hotel, un tal Pereña, també 
era exiliat. Més tard, Sasplugas va a anar a treballar al Metropol, que era la 
fonda del poble, fins que l’any 1954 va tornar al Mirador i el van contractar. En 
aquell moment, l’Hotel Mirador complia una funció de focus cultural i s’hi 
donava una gran barreja social. Quan Sasplugas va fer-se’n càrrec va mantenir 
i reforçar aquell esperit. 

El seu fill Gerard, a qui devem aquest apunt biogràfic dels pares, tot i ser molt 
jove quan els artistes freqüentaven l’hotel, recordava vivament Humbert: “Era 
un home molt dolç, desprenia santedat, respirava tranquil·litat. Prim, vestit de 
gris, cabells blancs, encorbatat. Era molt educat i parlava molt amb el nostre 
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 El doctor Vilanova era casat amb Mercè Trias, filla del doctor Trias-Pujol. El doctor Moisés 
Broggi, era l’altre gendre de Trias-Pujol. Informació oferta per J. Berenguer. 
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pare i es va crear entre ells una relació d’amistat. Cada vegada que Humbert 
exposava a la Sala Parés, el pare baixava a veure-ho. Quan Humbert era aquí 
treballava tot el dia, només tornava per sopar. A ell i a Benet els hi fèiem el 
menú, no eren gens exigents. Lluitaven contra la incomprensió del Consell”.  

També, recordava que quan va aparèixer l’assaig de Benet i Olivar, Humbert 
havia ofert al seu pare un exemplar amb la següent dedicatòria: “Al bon amic 
meu en Joan Sasplugas, amic també de les Belles Arts, dedico aquest 
exemplar, abraçant-lo cordialment. Andorra la Vella, octubre 1964”. Venint d’un 
home tant reservat com Humbert, aquelles paraules denotaven un gran afecte. 

De fet, el retrat de Joan Sasplugas no era el primer retrat que Humbert feia als 
membres de la família. Un parell d’anys abans, Sasplugas li havia encarregat 
que fes un retrat de la seva filla Magda. Ella ens va fer un relat viu i precís de 
com havia estat realitzat. 

“Jo era una nena, tenia 11 o 12 anys. Ell anava observant com em vestia 
diàriament fins que un dia va dir a la mare: “La pintarem amb aquesta brusa i 
aquesta faldilla”. També es posava en una tauleta per observar-me mentre jo 
menjava. La postura en què estic en el quadre encara la faig ara.  

“Quan va decidir començar el retrat, va triar una habitació de l’hotel amb un 
balcó que donava al jardí. La va triar per la llum. Ell es posava d’esquena a la 
llum i al balcó. Va fer posar un fons a l’habitació que era de parets blanques o 
almenys clares. La mare li va aconseguir per aquesta fi un cobrellit blau. La 
cadira que surt al quadre era real. Tot estava molt estudiat. 

“Jo posava pel matí, era en període de vacances, vers la fi de juny, i trobava les 
sessions pesades i, a més, van ser varis dies seguits. Ell era un home molt 
seriós però, mentre jo posava, em parlava i per fer-me passar l’estona em deia 
rodolins. Encara me’n recordo d’un que deia: “A pi xic, escala no cal, si cal, du-
li”. Era carinyós i amable. No em va ensenyar el quadre fins que el va acabar. 
Em va tallar la punta dels peus, però a mi m’agrada”.  

Entre altres records, Magda va treure el del dia de la comunió. “La vaig fer l’any 
60, als meus vuit anys, juntament amb els meus germans bessons. Humbert i 
Benet van venir de Barcelona expressament. Hi havia molta amistat perquè el 
pare era molt carismàtic i a casa s’hi sentien molt bé. Els Benet van seguir 
venint fins el final. Humbert va fer una dedicatòria molt bonica del seu llibre al 
meu pare. També va regalar una sanguina al meu germà Jordi pel seu 
casament. 

“Pel Mirador hi passava tothom: Pau Casals, Josep Pla ... . Hi havia un caliu 
intel·lectual. Humbert era més aviat conservador, ell i el pare no parlaven de 
política. Les converses preferentment eren sobre art i literatura”. 

Pla va referir-se al paper de Benet i Humbert, i també al de Martinell, a Andorra 
en Un petit món. Les Valls d’Andorra. “A partir del 1963 es considera que 
l’escultura més vella d’aquest principat és la Majestat descoberta l’any 1963 en 
les excavacions i investigacions dutes a terme a sant Joan de Casellas 
dirigides pel pintor, crític i historiador de l’art Rafael Benet. És un escultura en 
estil feta per un gran artista, del segle XII, que ha estat novament col·locada en 
el lloc que ocupà fins al segle XVIII. El Consell d’Andorra aquests últims anys, 
s’ha debruillat molt, i perdonin el gal·licisme gairebé escandalós. La Secció de 
Cultura del Consell, nomenant Rafael Benet, el pintor Manuel Humbert i 
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l’arquitecte César Martinell per acabar la incúria artística que ha caracteritzat 
durant tants anys aquestes coses, ha donat un gran resultat”769.  

Unes línies més endavant, referint-se a la pintura andorrana, va escriure: “La 
pintura d’Andorra té dues èpoques: la romànica i la gòtica. La primera se situa 
entre els segles XI i XIII. L’altra, del XIV al XVI. Són pintures murals, al fresc, 
religioses, inseparables de les que hi ha escampades pels Pirineus, a 
Catalunya i a Aragó. No hi ha res de més ecumènic a l’Europa occidental que el 
romànic”.  

Després de constatar quant de tot allò s’havia perdut a Andorra, tenia un record 
noucentista: “Què no s’hauria perdut, en aquest aspecte, sense l’interès de 
Josep Pijoan i de l’època inicial de l’Institut?”. I dues línies més tard, afegia: “El 
1963, Rafael Benet descobrí dues pintures sobreposades, a Sant Joan de 
Caselles: una de finals del XIII o principis del XIV i la de sota, més antiga”. 

“De la pintura gòtica, en queden obres pintades sobre fusta o sobre parets. De 
les primeres, queda el retaule de Sant Joan de Caselles, el de Sant Romà de 
les Bons, alguns fragments de Nagol, el tríptic de la Casa de les Valls. Són 
pintures del XVI... De les pintures gòtiques sobre parets... Del segle XVI, se’n 
conserven d’altres al fresc a la sala de recepció de la Casa de la Vall.  
Aquestes pintures que eren a la Sindicatura foren salvades i desplaçades 
d’imminent ruïna, els anys 1955-56, gràcies a Rafel Benet, Manuel Humbert i 
l’arquitecte(!) Llompart”. 

I tot seguit donava la seva font: “Benet recollí l’inventari del patrimoni artístic 
andorrà - del qual provenen totes les notícies - i es començà a recollir material 
per al Museu de les Valls. Quant Benet descobrí, a Caselles, les pintures 
murals, de seguida en començà la restauració, així com de les del retaule gòtic 
de la mateixa església (devers 1525), obra del mestre de Canillo, nom posat 
per Benet a l’artista anònim que el pintà”770.  

És revelador contrastar la versió dels fets que en va fer Pla, a partir de 
l’inventari de Benet, amb la que hem anat construint pas a pas. Són diferències 
de matís sobre els protagonismes, però són importants. Qui escriu i fa circular 
el seus escrits, escriu la Història. Humbert no ho va fer gairebé mai. Hem 
procurat esmenar aquesta llei de ferro donant veu als documents i també als 
testimonis dels sobrevivents que van ser-hi, molts d’ells aplegats a l’entorn de 
Sasplugas i el seu Hotel Mirador. Però per completar el retaule manca un 
episodi que havia de resultar especialment dur als dos artistes. 

 

Pere Canturri va conduir una part molt important de la conversa que hi vam 
mantenir a Andorra vers els episodis que es van produir a la Casa de la Vall 
anys després de Benet i Humbert haver-hi fet la restauració i emplaçament de 
les pintures. 

 “Anys després que Benet i Humbert haguessin restaurat les pintures de la 
Casa de la Vall, es va decidir restaurar l’edifici. L’Alcalde de Barcelona, 
Porcioles, va recomanar l’arquitecte Ros de Ramis al Síndic Reig. Jo era de la 
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 PLA.: Obra Completa. vol. 27, pàg. 645. Un petit món. Les Valls d’Andorra. 
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 Ibid., 646-647. 
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Junta de Cultura i amb aquell arquitecte no m’hi vaig entendre mai. La seva 
intervenció no va ser una restauració, sinó una recreació al seu gust. L’edifici 
originalment havia estat una casa pairal andorrana típica, però Ros la va 
convertir en un xalet rústec de muntanya. La teulada, per exemple, no havia 
sobresortit mai més enllà d’un pam. Ros va treure el revocat esplèndid que 
havia agafat el color daurat de la calç en tornar-se vella. Va deixar la pedra a 
vista, però com la paret havia estat concebuda per ser recoberta, era irregular. 
Ros va haver de treure i posar pedres, en fi, ja es pot imaginar. Però encara va 
fer bestieses més grans. No trobava ben posades les pintures de la Sala Gran. 
Creia que havien de semblar que estiguessin pintades directament a les parets. 
Aleshores va demanar a un pintor de parets que igualés la superfície pictòrica, 
eliminant els senyals del lloc que havien ocupat les bigues en l’emplaçament 
anterior i que Humbert i Benet havien lògicament respectat. També va fer 
recobrir alguns angles retallats sense pintura que havien deixat Humbert i 
Benet respectant l’estat en què havien trobat la pintura original. Finalment, va 
fer treure el marc que havien deixat en torn de la pintura traslladada i 
restaurada, el qual permetia airejar tota la càmera d’aire posterior que ells 
havien creat. Ros va fer cobrir-lo d’obra. Davant aquella barbaritat, m’hi vaig 
oposar i vaig cridar  Benet i Humbert per reforçar la meva opinió davant Ros i 
Ramis. Va pujar solament l’Humbert que, en veure el desastre, quasi va tenir 
un atac: “Ho han estat mutilant”, repetia, molt afectat. La solució final que es va 
adoptar consistí en fer una sèrie de forats en ells llocs on havien estat els 
marcs, una mena de boquets per  airejar la càmera d’aire que quedava al 
darrera. Al cap d’uns anys va venir Sabater, director de l’Escola Masana, i va 
fer una restauració superficial, més aviat un manteniment”.  

Tanmateix, hem de completar aquesta darrer dada, amb un fet que ens va 
confirmar Canturri més endavant: Sabater va treure els retocs de pintura que 
Humbert, d’acord amb Benet, havia considerat convenient de fer-hi, segons 
hem vist en parlar de les restauracions a la Casa de la Vall. 

Jacint Berenguer ens proporcionà una informació decisiva per entendre tot 
aquell episodi. Es tracta del motiu que feia que l’autoritat moral de Josep Maria 
de Porcioles fos tan gran a Andorra que el Síndic i tot el Consell acceptessin la 
seva recomanació de contractar l’arquitecte Ros de Ramis, qui, tot sigui dit, 
havia completat satisfactòriament la reforma del Palau Berenguer d’Aguilar, 
iniciada per Florensa, com a seu del Museu Picasso de Barcelona. Doncs bé, 
l’autoritat de Porcioles a Andorra no era deguda al fet de ser alcalde Barcelona, 
sinó a què, des de ben abans, era Jutge d’Apel·lacions, es a dir, jutge en 2ª 
Instància en via penal, en aquell Principat. Com es tractava d’un càrrec de per 
vida, el va mantenir mentre va ser alcalde, posant-hi un substitut en la persona 
del Sr. Sabaté Tomàs. 

El relat de Pere Canturri era una síntesi correcta d’allò succeït amb la reforma 
de Ros de Ramis a la Casa de la Vall, a conseqüència de la qual els frescos 
restaurats van començar a deteriorar-se seriosament. Benet i Humbert van ser 
requerits a informar de les causes d’aquell deteriorament, mentre una certa 
sospita planava damunt seu per part d’algun membre del Consell. En defensa 
pròpia, Benet i Humbert van escriure cadascú un informe. El que Benet va 
signar i datar el dia 23 de febrer de 1965 era exhaustiu i molt important per 
conèixer tot el procés d’inventari i restauració que van acomplir al llarg de deu 
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anys. A ell hem acudit abastament en el capítol corresponent i hem de tornar a 
acudir-hi ara per completar el relat de Canturri i precisar certs fets. 

Potser allò més important fou que hi va haver cert diàleg entre Ros i els dos 
artistes. Tanmateix, l’arquitecte no va compartir el concepte dels pintors. 
Tampoc es va complir una part decisiva de la col·laboració acordada. Benet ho 
va relatar així: 

“Recordem que requerits per la M.I. Junta d’Obres de la Casa de la Vall, ens 
personarem a la mateixa el dia 31 d’agost de 1963 per a informar als seus 
components, dels perills que portava tot trasllat d’obres extretes damunt tela, 
quan com en el cas d’aquestes, algunes eren de grosses mesures. Ja havíem 
aconsellat a Barcelona i a Andorra, al senyor de Ros i de Ramis prudència en 
les seves resolucions, no solament impulsats pel nostre amor al patrimoni 
artístic d’Andorra, sinó per haver-nos demanat la nostra intervenció prop del 
susdit arquitecte alguns bons amics de l’avui dissolta Comissió de Cultura que 
tenien posada la seva confiança en nosaltres. Aquests ens pregaren 
procuressim frenar l’audàcia juvenil del renovador de la Casa de la Vall. No cal 
dir que, en gairebé tots els casos, la nostra intervenció prop del director de les 
obres no tingué la més lleu eficàcia. El senyor Ros, persona afable i de la més 
distingida correcció, tenia idees pròpies sobre la feina que li havia estat 
encomanada, i si va escoltar els nostres raonaments històrics i tècnics, ens va 
fer constar, amb la major finesa, que no els compartia. Va però, des dels 
primers moments,  demanar la nostra col·laboració per a que l’ajudessim tant al 
despenjar les pintures del seu lloc com al tornar-les a penjar després de les 
obres. Extrem aquest darrer que va esser oblidat, fos pel que fos, i qual oblit ha 
estat causa de la deplorable visió que ofereixen els murals de la Sala gran, 
novament plaçats”771.  

Malgrat Ros i Ramis haver-los delegat la feina de despenjar els murals de la 
Sala Gran, que havien encastat ells mateixos anys abans, per poder procedir a 
les obres de la reforma proposada per l’arquitecte i acceptada pel Consell, els 
artistes van reunir-se amb les autoritats per advertir-les del perill que 
comportava l’operació encomanada. Consideraven que un trasllat d’aquella 
mena només es justificaria en un cas d’emergència. També van fer constar que 
“el desig del senyor Ros, de col·locar les pintures a flor de paret, era a més 
d’impossible realització, contrari al sentit històric, doncs les pintures no 
pertanyien a tal indret...”. A més, advertien que si el mur que integrava les 
pintures s’aprimava, segons es deduïa d’allò projectat per l’arquitecte, seria 
molt difícil mantenir les càmeres d’aire que garantien el manteniment de les 
pintures. 

“Recordà el senyor Humbert que, nosaltres en la nostra col·locació haviem 
disposat una cambra d’aire, entre els murals extrets i el gruix del mur i que 
aquesta cambra s’havia de conservar en la nova col·locació, sense la qual seria 
difícil que les pintures resistissin – digué – com han resistit fina ara...”772. 

De tota manera, van rebre l’ordre de la Junta d’Obres de despenjar els murals i 
l’obeïren. La manera que havien collat els bastidors als murs va facilitar la feina 
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 BENET: “Informe Pintures…”, op. cit., 1-2. 
772

 Ibid., 5. 
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dels operaris. Però, un trencament, preludi dels que patirien amb el temps les 
pintures, s’havia produït entre ells i les autoritats. 

“Cal insistir en el fet que després d’aquesta reunió en que el nostre criteri 
objectiu fou exposat no sense vehemència – el senyor Humbert pronosticà que 
amb aquest trasllat, en gran part innecessari, s’atentaria al patrimoni artístic 
d’Andorra -, les relacions entre la majoria dels Il·lustres components de la Junta 
d’Obres i nosaltres es pot dir que restaren sense efecte. Amb el senyor Ros 
encara després d’aquesta reunió, les relacions tècniques continuaren, ja que 
tingué a bé demanar-nos, l’alçat dels murs de la sala amb la disposició de les 
obertures de les portes i de les pintures. 

“En el transcurs de l’any 1964 es va prescindir de nosaltres, i quan s’instalaren 
de nou les pintures no forem cridats...”773.  

Ho feren operaris inexperts seguint criteris equivocats. Aquesta, en conclusió, 
era la raó del desastre de quelcom que ja havia començat malament, perquè si, 
com recordava Benet, quan se’ls va encarregar la restauració de les pintures, 
s’hagués comptat amb un pressupost com el que comptava Ros per fer la 
reforma de la Casa de la Vall, no hagués calgut fer el trasllat a la Sala Gran de 
les pintures adossades  als murs que donaven a l’exterior perquè aquests 
s’haguessin pogut protegir i impermeabilitzar.  

Humbert, que com acabem de veure, ja havia tingut un paper actiu i, segons 
Benet, fins i tot vehement, en el curs de les reunions amb l’arquitecte i les 
autoritats, quan va fer l’informe que va adreçar al Síndic general de les Valls, 
sr. Julià Reig. Datat a Barcelona, 30 d’octubre de 1965, va ser sintètic, punyent 
i definitiu.  

Set dies abans d’escriure’l, concretament a les onze del matí del dia 23 
d’octubre, s’havia celebrat una reunió a la Casa  de la Vall a la qual va assistir-
hi sol774. Tot i indica que en aquell moment les relacions entre Benet i les 
autoritats andorranes no eren gaire bones i, probablement, no havia estat 
convidat a la reunió. No sabem les causes precises de la seva absència, però 
podia ser raó suficient allò que havia escrit en el seu informe: “Savíem d’antuvi 
que la majoria dels nostres raonaments estaven condemnats al fracàs, tenint 
en compte que gairebé tots els Consellers estaven d’acord amb els propòsits 
del senyor director de la reforma i tenint en compte que el Molt Il·lustre Consell 
havia acordat portar a terme els projectes del senyor de Ros i de Ramis”. 

En tot cas, l’informe d’Humbert, que coincidia en els seus arguments 
fonamentals amb el de Benet, però que, a diferència d’aquest, no anava 
adreçat al Sr. Casal, sinó al Síndic general i evitava qualsevol atac frontal als 
Consellers, va acabar de deixar ben clar de qui eren les responsabilitats pel 
deteriorament de les pintures, i es va tancar la qüestió. 

Els fets exposats per Humbert, ja coneguts, resumidament eren els següents: 
uns anys després de la restauració dels frescos, l’arquitecte Ros de Ramis, 
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 Els altres assistents eren els senyors Baró, Aristot, Armengol, Marquet i Vila, andorrans, i Ros 
de Ramis, segons nota manuscrita, probablement pel senyor Narcís Casal, que acompanyava el 
plec amb els Informes de Benet i d’Humbert  que es troben a l’Arxiu Berenguer. 
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recomanat per Porcioles, aleshores alcalde de Barcelona, havia fet una reforma 
important de la Casa de la Vall que, ultra desvirtuar el caràcter de la mateixa, 
havia obligat a treure les pintures de la paret i a tornar-les a col·locar amb les 
parets encara humides, i havia eliminat, a més a més, la càmera d’aire que les 
protegia. 

“A pesar d’haver-lo demanat als encarregats de les obres, no se’ns va invitar a 
examinar l’estat de les parets ni a assistir a la nova col·locació de les pintures 
al seu damunt... Encara avui, que ja està a la vista com han sofert, plenes 
d’arrugues i d’esquerdes,  despreniments de color, etc., sembla haver-hi certa 
resistència a seguir els nostres consells”, escriví el pintor. 

La proposta tècnica dels artistes, tal com la formulava Humbert, consistia en 
treure novament les pintures de la paret per poder tractar aquesta i fer 
desaparèixer les humitats, i, d’altra banda, “estirar les teles, treure les arrugues, 
tapar les esquerdes, fixar les parts de pintura que es desprenen, etc., cal 
poder-hi treballar del dret i del revés... i conèixer bé fins a quin punt han estat 
perjudicades”. 

Després de recordar que, gràcies als treballs de Benet i seus, les pintures 
havien figurat en bon estat de conservació “dignament col·locades a les parets 
de la Sala de la Casa de la Vall, durant uns nou anys, essent admirades per 
milers de persones”, Humbert exposava l’argument que, ultra les qüestions 
tècniques, feia palès la diferència irreconciliable de criteris que tenien amb Ros 
de Ramis.  

“Nosaltres les vàrem col·locar a la Sala Gran de la Casa de la Vall en un marc 
adequat, conservant l’estil de la seva època, però tenint abans que tot en 
compte la seguretat de les pintures. Hauria estat una equivocació de concepte 
oblidar-ho i tractar unes obres de valor com una cosa secundària supeditant-les 
a la decoració de la Sala on estaven”. 

Humbert rematava el seu escrit amb les següents paraules: 

”Aquestes pintures són part del Patrimoni Nacional d’Andorra, per de comptat, 
però com la UNESCO proclama, les obres d’art, com a valors espirituals que 
són, pertanyen a tota la humanitat. 

“Fidels a n’aquesta creença les vàrem tractar, restaurar i col·locar amb la cura 
que mereixia una cosa nostra”775.  

Som davant el temible polemista que Benet admirava, capaç de resumir, altiu, 
l’esperit que els va inspirar no solament a Andorra, sinó tot al llarg de les seves 
vides.  

Humbert va enviar còpia del seu informe a Narcís Casal, aleshores President 
de la Comissió de Cultura i valedor personal d’ells, qui prèviament havia rebut 
l’informe que li adreçà Benet. Humbert va acompanyar l’enviament amb una 
carta escrita el dia 3 de novembre. 

 
“Barcelona  3 Novbre (65) 
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 HUMBERT, M.: “Informe de Manuel Humbert al Molt Il·lustre Senyor Julià Reig, Síndic general 
de les Valls d’Andorra ». Barcelona, 30 d’octubre de 1963. Arxiu J. Berenguer.  
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Sr.D. Narcis Casal 
 
Benvolgut amic: 
Vos envio adjuntas, les copies i puc disposar encare d’alguna mes si us fes 
falta. 
Com veureu, es breu i he procurat que sigui clar. 
El que’m vareu deixar de Benet us el tornaré cuant puigi, qué penso que será 
aviat i si no vos el faré enviar. Fa molt bulto i no l’he volgut plegar. 
Afectuosos saludos 
Manuel Humbert 
 
Els meus telefons a Barcelona domicili 2170330  estudi 2190052” 776. 
 
 
Un mes després, el 2 de desembre de 1965, va tornar l’informe de Benet que 
Casal li havia deixat, acompanyant-lo d’una altra carta breu. Sorprèn que 
hagués d’accedit a l’Informe de Benet a través de Casal, com així sembla, 
enlloc de fer-ho per mà de l’autor777. 
 
“Barcelona 2 XII 65 
 
Sr Don Narcis Casal 
 
Distingit amic 
Adjunto la copia de l’Informe que’m va deixar. 
Espero que debia rebrer, en el seu temps, las copies del que vaig fer yo. 
Vareig enviar l’original, per la mateixa fecha, al Molt Il.lustre Síndic i per are, no 
se m’ha comunicat res al seu respecte. 
Desitjant que la seva salut se millori del tot, el saluda atentament 
   Manuel Humbert”778. 
 
No ens consta que finalment se’ls encomanés arreglar els desperfectes causats 
per les obres a les pintures de la casa de  la Vall. Sembla que finalment se’n va 
fer càrrec Sabater de l’Escola Masana, i que no hauria respectat els retocs 
d’Humbert.  
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 Arxiu Berenguer. 
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 Una carta d’Humbert a Casal, que hem pogut conèixer gràcies a Jacint Berenguer quan ja 
teníem redactat no solament aquest capítol, sinó tot el treball, confirmaria que les relacions entre 
Benet i Humbert van passar llavors per un moment de ruptura. La personalitat de Benet havia fet 
impossible mantenir la col·laboració en el terreny d’igualtat que s’havia plantejat inicialment, la 
qual cosa havia creat una certa tensió latent que la manera de fer d’Humbert, cedint en allò que 
no considerava essencial, havia impedit que s’aguditzés i exterioritzés. Nosaltres també hem 
volgut tractar l’episodi andorrà amb esperit humbertià, posant de relleu l’amistat i allò 
efectivament fet gràcies a la col·laboració de dos bons artistes. Entenem que no ens correspon 
jutjar el comportament de Benet, ni tampoc insistir en els aspectes de la seva personalitat que no 
solament van ocasionar una reserva de les autoritas andorranes respecte a la seva persona, 
sinó que el van portar a interpretar molt erròniament i injustament l’actitud d’Humbert d’assistir a 
la reunió a la qual fou oberta i legítimament convidat i en el curs de la qual va defensar el treball 
de tots dos. 
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Això no obstant, Benet va seguir anant a Andorra en anys posteriors. Humbert, 
segons Canturri, també hi hauria tornat almenys en dues ocasions, que 
recordava així: 
 
“Humbert era molt senzill, molt amable, reposat i quiet, ben oposat a Benet, que 
era cridaner i agitat. Quan Benet cridava, Humbert callava. Es 
complementaven. L’any 1968, vaig descobrir les pintures de la Cortinada a la 
Vall d’Ordino. La restauració de l’edifici anà a càrrec de Cèsar Martinell. Calia 
també fer una restauració mínima de les pintures perquè havien estat 
emparedades per fer el cor, la qual cosa havia requerit fer una volta més baixa. 
Més exactament, en el segle XVIII es féu una capelleta dins la capella romànica 
per encabir-hi un cor, segons la tendència de l’època.  En aquella reforma va 
quedar un pilar romànic a  vista,  i aquesta va ser la  pista que em va servir per 
trobar la capella romànica recoberta. Al meu parer, les seves pintures més que 
no pas una restauració, necessitaven una neteja. Tanmateix, vaig demanar a 
Humbert que s’ho mirés. Quan va venir feia molt fred. Va pujar abrigadíssim 
amb boina i bufanda. Li vaig haver de mostrar tot  l’interior amb lots i espelmes 
perquè no hi havia llum elèctrica. Humbert, en veure que caldria treballar en 
condicions molt dures, no s’hi va veure en cor, però es va oferir a anar-hi quan 
li ho demanés per fer-ne la supervisió o bé per donar la seva opinió. També va 
suggerir que ho fes en Llopart. I així va ser. Humbert va tornar a pujar a la 
Cortinada mentre Llopart hi treballava. Es va mirar la feina feta i va donar la 
seva aprovació. Crec recordar que no havia pujat a Andorra expressament, 
sinó per una altra raó, però vaig aprofitar l’avinentesa per demanar-li que 
s’arribés a la Cortinada“. 
 

Aquell any 1968, Humbert, a Barcelona, va fer el retrat de Cèsar Martinell, la 
qual cosa provava que el to amb que havia estat tractat en l’Informe de Benet, 
no havia afectat gens la seva amistat amb Humbert. Segons la filla de Martinell, 
Maria, que ens va dedicar una tarda per parlar del seu pare i de l’amistat que 
l’unia amb Humbert, aquest feia temps que volia fer-li el retrat perquè apreciava 
i admirava molt a l’arquitecte vallenc779. Era un sentiment correspost. “El meu 
pare, ens va dir Maria, també tenia molta simpatia per Humbert a qui 
considerava molt bon pintor i de qui anava a veure totes les exposicions”.   

                                            
 
779 Martinell havia nascut a Valls el 24 de desembre de 1888 i es va sentir 
sempre molt arrelat a la seva ciutat. El 1930 va comprar una granja magnífica, 
“Udol de Llop” (ara hi ha qui en diu “dol de llop”), que havia estat dels monjos de 
Poblet, els quals l’havien rebut per donació de Berenguer IV el 1154. Els monjos 
la van mantenir fins el 1800. Després de la Guerra dels Segadors a Poblet 
estaven malament de diners i es van anar desprenent de granges que distaven 
del monestir. A la d’Udol de Llop  tenien per majordom a Joan de Sagarra i 
Colom, que la va acabar comprant. La família va mantenir-la fins el 1930, quan el pare de Josep 
Maria de Sagarra, Ferran de Sagarra i de Ciscar, la va vendre a Cèsar Martinell. Maria, que ens 
va fer aquesta explicació, seguia mantenint-la. 
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51. LES EXPOSICIONS A LA SALA PARÉS DE 1964, 
1966 I 1968. 

 

El mes d’abril de 1964, entre els dies 4 i 17, va tenir lloc una nova exposició 
d’Humbert a la Sala Parés. S’exposaven 32 olis. El catàleg era il·lustrat a la 
portada, a la contraportada i en dues pàgines interiors. Una de les il·lustracions 
era el paisatge de la placeta de Les Lilas que es veia des del seu estudi 
francès.  
 
Referint-se a un altre paisatge, Rodríguez Cruells va fer una comparació 
evocadora i, potser, agosarada que, tanmateix, no sent coneixedors profunds 
del poeta evocat, no sabríem jutjar. 
 
“Toda la concentración y la fineza que Manuel Humbert posee parece 
contenida en el paisaje núm. 18 que refleja por medio de los verdes y los 
cendales luminosos que encierra, la misma etérea ingravidez de una poesía de 
Verlaine”780. 
 
Alberto del Castillo feia notar que Humbert havia treballat molt, de manera 
diversa però unitària.  
 
“Treinta y dos lienzos, correspondientes a estos dos últimos años, componen la 
exposición de Manuel Humbert... Diversidad en la temática pero unidad en toda 
la muestra, cuyo nivel se mantiene a una misma y elevada altura. 
 
Agafava un dels elements de la seva variada temàtica, la fruita, com a símil per 
parlar de l’evolució, influències i honestedat de la seva pintura, de la qual 
honestedat o honradesa se’n derivaria la independència del pintor. 
 
“Su pintura es un fruto apto para paladares selectos, madurado a lo largo de 
una vida fecunda dedicada al arte por entero. Confluyen en la misma 
influencias imprecisas producto de los años, acumuladas y sedimentadas 
lentamente y en proceso totalmente natural, sin que el autor se haya dedicado 
a espigar a sabiendas en predios ajenos. Esta honestidad hace que su 
evolución no hay estado sujeta a cambios bruscos. Ha seguido un desarrollo 
que enlaza, sin solución de continuidad y durante medio siglo, la tradición con 
nuestros propios días. Por no ser una pintura a la moda sino pintura a secas no 
ha hecho mella en ella la edad. Siendo más madura conserva la lozanía de los 
cuadros de los años veinte y treinta que guarda nuestro Museo de Arte 
Moderno. La misma honradez de no querer apropiarse nada de nadie ha traído 
como consecuencia la independencia del maestro. Puede hablarse de pintura 
humbertiana. Puesto que en verdad tiene personalidad propia. No es pintura 
que haya transcendido al gran público por su ausencia de teatralidad y porque 
el pudor del artista ha repudiado el clamor de la propaganda. Pero aquí está 
tan sólida, tan seria, tan equilibrada y tan elegante como siempre”781. 

                                            
780

 Revista Europa, núm. 516, pàg.12, 1964. Modesto Rodríguez Cruells. Revista de las artes. 
“Manuel Humbert”. 
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Santos Torruella en el seu “Dietario artístico”, i a tota plana, acarava inicialment 
la qüestió del bon gust en art i, concretament, en la pintura d’Humbert. 
 
“Caracterizan a Manuel Humbert... el buen gusto, la claridad, el reposado 
talante. En cuanto al primero, tantas veces peligroso – aunque no más que el 
mal gusto, extremo en el que tanto se incurre, a veces por un instintivo y 
desapoderado temor a aquél –  acaso convenga precisar que se trata sobre 
todo, de ese buen gusto que tiene sus puntos de apoyo en la contención y el 
comedimiento, y que no es afectado nunca. La claridad y el sosiego son, 
justamente, los dos modos principales con que se manifiesta ese buen gusto 
de Manuel Humbert: la primera, no abrumando al espectador, ni abrumándose 
él, con altisonantes y enojosas complejidades de expresión o factura; el 
segundo, casi como razón de ser de una intimidad que sólo así, reposada e 
insistentemente, acierta a dialogar con cuanto le rodea”. 
 
Seguidament, i en la mateixa línea, passava a fer pertinents consideracions 
sobre l’afectació o sobre la seva absència, com succeïa en el cas d’Humbert. 
 
“Pero es muy especialmente la aludida ausencia de afectación lo que más se 
echa de ver en la treintena larga de obras... que el pintor expone… Claro está 
que ello ocurre así – que tan a la vista salte este rasgo de la pintura de 
Humbert – porque la afectación, agudizada en la necesidad de apoyatura en 
matices inéditos, se ha generalizado hasta el punto de que sólo pueda 
advertirse por contraste, en las rarísimas ocasiones en que precisamente lo 
que ocurre es que no existe. La afectación, esto es la falta de naturalidad, 
implica, según una de las acepciones del diccionario, “imponer gravamen sobre 
alguna cosa”. En nuestro caso, esta carga o gravamen puede ir desde lo 
literario hasta lo pictórico, y resultar de ello una pintura anecdótica, hoy ya 
desprestigiada sobradamente, o una pintura pictórica”, esto es, en exceso 
sobrecargada de sus problemas específicos, y ésta de extremosidad no menos 
peligrosa, aunque al presente de más aceptada validez. Así, existe una pintura 
que unilateralmente es expresión, o concepto, o factura, o simple andamiaje de 
algo, a medio camino entre el punto de partida y la culminación de su posible 
desenlace. Esa especie de comodidad, de placentera entrega con que la 
pintura de Humbert se ofrece a la mirada del espectador, no a otra cosa 
obedece que al hecho de carecer de afectación y hallarse equidistante de los 
dos extremos apuntados, reteniendo de uno y de otro sólo aquello que puede 
conciliarse felizmente en un completo modo de ver, sentir y representar unos 
determinados temas de la realidad en torno”. 
 
Santos recordava aleshores l’art de l’Humbert jove. Era una peça, 
“retrospectiva”, d’un interès extraordinari dins l’edifici crític que l’artista va 
merèixer que es construís a l’entorn de la seva obra. 
 
“No siempre, por supuesto, ha sido así la pintura de Manuel Humbert, aunque 
en etapas anteriores también la contención y el buen gusto hayan prevalecido 
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 Diario de Barcelona, 11 d’abril de 1964. També a Goya, núm. 60, maig-juny, pàg.454-455. 
Alberto del Castillo “Crónica de Barcelona”. En tots dos articles hi havia una referència a “la 
intensificación del sentido poético del realismo” d’Humbert, deixant clar, tanmateix, que aquella 
“espiritualització” no duia a un desinterès, sinó a una major atenció a la matèria. 
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en ella. Ni sus prolongadas estancias en París, desde su primer viaje en 1909, 
cuando se hallaba en sus comienzos el auge de la avasalladora corriente 
cezanniana y eran más violentas las polémicas que fauves y cubistas 
provocaron, ni sus contactos amistosos con pintores como Picasso, Modigliani 
o Soutine, lograron convertir a Humbert, como ocurrió con tantos otros, en un 
sumiso seguidor de tendencia alguna. Hay, sí, en las etapas iniciales de su arte 
una vivacidad, una agudeza, algo entre incisivo y melancólico – no sin ciertas 
dosis, aquí y allá, de fértil ironía -, que es su modo de insertarse en la difusa 
corriente de la época, encaminada a deshacer la coherencia íntima de los 
diversos elementos que integraban la pintura – forma, dibujo, color, expresión, 
resonancias emotivas, etc. – para extremar sólo alguno de ellos. En sus 
aguadas, gouaches y sanguinas, que presentaría en su primera exposición 
individual de 1915, en las Galerías Layetanas, puede advertirse algo del prurito 
de análisis de tales elementos, que era el que daba la tónica en aquellos días. 
Así, la acentuación del arabesco del trazo expresivo, la continuidad o 
discontinuidad de las manchas, la sugestión espacial, como en sus interiores o 
en sus tabernas, tema tan reiteradamente cultivado por él, en que los planos de 
luz y de sombra establecen separados contrastes. Pero, en cualquier caso, no 
le abandona nunca la nota personal, y se le ve partiendo siempre más de un 
sentir que de una elucubración mental en torno a los seres y las cosas”. 
 
Aquell sentir, precisament, era el punt de partida i la clau de l’evolució del seu 
art vers la integració o conciliació de tots els elements en equilibri. Una línea 
evolutiva que encara donava i podia seguir donant grans resultats, i posava 
com exemples la llum i l’espai en les obres recents. 
 
“Justamente la evolución que en la pintura de Manuel Humbert puede 
apreciarse mejor es la que habría de conducirle a profundizar – y aclarar – más 
a cada paso ese punto de partida del sentir, de la adhesión a las cosas y 
cuanto en sí mismas representan, en el cual, contrariamente al aludido prurito 
disgregador, habría de integrarlo todo. Véase, por ejemplo, la luz, que tan 
importante papel ha desempeñado siempre en la pintura de Humbert. Lo 
incisivo que se advierte en aquellas obras iniciales corre casi por entero a 
cargo de la luz, que es tema, recurso descriptivo, situación o efecto, y, como 
tal, algo que se proyecta desde fuera, que invade o envuelve las figuras y los 
objetos representados. En sus lienzos actuales, de tan difusa, de tan 
compenetrada con ellos, apenas si se nota: es una luz que está en el color 
mismo, en la forma; no viene de fuera, sino de dentro. Cuando más intensa o 
contrastada, como en el bellísimo bodegón Libros y flores, de su exposición en 
la Sala Parés, es como si el amarillo de las flores o el rojo del paño la 
despidieran una vez empapadas interiormente de ella, como algo propio y 
consubstancial de esos colores. Y lo mismo cabría decir, por poner otro 
ejemplo, del espacio, tan definido, emotivamente, en sus aguadas y gouaches 
primeros. Si antes circunscribía intensamente un ámbito preciso y si, aliado con 
las contrastadas fulguraciones de la luz, se hacía, por decirlo así, resonante en 
esas obras, en las actuales queda sumido por los objetos y las figuras, no se 
contrapone a ello ni los hace subsidiarios suyos. Y esto acaso pueda advertirse 
mejor en sus paisajes, donde el espacio no provoca, por imposiciones de 
perspectiva, inflexibles y fingidos alejamientos. 
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“La conciliación operada así en la pintura de Humbert, acaso le haya restado, 
en cierto sentido, vivacidad y agudeza, pero le ha hecho ganar en equilibrio, en 
limpidez, en adensamiento. El buen gusto, tan característico del pintor, puede 
explayarse así, sin riesgos de afectación en las más sutiles y delicadas 
armonías... La sensación de sosiego – tan proverbial en sus figuras femeninas, 
que asumen siempre actitudes de reposo – ha cobrado gozosa y delicada 
intimidad, con su clave en el acendrado del sentir y logrando con ella una 
atmósfera que se diría sólo por él habitada. 
 
“Es, en suma, una pintura culminada en un sentido de plenitud, pero no de 
enojosa rotundidad; de riqueza, pero contenida siempre por el tacto, y de 
factura aun tiempo libre y laboriosa, pero nunca fatigada ni dispersa, porque 
tampoco lo es – no podía serlo – ese sentir que a tal punto de sazón ha podido 
llegar”782. 
 
Hi va haver altres crítiques783, però la de Santos Torruella mereix que ho 
deixem aquí. 
 
L’any 1966 la Sala Parés va anunciar l’exposició d’Humbert en la tercera 
pàgina del programa de mà dels Concerts de Quaresma de Pro Música que 
s’anaven a celebrar al Palau de la Música Catalana. A la part de dalt de la 
pàgina, hi figurava la imatge de Noia asseguda  i, a la part de baix, l’anunci de 
la exposició col·lectiva “Pintores de Hoy”. Per cert que no es tractava d’un 
concert més, sinó de l’audició integral dels cinc concerts per a piano i orquestra 
de Beethoven a càrrec de Bruno Gelber, amb Sergui Comissione dirigint 
l’Orquestra Municipal. L’audició va tenir lloc els dies 18, divendres, i el 
diumenge 20 de mars de 1966. L’exposició es va inaugurar el dia 22 i es va 
cloure l’11 d’abril. 

També es va editar el programa habitual de la galeria amb una il·lustració a la 
portada, quatre més a l’interior i el llistat complet dels 26 olis que es mostraven. 
A la vista de les reproduccions incloses en el programa, ja es podia observar 
que seguien produint-se canvis significatius en la pintura d’Humbert, en aquell 
cas, no solament en el color, sinó sobretot en els tipus de les figures. 

Casualment, Rodríguez Cruells feia en la revista Europa unes referències ben 
musicals en parlar de les obres exposades: “En la Sala Parés presenta Manuel 
Humbert una nutrida colección de pinturas insertadas dentro de la musical 
gama habitual en él. Sin dejar el difícil tono medio consigue el pintor Manuel 
Humbert destacar brillantemente el colorido. 

“Hemos estudiado la obra del mencionado pintor a través de largos años de 
asistir a sus exposiciones y comprendemos que esta forma de pintar sin 
estridencias y valorando en sordina, débese a la señorial y suave personalidad 
que posee Manuel Humbert”. 
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 El Noticiero Universal, 8 d’abril de 1964. 
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 Recordarem només la de Rafael Manzano a Solidaridad Nacional del dia 9 d’abril perquè en 
ella hi havia es deia, entre altres coses, que “su arte exquisito ilustrará los muros de casas 
señoriales, como la del Conde de Godó y don Santiago Espona”, que ja havíem retrobat i no 
hem pogut confirmar, en el cas Espona, i ens ha estat negada, en el cas, Godó.  
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Pel que feia als motius, expressava un desig de poder contemplar més 
paisatges, desig que Humbert satisfaria  en les exposicions posteriors. 

“Entre las pinturas de bodegones y retratos, destaca un paisaje – un único 
paisaje – pintado con gran soltura, el cual, nos deja con el deseo de contemplar 
otras traducciones paisajísticas del pintor intimista Manuel Humbert”784.  

Joan Cortés, que havia estat dels primers en remarcar  l’empremta de la lliçó 
de Cézanne en Humbert, insistia en aquesta clau per analitzar l’exposició 
d’aquell any al remarcar com el pintor construïa les formes amb pinzellades 
riques de matisos. En realitat, trobava el sentiment del color com allò més 
característic del pintor fins el punt de considerar-ho decisiu per distingir les 
diferents etapes de la seva pintura. 

“Todo se nos da en la pintura de Manuel Humbert revestido de una total 
normalidad... La normalidad de nuestro artista es algo que va más hondo que 
un puro formalismo, deriva plenamente de una distinción espiritual que no le 
abandona nunca y le pone en situación de poder comunicarnos este seductor 
sosiego que viene hasta nosotros envuelto en su dibujo suave pero firmísimo y 
siempre presente en cada una de las pinceladas que construyen las formas, 
despaciosamente, un toque tras otro, en una sucesión de matices que van 
dando estructuras, volumen, color y valores. 

“Genuino y personal... lo que sin duda le caracteriza en mayor medida es su 
sentimiento del color... elemento importantísismo para señalar las distintas 
etapas que ha recorrido su pintura  ora... áureos acordes... ora  tonalidades de 
nácares y perlas ... de un tiempo a esta parte, con una mayor brillantez en las 
tonalidades locales...”. 

El crític remarcava també unes presències femenines noves que agafaven 
unes  actituds també noves, ben característiques de la renovació de costums 
tan marcada que s’estava produint els anys seixanta. Aquelles figures 
renovades esdevindrien una característica de la darrera etapa del pintor, etapa 
que, després d’alguna prefiguració observada en les exposicions precedents, 
s’obria definitivament amb aquella exposició. 

“Figuras de adolescentes plácidamente sentadas o recostadas, sin 
envaramiento alguno, de una naturalidad arrobadora, rezumantes de 
intimidad....gobernados por un equilibrio exacto, por el cual nada sobra ni nada 
falta ... “. 

Cortés acabava el seu escrit amb uns breus i elogiosos comentaris dels 
quadres de paisatges, un motiu que a partir d’aquell moment tindria una 
importància creixent en la seva creació. 

“Paisajes, límpidos, de una transparencia aérea, de un frescor y de una 
luminosidad exquisitas, empapados de lírico sentimiento”785. 

Alberto del Castillo, sempre atent a l’evolució de l’obra i alhora aferrissat 
defensor dels elements permanents i incorruptiblement personals de la pintura 
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 Revista Europa, núm. 539, 20 d’abril de 1966. Modesto Rodríguez Cruells. Revista de las 
artes. “Manuel Humbert” 
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 La Vanguardia, 27 de març de 1966.  
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d’Humbert, parlava per fi obertament de “filiació cezaniana” i de les delicades 
empremtes cromàtiques que l’impressionisme havia deixat en la seva obra. 

“Buen gusto innato, cultivado por la observación y el estudio... Nunca ... ha 
hecho al público la menor concesión engañosa. Su lema ha sido persuadir con 
la verdad... ha pintado y pinta con austeridad, haciendo valer el dibujo lo 
necesario, y no permitiendo que se desboque el color... Tiene el encanto de la 
naturalidad... Allí están juntos la forma, el color, la unidad y el sentimiento. 
Cada uno con su misión, con un orden de filiación cezaniana y con las 
delicadezas cromáticas del impresionismo.... Pasa el tiempo y cada día parece 
más auténtica y sólida, más sutil y verdadera, la serena y luminosa pintura de 
este aristócrata del arte que es Manuel Humbert”. 

Abans, en una inicial referència als motius, havia assenyalat que, a més de la 
constant presència de figures, mai havia exposat tants bodegons i ni tan bons: 
“Y es quizá en los bodegones, excelentes sin excepción, donde el nivel alcanza 
mayor altura...”. També cridava l’atenció vers un paisatge de Canet de 
Perpinyà, “de gran frescor, por cierto”786.  La presència d’un paisatge de Canet 
de Perpinyà indicava que els Humbert havien passat un temps, probablement 
de l’estiu de 1965, en la casa que hi tenia Gisèle.  

Si del Castillo l’havia tractat d’aristòcrata de l’art, Manzano abundava en la 
distinció del pintor i ho feia des del mateix títol de la seva crítica, “Manuel 
Humbert o la elegancia en la pintura”. 

“Extraordinario artista es Manuel Humbert. En estos momentos de violencias 
crómaticas, chirriantes como golpes de platillos, su personalidad destaca por 
todo lo contrario: por su disciplina y su contención. Diríase que su pintura – 
como él mismo – se produce en voz baja, por ello modula y carga mejor el 
acento en inflexiones y matices”. 

Pel que feia als motius, remarcava la joventut i la concentració interior de les 
figures. 

“Es, entre nosotros, Humbert, uno de los pintores con mayor gusto para encajar 
a las figuras femeninas. Busca modelos juveniles, de una intensa 
concentración interior. En la transcripción de las figuras ha llegado el pintor a 
una síntesis prodigiosa”.  

I entre les figures que destacava ens interessa recordar especialment un atribut 
que assenyalava de la catalogada amb el número 7, que el pintor hauria resolt 
“con unas finísimas modulaciones carmines verdaderamente extraordinarias”, 
perquè, en aquells moments, el pintor feia un notable ús del carmí, ratllant a 
vegades el límit de l’equilibri787. 

Donem lloc a una presència, nova en aquestes pàgines. Es tracta de Àngel  
Marsà, aleshores crític de El Correo Catalán. Sota el títol “Intimismo”, feia una 
referència històrica que permetia situar la lleialtat d’Humbert envers uns 
orígens, la qual cosa, segons Marsà, mantenia el seu art viu i jove. 
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 Diario de Barcelona,  2 d’abril de 1966. 
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 Solidaridad Nacional, 27 de març de 1966. 
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“La pintura intimista de Manuel Humbert ha llegado a un punto de madurez 
difícilmente superable. El artista, hoy en la plenitud de las facultades, es uno de 
los últimos maestros que nos ha legado la primera mitad del siglo. Con Labarta, 
con Mompou, con Mariano Andreu, con Clará, con Aragay, con tantos otros, 
Manuel Humbert formó en la avanzada del arte vivo de los años veinte y 
mantiene intactas en su hacer plástico la juventud y la pureza originales. Para 
estos maestros no ha existido el tiempo y su obra, por encima de cualquier 
eventualidad cronológica, no conoce la decadencia, ni la duda, ni la indecisión”. 

En analitzar la pintura, establia una correlació entre la tècnica i una virtut moral, 
l’ascetisme, que contrastava amb una època històrica que començava a 
caracteritzar-se per tot el contrari. 

“La obra reciente… reunida en su muestra de la Sala Parés, permanece 
inalterable en la línea del intimismo por la que siempre discurrió. Idéntica 
suavidad – tan precisa y honda, sin embargo -, en las ordenaciones formales; 
igual equilibrio en los acordes cromáticos de gamas graves, delicadamente 
matizadas; la misma serenidad reposada, sobria y equidistante, en el concepto 
y en la factura. Ese ascetismo es la constante que informa la totalidad de la 
obra de Manuel Humbert, hoy, acaso más que nunca, en posesión de un 
módulo y una textura precisos y convincentes, de una dicción evocadora y 
confidencial, sin excesos ni demasías, austera, como formulada en voz baja. Y 
ello es doblemente de agradecer en una época que, como la nuestra, se 
caracteriza por todo lo contrario”788. 

De Daniel Giralt-Miracle recordarem només que començava la seva crítica a 
Destino amb un reconeixement. 

“Sin lugar a dudas, Humbert es un gran maestro, su producción pictórica 
presenta el gran interés de una afianzamiento seguro y progresivo que con el 
paso de los años viene confirmándose”789.  

Sense menystenir en absolut l’interès de les aportacions crítiques que acabem 
de contemplar, el text més important el produí Rafael Santos Torroella. Veurem 
que també ho faria en ocasions successives, de manera que el “corpus” de tot 
el que va escriure sobre Humbert en el “Dietario Artístico” de El Noticiero 
Universal va anar adquirint un valor assagístic que anava més enllà d’allò que 
se solia entendre per una crítica d’exposicions. A causa de la seva importància, 
el reproduirem àmpliament malgrat la seva extensió. 

Santos prenia posició inicialment sobre el lloc que corresponia a Humbert en la 
jerarquia artística, per donar seguidament una definició de la seva pintura com 
a “decantació d’una intimitat ...”, extraordinàriament suggeridora i exacta. 

“Tengo a Manuel Humbert por uno de los mejores pintores españoles de este 
siglo. Y lo es sin que en su obra se advierta nada aparatoso o teatral. Los 
[matices] de la pintura de Manuel Humbert son de los que exigen acercarse a 
ella lenta y reposadamente, con el mismo tacto y delicadeza que, en gran 
medida, han intervenido en hacer de esa pintura lo que es: la decantación de 
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 El Correo Catalán, 3 d’abril de 1966. 
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 Destino, núm. 1496, 9 d’abril de 1966, pàg. 50. Daniel Giralt-Miracle. Las exposiciones. 
“Manuel Humbert en Sala Parés” ( reproducció de Noia asseguda, lleugerament d’esquena i amb 
gerro de flors) 
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una intimidad consagrada por entero a descubrirse y recrearse a sí misma en la 
belleza sensible de lo que, con tal signo, la vida en torno le ofrece”. 

Després d’aquella definició memorable, Santos es referia als motius presents 
en l’exposició: figures, flors, bodegons, paisatges, pocs però, deia, “bellíssims”. 
Volem destacar la idea de “fris gairebé clàssic” que li suggerien les figures.  

“Las figuras femeninas no presentan grandes variaciones y suelen coincidir en 
su juventud, su continente sereno y apacible. Con todas ellas podría 
componerse un friso casi clásico por su equilibrio y por la armonía que de la 
repetición de unos mismos tipos, muy levemente diversos, resulta. Todo eso sí, 
sencillo, claro y propicio a un progresivo ahondamiento”.  

En aquest punt, posava davant el lector-espectador una qüestió capital per 
poder valorar la pintura d’Humbert i, diríem, tota bona pintura: calia voler-hi 
penetrar de debò. Ara bé, si es volia fer-ho, el camí a seguir era clar: acostar-
s’hi a poc a poc des de l’aparent senzillesa fins a les subtils riqueses que 
contenia. I ho recomanava, perquè, de fer-ho, no ens en penediríem: la nostra 
mirada maduraria en bellesa i claredat, com l’art que contemplava. 

“Al espectador que de verdad quiera penetrar en ella [la pintura de M.H.], le 
invita, le obliga casi a írsele acercando poco a poco, progresivamente también, 
avanzando desde su aparente sencillez hasta las riquezas sutiles que, vista 
con mayor proximidad, contiene. El recorrido nos brinda una de las más gratas 
y fecundas experiencias que puede vivir el contemplador, porque mediante él 
advertirá que es como si sus miradas fueran madurando, a imagen del lento y 
seguro ritmo con que ha ido madurando en belleza y claridad el arte de Manuel 
Humbert”. 

En entrar a considerar la tècnica, Santos advertia una paradoxa que el 
meravellava: la saviesa tècnica es presentava com a nuesa, purificació o 
alliberament d’aquella mateixa tècnica. I allò era justament el que permetia que 
es fessin més presents la intimitat i la sensibilitat. Pocs crítics havien anat tant 
al cor de les coses. 

“Hay una destreza, una sabiduría… pero… lo  que en Humbert me maravilla 
más es justamente, lo contrario: que la riqueza que en sus obras se advierte al 
aproximarse a ella es, paradójicamente como una renuencia a todo alarde de 
sabiduría técnica, como una desnudez, una purificación o liberación de esta 
misma técnica. Y es por ello mismo por lo que entonces se nos hace más 
presente esta intimidad exquisita, esa despojada y temblorosa sensibilidad, en 
que el arte de Manuel Humbert consiste”. 

Referint-se, més concretament, a la sensació que li produïa l’exposició de la 
Sala Parés, deia que era “como asistir  a un concierto de música de cámara, en 
el que el color, la luz y las formas actúan como sonidos leves, armoniosamente 
concertados, sin rebasar nunca la justa medida de una compartible y 
compartida intimidad. Verdes y azules, ocres y  violetas tejen un ámbito… en el 
que las miradas quisieran aposentarse como liberadas del tiempo”.  

I seguia, deixant clar que en Humbert, com en el mestre provençal, tot era 
color, com la profunditat i l’estructura. Santos en referir-se a Humbert era com 
si expliqués “la lliçó de Cézanne” amb l’afegitó d’uns lleus tocs musicals i unes 
variacions de paleta. 
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“Todo es claro, límpido y sereno… nunca hay una nota sombría y donde el 
trazo que marca la mayor profundidad puede ser, a lo sumo, un siena, un azul 
plomizo y hasta un verde azulado. La composición cromática tiene “claves” en 
grises perlados, cálidos ocres, tenues y deliciosos azules. Tanto como en 
sentido musical, cabría hablar aquí de claves en sentido arquitectónico… esas 
claves cromáticas son las que determinan y a la par, conciertan los demás 
colores – verdes, rojos, tierras, violetas, amarillos”. 

Humbert no dissimulava aquesta preeminència del color. Fins i tot el nom de 
les figures era donat pel color del jersei que vestien. Ara bé, Santos, arribat en 
aquest punt, volia fer un pas més i referir-se al mode humbertià de 
transfiguració de la realitat, o, seguint la formulació de Cézanne, al seu procés 
de creació d’una harmonia paral·lela a la de la realitat que contemplava. El 
desenllaç resultà sorprenent. 

“Obsérvense… sus figuras de muchachas con jersey azul, con jersey blanco o 
con jersey rojo, sus bodegones de frutas y verduras que parecen desplazar, 
como el cuerpo sumergido en el agua, un parigual volumen de silencio; flores… 
y frutas… en los que parece alentar, pero hacia dentro, detenida apenas, la 
savia de la vida. Todo esto se encuentra ahí, ante nuestros ojos, como en una 
realidad siempre reconocible pero “diferente”. Un sutil velo se interpone entre la 
cruda realidad y esta otra a la que todos estos temas aparecen trascendidos. 
La muchacha, la fruta o la flor son los protagonistas de estas obras, pero no 
con la acentuación en el carácter y en las actitudes que los protagonistas 
propiamente dichos – en los escenarios del teatro o de la vida -  suelen tener, 
sino sólo como apoyaturas leves, como condensación suave y, en su sencillez, 
profunda de lo que, por encima de todo, es la pintura de Manuel Humbert: la 
realidad salvada por la conquista de la belleza como sentir íntimo y 
cotidiano”790. 

Ni el crític podia ser més exacte i brillant, ni el pintor podia aspirar a res millor. 
Tal com la descrivia Santos Torroella, resultava molt impressionant l’operació 
d’Humbert de no acontentar-se amb salvar la realitat per la bellesa, la qual cosa 
han fet o han intentat molts, sinó de salvar-la conquerint la bellesa com un 
sentit íntim i quotidià. Responia a la intel·ligència, a la voluntat i a la sensibilitat 
personals de l’artista, però també, entenem, a una herència cultural 
noucentista. 

L’operació d’Humbert transcendia l’enunciat de l’operació cezanniana, perquè 
no tractava solament de transfigurar harmoniosament la realitat, sinó de 
conquerir-ne dia a dia i íntimament la seva inexorable bellesa. Per tant, era una 
operació artística, però no reservada exclusivament als artistes. És en aquest 
sentit que creiem poder situar-la en la nissaga del que nosaltres entenem, 
sense ànim de polemitzar aquí, com a projecte cultural noucentista, o almenys 
d’iniciatives d’aquell període com la creació de les escoles de bells oficis i del 
treball, el compromís dels artistes amb les arts aplicades, els balbuceigs de 
pintura pública mural o propostes com “Per la bellesa de la llar humil”791. Si és 
així, hem de concloure que Humbert no va renegar mai d’aquell projecte o, si 
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es vol, d’aquella sensibilitat de joventut. I, d’altra banda, operant insistentment 
aquella conquesta íntima de la bellesa i donant-ne pública fe amb la seva obra, 
actuava, segurament sense cap pretensió de ser-ho, com un símbol del 
noucentisme. I, en efecte, mentre es mantingué viva la memòria de les 
ambicions d’aquell període, fou un artista reconegut. Ho hem vist en el curs del 
llarg repàs que venim fent de la crítica de la postguerra. Teixidor, Cortés, del 
Castillo i d’altres ho van saber veure, però ningú ho va saber explicar tan bé 
com Santos Torroella792.  

Ara bé, aquella memòria del noucentisme feia temps que s’anava perdent, i de 
manera ostensiva, entre els col·leccionistes. Els primers dies d’exposició no 
s’havia venut cap obra. Joan Anton Maragall ple d’admiració pel pintor i alhora 
fortament indignat per la nul·la resposta dels compradors, va posar cinc 
etiquetes vermelles al peu de cinc obres d’Humbert i les va regalar als fills. El 
dia 12 de setembre va enviar una nota a l’artista dient-li que havia adquirit cinc 
obres. Li adjuntava les fotos, les mides i els títols. Eren dues figures 
assegudes, una figura, unes flors i un paisatge.  

Una de les beneficiades d’aquells regals, Marta, la filla de Joan Anton Maragall 
que l’assistia i després va contribuir decisivament a donar continuïtat a la 
galeria, ens va confessar que encara conservava el quadre com quelcom 
d’especial. També recordava vivament el pintor com un  home molt elegant i 
enigmàtic, que besava les mans de les senyores, tenia un somriure irònic i era 
com si escoltés amb la mirada. Era molt erudit en pintura i literatura, seguí 
dient-nos, i mai criticava cruament a un artista. Si li agradava un quadre, era 
capaç de fer-ne un estudi. Era molt respectat pels membres del grup d’artistes 
de la casa i tots volien saber el seu criteri. Tenia una gran conversa. Al seu 
pare li agradava molt la pintura d’Humbert, i per a ella, té una atmosfera, un 
misticisme, que la fa inconfusible. En la vida personal, no el recordava gaire 
feliç. Li veia la preocupació de viure, perquè la posició econòmica aquells 
darrers anys era molt justa. El veia llavors com un home d’aparença gris. La 
guerra i la dictadura anaven contra el seu tarannà i li van fer mal, va concloure 
la galerista.  

 

Tanmateix, ni les circumstàncies ni l’edat van afectar la impressionant 
regularitat expositora del pintor. Entre els dies 2 i 19 de febrer de 1968 tornava 
a exposar a la Sala Parés 13 figures, 11 bodegons i flors i 3 paisatges. 
Curiosament, el subtítol del catàleg, “Figuras y Bodegones”, ometia els 
paisatges. El catàleg reproduïa més obres que mai, set. L’exposició tindria una 
mena de segona edició la primavera de l’any següent a la Galería El Cisne de  
Madrid.  

M. Rodríguez Cruells insistia en donar un enfocament musical a la seva crítica: 
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“Entre el mosaico que forman los artistas catalanes representa la pintura de 
Manuel Humbert una especie de música de cámara. Crea unos ambientes 
amables y ensordecidos en los cuales no aparece discrepancia alguna. 

“Siempre ha sido creada la obra de Humbert bajo el mismo diapasón de tonos 
medios. Sin duda, responde al carácter del artista, señorial y altamente 
civilizado sin gusto por las estridencias de ninguna clase”793.  

Un jove Daniel Giralt-Miracle treia el cap a las pàgines de Destino per fer una 
ressenya en la secció “Las exposiciones”. Entre les “fidelitats” que atribuïa a 
Humbert, caracteritzant la seva pintura, assenyalava encertadament “la 
mensuración de las impresiones” que singularitzava la seva manera de 
transcendir l’impressionisme sense renunciar-hi. 

“Tanto en sus figuras como en sus bodegones y paisajes, Manuel Humbert es 
fiel a sí mismo, a su sentimiento modulado, a la mensuración de las 
impresiones, a la contención de lo experimental y a la seguridad de las 
soluciones… su pintura es la saturación final del sentimiento profundo y 
refinado, donde lo humano en especial adquiere espléndidos toques que 
acentúan el intimismo”. 

Seguia escrivint unes notes biogràfiques i les vinculava, entre altres de molt 
elogioses, amb una caracterització referida a la catalanitat de l’artista, fet ben 
poc habitual en aquella època. 

“Estas ligazones tanto madrileñas como parisienses no hicieron más que 
iluminar su sentido catalán, su definido conocimiento de la pintura, que se irá 
enriqueciendo en expresión e iluminación a lo largo  de su vasta labor que hoy 
se nos aparece serena, esplendorosa, refinada en colores, exquisita en 
tratamiento y sabia en su tibia perfilación”794. 

Cal remarcar, en considerar aquelles exposicions que objectivament 
corresponien a les darrera etapa de la seva vida, la unanimitat en l’elogi 
ascendent que mereixien, particularment, però no exclusivament, dels crítics 
més entesos. Així, Joan Cortés escrivia a La Vanguardia en aquella ocasió: 

”Un despliegue de facultades como nunca las manifestó con tanta profundidad 
y riqueza. La vitalidad  de un temperamento de artista refinado, una agudeza 
visual permanentemente viva y activa y un oficio sin falla... 

“Bueno fue su arte joven y bueno ha seguido siendo en su larga evolución, en 
la cual se han sucedido las etapas con quieta normalidad, sin alharacas ni 
aspavientos, añadiendo adquisiciones sobre experiencias y de día en día más 
sustancioso y vital. El gusto por el color local que ya de un tiempo a esta parte 
se marcaba en su pintura hoy es ya plenamente fresco y decidido y le aporta 
una riqueza de timbres inagotable. Hay en la exposición piezas 
maravillosas...”795.      
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Una altra novetat crítica destacable era la Cesáreo Rodríguez Aguilera, que en 
aquella ocasió ocupava el lloc de Alberto del Castillo en les pàgines del Diario 
de Barcelona. Remarcava que Humbert es va formar en un període de 
“recerques i inquietuds”, tant a París com a Barcelona, però, dins la “varietat” 
del període, s’hauria situat en una línia “neoclàssica, tan volguda pel 
noucentisme”, assimilant “les millors lliçons de la sobrietat i el 
construccionisme”. Però, per damunt de tot, identificava les claus de la mestria 
assolida per l’artista: la continuïtat i la passió 

 “Uno de los destacados pintores catalanes del llamado periodo de 
entreguerras es Manuel Humbert. Formado en los ambientes de París y 
Barcelona, en aquel período de investigación y de inquietudes, de pasión e 
innovaciones, su obra siguió la línea neoclásica, tan cara al noucentisme, por 
entonces imperante en Barcelona, dentro de unas  actitudes de moderación, 
equilibrio y serenidad, modo de hacer que si bien no fue único, dentro de la 
variedad de la pintura catalana de aquel período, sí fue el más personal y 
característico. Hay en esta pintura una inteligente asimilación de las mejores 
lecciones de la sobriedad y el construccionismo propios de las realizaciones de 
aquella época. Pero hay, sobre todo, un resultado final muy certero, tras la 
interpretación propia de aquellas lecciones ejemplares. La maestría de hoy es 
consecuencia de una sentida continuidad y de un sentimiento igualmente 
apasionado por la realización artística”. 

El crític trobava una confirmació de les seves opinions en el reconeixement que 
Ors havia fet de l’autenticitat exemplar d’Humbert en convidar-lo al Salón de los 
Once, tot  recordant la lluita del filòsof, en un àmbit hostil, en pro de l’art 
modern. 

“Bien sintomático de ello puede considerarse la selección de la obra de Manuel 
Humbert para el tercer Salón de los Once, celebrado en Madrid en 1944, 
expresivo de aquella lucha sostenida por la Academia Breve de Crítica de Arte 
y, a su frente, el fundador Eugenio d’Ors, en defensa del arte moderno y de 
cuanto significaba obra bien hecha de los maestros consagrados. Se revela 
con ello que los elementos de autenticidad, propios de la obra de Humbert, 
eran de tal modo reconocidos, que podían estar como lección y ejemplo junto a 
la más dinámica e innovadora pintura joven de entonces”796.  

Ors havia mort a Vilanova i la Geltrú feia catorze anys. Rodríguez Aguilera, 
evocant-lo, feia un gest digne de lloança. Tanmateix, haver de recórrer a una 
invitació feta per Ors gairebé vint-i-cinc anys abans en suport de l’autenticitat i 
de l’exemplaritat d’Humbert era indicatiu de l’absència creixent de recolzaments 
vivents d’autèntica autoritat amb què es confrontava el pintor. Els joves crítics 
seguien tractant-lo elogiosament, probablement més per respecte i per inèrcies 
heretades, que no pas per afinitats de sensibilitat o per una vertadera 
comprensió de l’obra.  

En aquesta línia, el dia 26 de març de 1969, és a dir, als setanta-vuit anys, 
Humbert va ser finalment elegit acadèmic de número de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Jordi, però no consta hagués preparat cap discurs 
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d’acceptació ni que s’hagués celebrat cap cerimònia de recepció del nou 
acadèmic, la qual cosa tampoc era imprescindible ni excepcional797.   
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52. HUMBERT EN L’OBRA DE JOSEP PLA. 

 

El nombre de referències a Humbert en l’obra de Josep Pla és notable. Per 
constatar-ho només cal acudir a l’índex onomàstic de les seves obres 
completes. Moltes de les referències indexades ja les hem anat trobant al llarg 
d’aquestes pàgines. No es tracta tan sols d’una presència abundosa, allò que 
impressiona és la qualitat del què Pla va escriure d’Humbert.  

Hi ha una raó que explica aquest fet, l’admirava. “Des dels primers moments 
vaig veure que Humbert era un home excepcional”, va escriure en el text de 
1963 que li va dedicar dins l’obra Retrats de Passaport. Ara bé, aquells 
“primers moments” dataven de molts anys enrere.  

“Fou l’any vint que vaig tenir el gust de tractar Humbert, a París. Ja feia anys 
que s’hi movia”, deia Pla abans d’explicar una saborosa anècdota que era molt 
més que una anècdota, era l’episodi d’un descobriment transcendental per 
Humbert de la mà d’un company incomparable: “...·fou Picasso – ja conegut 
seu de Barcelona per les intermitents estades que hi feia per veure la mare – 
qui l’acomboià per París les primeres vegades. En aquestes visites als primers 
marxants, pogué veure una gran quantitat de tela impressionista i de Cézanne, 
que més tard esdevingueren obres universals”. La visita amb Picasso al taller 
de Vollard l’hem trobada referida amb més riquesa i precisió en l’assaig d’Olivar 
dins El pintor Manuel Humbert. De fet, el retrat de passaport semblava haver-lo 
escrit arran d’haver llegit aquell llibre i el primer paràgraf el dedicava a elogiar 
l’assagista: “Marçal Olivar – que vaig conèixer a Berlín després de la primera 
guerra mundial, en el domicili que Eugeni Xammar tenia a 136, Kantstrasse, i 
que després no he tingut ocasió de trobar enlloc més - ha escrit un assaig 
sobre el pintor Manuel Humbert, que és memorable. Els procediments 
periodístics, sobtats i ràpids, no són pas els més adequats per a comprendre 
l’obra i figura de Manuel Humbert. Olivar, que en aquells temps, tan llunyans de 
Berlín ja era un sibarita de moltes coses i sobretot de les coses d’art, havia 
fatalment de donar d’Humbert una idea més reeixida i exacta. Aquest assaig, 
precedit d’una notícia de Rafael Benet, forma un fullet, editat pels establiments 
Maragall, realment notable”798.  

A més de Picasso, aquell “home excepcional conegué altres artistes, llavors en 
la pura obscuritat. Modigliani li féu dos retrats”, seguia escrivint Pla tot donant 
inici pròpiament al retrat amb una punta d’humor. “Humbert estava tan flac, tan 
enormement sec, estava tan pàl·lid, que és natural que Modigliani tractés de 
donar-li caràcter”. Ara bé, quan Pla el va trobar a París, “l’any vint no era potser 
tan esprimatxat, i potser tenia més color a la cara que a l’època que Modigliani 
li féu els retrats; de tota manera era molt alt i prim i tenia un cos molt afinat”. 

Arribat en aquell punt, Pla començava a interrogar-se sobre una característica 
d’Humbert que sempre l’intrigà i alhora l’encisà fins fer-ne tota una teoria que 
concordava amb un dels principis de l’ètica de Pla i, per extensió, del 
noucentisme: la dedicació de totes les energies al treball. 

“I era potser aquesta seva personal  composició física el que sempre li donà un 
aspecte malaltís i una mica empiocat – aspecte que a l’hivern s’accentuava per 
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la seva tendència a portar mocadors de seda blanca al coll, aquells mocadors 
que llavors en el nostre país, solien portar els convalescents o els malalts. 
Humbert semblava un malat; però, ¿és que realment estava malat? Que 
semblava que ho estava era evident. Però, estava realment malalt? No en vaig 
poder mai treure l’entrellat. El cert és que es cuidava com si realment ho 
hagués d’estar. Vivia fent tots els possibles per evitar posar-hi. Així visqué 
pràcticament tota la vida. Visqué per no estar malalt – o per no estar-ho més 
del que aparentment representava. En tot cas, la intenció li ha resultat. Nascut 
el 1890 a Barcelona, en el moment d’escriure aquestes ratlles ha arribat a 
setanta-tres anys, que és una edat apreciable, sempre igualment prim, sempre 
amb el mateix aspecte empiocat, però sense cap obstacle apreciable i, per dir-
ho com els italians, in gamba”. 

I tant in gamba!, hem de subratllat havent-lo vist pujar i baixar els molts 
esglaons que li calia vèncer des del pla del carrer Sant Pere més Baix fins 
l’estudi situat en un tercer pis que, per cert, quan Pla escrivia encara 
conservava i feia servir. 

Seguidament, l’escriptor exposava la seva teoria. 

“Humbert s’havia passat la vida cuidant-se, cosa que, atès el seu aspecte físic, 
accentuat a l’hivern per la tendència a encorbar-se una mica i agafar un 
aspecte de fredolic permanent (el seu gest habitual en entrar en un interior és 
fregar-se les mans per treure-se’n la fredor), és perfectament comprensible. 
Ara: la tendència a cuidar-se d’aquest pintor ha estat única per la seva mateixa 
preponderància. Un dia digué a Benet que necessitava acumular totes les 
energies vitals per no gastar-les imprudentment. És a dir, ha cregut que per 
arribar a fer alguna cosa en pintura havia de dedicar-li  tota la seva força vital i 
que no posseïa gaire res més sobrant. Així, estem davant el cas de l’home que 
ha projectat sobre la seva vida un sentit de moderació, de calma, de 
conservació, que no sol pas ésser gaire corrent perquè no és pas instintiva, 
sinó deliberada”799.  

Efectivament, aquell sentit de moderació no era pas instintiu com podem 
comprovar en el capítol dedicat a Enric Casanovas en Homenots. Tercera 
sèrie. Allí Pla relatà les activitats nocturnes, ben poc moderades, d’una “banda 
d’artistes” en què figurava Humbert. Aquelles sortides ens obliguen a ponderar 
la teoria econòmica de les energies vitals del pintor, tan grata a Pla. En 
formular-la, era com si no recordés prou bé que ell mateix havia escrit el relat 
d’un solemne disbauxa.  

“Vers 1918-1919, l’amistat del doctor Borralleras em portà a conèixer una 
banda d’artistes que tenien per costum de passar les nits dels dissabtes en un 
altre establiment dels barris baixos de Barcelona, sovint en els que hi havia al 
carrer de l’Arc del Teatre... 

“La presència en el grup dels pintors Labarta i Humbert era molt celebrada... 
Manuel Humbert, sempre tan discret, tan elegant, tan prim, tan esvelt, amb els 
seus dits d’insecte, sempre una mica malalt, demostrava la seva presència fent 
unes enormes riallades intermitents que feien tremolar els vasos de les taules. 
Humbert no solia pas tenir els sentiments desbordables; però, quan reia, era 
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que la cosa tenia molta gràcia. Humbert ha estat un home molt secret, molt 
tancat, d’un interès extraordinari. 

“Quim Borralleras solia venir gairebé sempre. Enric Casanovas no fallava mai. 
El grup no tenia cap lligam positiu d’unió, si s’exceptua una discreta tendència a 
l’alcoholisme, que només Humbert no compartia, i l’admiració que tots sentíem 
per Borralleras, ja citat, i per Ricard Canals... 

“El grup es reunia al Cercle Artístic havent sopat. Abans d’iniciar la marxa, hom 
pujava a la sala de joc per tal de fer unes apostes a la ruleta. Era una decisió 
perfectament natural, perquè en aquell moment a Barcelona trobar una persona 
que s’hagués negat – encara que no hagués estat més que per curiositat – a 
fer una aposta a la ruleta o al bacarà hauria estat d’una singularitat desplaçada. 
Tractant-se d’un grup tan nombrós, era difícil que tothom perdés – però no era 
pas impossible, és clar. Els resultats solien ser compensats, de manera que si 
n’hi havia que perdien altres guanyaven. I, com l’alcohol és un dels pocs 
elements de la vida que incita a la generositat i a balancejar – momentàniament 
– les diferències personals, la sortida quedava assegurada, crematísticament 
parlant. 

“Tots aquells senyors eren artistes o almenys en feien, i fruïen d’una llibertat 
omnímoda. De manera que la sortida del dissabte era per a ells un petit afer 
d’ordinària administració, una cosa habitual. El seu engrescament era 
simplement normal. Casanovas era l’única excepció ... arribava els dissabtes 
amb els ulls brillants, cosa que contrastava d’una manera curiosa amb els ulls 
dels qui no eren miops (tots els altres menys Padilla). Manuel Humbert, com a 
bon aiguader, era el que els tenia més presentables. Els ulls dels homes i les 
dones de les ciutats! Quin misteri insondable!” 

Seguidament, Pla descrivia els espectacles i els llocs que freqüentaven, 
“...espectacles impregnats de fúria, més aviat frenètics, d’aquells establiments 
dels barris baixos que freqüentàvem els dissabtes a la nit amb aquell grup 
d’artistes... En els anys de que parlo, aquells infectes magatzems crepusculars, 
per no dir tètrics, tenien una autenticitat real. El pintor Ricard Canals sostenia 
que no hi havia a Europa uns espectacles que per menys diners accedissin a 
un caractericisme més intens i més real. Jo no tenia llavors cap comparació ni 
cap referència, però en aquells espectacles hi havia una tal tensió de fam i 
misèria, que fatalment havien de resultar una flamarada intensa”.  

Pla posava fi a la descripció d’aquells sortides amb una hipòtesi sobre els 
efectes que produïen en l’escultor. Ara bé, entenem que la mateixa hipòtesi 
hagués pogut aplicar-se a altres membres de la colla  que, com  a artistes, 
aspiraven a un singular classicisme. Seria el cas de Canals i del mateix 
Humbert. Allò que els diferenciaria, en aquell context, de Casanovas seria que  
els dos pintors plasmarien aquella mena d’ambients nocturns en les seves 
obres, i en el cas d’Humbert sobretot en l’obra en paper, i l’escultor no ho va 
fer, tot i no defugir l’expressió de la pobresa. 

“Aquella agitada coreografia febricitant produïa a Casanovas una espècie de 
sotragada, era el contrast complementari que necessitava el seu esperit, donat 
a una habitualitat morosa, reposada i reflexiva... [Casanovas] considerava el 
moviment de la gitaneria geomètrica, florejada, barroca i tempestiva amb un 
apassionat interès... que després es debolia quan els focs d’artifici s’extingien 
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en la llum freda de la matinada violàcia i malva de la rambla i el cementiri de 
l’Eixample en perspectiva ens portava sobre camins d’aridesa i cendra”800. 

Podríem conjecturar sobre si aquella mena de sotragades també eren “el 
contrast complementari”, o un d’ells, que podia necessitar l’esperit d’Humbert. 
Fos com fos, Pla s’endinsava en el seu retrat de passaport fent una memorable 
descripció del pintor. 

“L’aspecte d’Humbert és el de l’abúlic. Ningú no l’ha sentit mai alçar la veu i a 
penes parlar. Gesticulació: nul·la. Els seus moviments són lents, com si tingués 
sempre una mica de mandra: la nonchalance. A París, sobretot, ha assistit a 
discussions frenètiques i interminables sense sortir d’un aspecte 
d’inexpressivitat. Una de les seves característiques ha consistit a posar de 
vegades un comentari personal, fent una gran rialla; però sovint, trobant-se a 
mig riure, s’ha aturat, com si considerés que havia rigut massa. Sobre el sentit 
d’aquestes rialles d’Humbert, no hi vaig veure mai clar, i no sé si eren una 
adhesió o un blasme. Con que les solia dedicar a les persones que li 
explicaven la seva activitat, la frenètica activitat del món modern, que 
personalment considerava una pura follia i un retorn a la infantesa, haig de 
suposar que eren sarcàstiques. La seva posició davant la virtuosa temperatura 
cívica consistia a encendre lentament un cigarret i donava a entendre que ja 
s’ho faran. (Jo no he conegut un home que tingués un menyspreu més notori 
per l’aparatositat.) Tant fàstic li feia l’aparatós fàcil com l’aparatós difícil i 
complicat. En la seva conversa, hi entrava copiosament la paraula “esgarrifós”, 
affreux, que aplicava sobretot a la temperatura de la vida moderna, a la follia 
general, a la vastíssima i creixent falta d’atenció, de reflexió, de calma. Els 
estirabots, la improvisació, els moments arravatats, els considerava una mena 
d’insults personals. N’havia, però, vistos tants que a l’últim els tingué per 
inherents a l’espècie humana i li feien gràcia”. 

Arribat en aquest punt, Pla es posava en el terreny de les idees i, sobretot, de 
l’art, terreny en el que Humbert tenia clara la jerarquia dels papers que hi 
jugaven les idees i l’instint.  Pla explicava també l’amor del pintor per França. 

“Amb els sentiments, amb les idees, passava el mateix: tot el que li semblava 
desproporcionat l’engavanyava. En les qüestions d’art, com en moltes altres 
qüestions posava l’instint per sobre de les idees. L’ideòleg, el teòric, el 
doctrinari, el considerava, en principi, un pur monstre, una emanació d’un 
desequilibri insuportable. Era el que els francesos en diuen un sage, un home, 
diríem de noms i fets, enraonat – sense que això vulgui dir que a França la 
quantitat de folls no sigui considerable. De tota manera, Humbert creia que la 
quinta essència de la cultura francesa porta a la sagesse i és probablement per 
aquest fet que fou un afrancesat fins al moll dels ossos, tant afrancesat com 
Pere Ynglada, o més. Per a ell no hi havia més que França i la concepció de la 
vida francesa, i tota la resta era purament pintoresc, grotesc i gratuïtament 
dramàtic”801.  

Un cop feta aquesta composició mental i sensual de l’artista, Pla seguia Benet i 
Olivar per fer-ne un breu resum biogràfic, insistint en la transcendència de 
l’ambient cultural familiar de la infantesa, abans d’exposar la seva visió de les 
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característiques artístiques d’Humbert, visió estretament vinculada a la seva 
teoria econòmica de les energies vitals. 

“Tots aquests fets [de la seva biografia] intervingueren notòriament en les 
especials característiques que com a artista tingué Humbert, però és igualment 
evident que totes aquestes característiques no s’haurien produït si – atesa la 
seva precària constitució física – no hagués posat totes les seves energies 
vitals, amb una cura intel·ligent i deliberada, en el que Humbert ha cregut que 
era la seva fonamental vocació: la pintura. Ha estat un home que ho ha gastat 
tot – o gairebé tot – per arribar, en pintura, a alguns resultats. Aquesta vocació 
l’ha fascinat d’una tal manera que és relativament factible distingir l’Humbert 
home de l’Humbert pintor. Aquell home d’aspecte passiu, d’aire abúlic, 
desinteressat, absolutament contrari a fer cap excés de qualsevol classe – tant 
de menjar, com de beure, com de parlar, com de viviquejar, com de virtuosejar, 
com de dogmatitzar, com de suggestionar -, tancat en la seva modesta torre 
d’ivori, esdevé una altra persona quan apareix l’artista pintor, que és el seu ofici 
normal. No és pas que en faci cap escarafall i menys encara cap publicitat, i 
molt menys encara que en pretengui treure un qualsevol avantatge. Però el cert 
és que aquest home que sembla un passiu és un gran observador; i aquest 
estalviador de paraules, un conversador admirable; i aquest abúlic, un home 
ple de curiositats i molt cultivat; i aquest indiferent, un home saturat de raonats 
sarcasmes. Com a pintor – ha escrit Benet – no ha perdut pas el temps. És 
exacte. A pesar de la seva gran calma, ha treballat molt més que els 
professionals del brogit i de la inanitat. Ha caminat ara un pas ara un altre. Ha 
anat fent sense moure’s un moment de la meravellosa realitat”802. 

Citar a Benet no solament estava justificat, sinó que havia de fer-ho perquè, en 
bona mesura, la seva caracterització de l’artista estava inspirada en l’assagista, 
des de la utilització del mot nonchalance fins els contrapunts de personalitat 
que precedien la esmentada cita, passant per la idea de la concentració 
d’energies en el treball. Ara bé, Pla coneixia Humbert i va reeixir a fer quelcom 
de propi i agut amb molts elements de l’admirable retrat que havia fet Benet. A 
la darrera part del seu escrit, Pla tornava a fer una operació semblant en parlar 
de la qualitat de la seva pintura, però aquest cop era enormement inspirada en 
el text d’Olivar. 

“La seva incommovibilitat ha estat tan forta com la seva nonchalance. En la 
seva pintura no hi res que faci un pinyol o altra. Li faria horror. Ho consideraria 
una descortesia –Humbert és la quinta essència de la cortesia agradable. La 
seva pintura es troba dins un to general molt elevat, però està desproveïda 
d’una qualsevol espectacularitat: ni l’espectacularitat fàcil ni l’altra, que Humbert 
menysprea especialment, com tot el que és desorbitat. 

”Hi ha un punt, però, en què el to elevat en què es mou la seva pintura és 
especialment remarcable: és en la seva nota de qualitat. La composició física 
d’Humbert, l’aplicació de totes les seves reserves físiques al seu art, la calma 
que, d’aquest fet, n’ha deduït, han permès que, en la seva pintura, el problema 
de la qualitat existeixi com una permanent realitat. En determinats moments 
Humbert ha arribat a un punt d’equilibri extremament agut entre el domini de la 
tècnica i l’exercici de la sensibilitat. Aquesta qualitat s’ha produït en un sentit 
autèntic, o sigui en el donar un sentit intimista a gairebé tot el que ha pintat. 
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Aquest sentit intimista és de vegades molt intens, emotivament molt ric, i 
aquesta emoció no seria possible si no l’acompanyava una tècnica admirable. 
Manuel Humbert és dels pintors de més qualitat que s’ha produït en aquest 
segle. La seva posició no farà més que augmentar”. 

I acabava amb un apunt sobre la estratègia vital del “missatger de París” en el 
qual reapareixia el leit motiv de l’economia d’energia. 

“Humbert s’ha passat la vida fent la navette entre Barcelona i París. Ha tingut 
tallers en totes dues ciutats – de vegades simultanis. Aquesta estratègia vital – 
que forma part de l’estalvi de les seves energies – li ha donat excel·lents 
resultats”803. 

Tot i l’innegable interès de les ratlles que acabem de llegir,  el text més 
important que Pla consagrà a Humbert figurava en Darrers escrits. Començava 
a la pàgina 410 d’aquell recull en un capítol titulat “Manuel Humbert em parla 
de Manolo. La pintura d’Humbert”, enunciat que indicava bé el seu caràcter 
dual. Ja hem tingut ocasió de referir-nos en el capítol 14 a la part que recollia 
una conversa que Pla mantingué amb el pintor l’any 1927 sobre Manolo Hugué, 
concretament sobre el fantàstic període que Hugué i Humbert havien compartit 
a Arenys de Munt a la fi de la dècada del deu. Com Pla reconeixia, tot el 
prodigiós reconta que va fer sobre Manolo, i encara molt més, el devia a les 
moltes coses que li havia explicat Humbert.  

En la segona part d’aquell escrit, Pla es centrava en l’art d’Humbert. 
Rememorava l’impacte que li havien causat l’exposició del 1927 a la Sala Parés 
i l’actitud del pintor en acompanyar-lo a visitar-la. Malgrat havien passat molts 
anys, l’escriptor mantenia viu el record  i, pel que sembla, conservava les notes 
preses en l’ocasió, així com la crítica de diari que havia fet en aquell moment, 
de la qual en rescatava alguns fragments sencers. Recuperava així unes 
magnífiques “pinzellades” pel seu retrat de l’artista que cal sumar  a les que li 
havia anat fent en diferents escrits. 

“Aquell dia, Humbert tenia oberta una exposició de les seves pintures en una 
galeria de Barcelona. Primer m’explicà les històries de l’escultor a Arenys de 
Munt, que per donar-lo a entendre són decisives. Després miràrem l’exposició. 
Vaig quedar sorprès. 

“S’està bé al costat d’Humbert. És un xicot alt, d’una figuració esvelta 
naturalíssima, llunyana , callada, de paraula escassa, de rialla rara, sense cap 
extravagància o exageració, caut i circumspecte, propaganda personal nul·la, 
sense cap estridència, d’una aparent conformació – no sé si personal o forçada 
-, un home agradable, perfecte. Passàrem davant de les seves pintures. No 
digué res. Em vaig sentir cada vegada més sorprès”. 

En aquell punt, Pla recuperava quasi literalment la crítica de l’any 1927 en el 
fragment que començava així: “La qüestió de l’art, en pintura, és i serà sempre 
el mateix. És el de captar les coses del món de la manera més objectiva 
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possible, més profundament realista, més viva”804. Hem vist la seqüència de la 
crítica en el capítol 20. Molts anys després, Pla la copiava literalment.  

Ara bé, en Darrers escrits deia sobre el realisme quelcom de nou respecte a 
allò que havia escrit l’any 1927 i és el moment de recordar-ho. 

“Per altra part, el realisme és la forma pictòrica més difícil. És indispensable 
saber dibuixar i utilitzar els colors. Ara he llegit, potser en el llibre que un crític 
italià ha dedicat a Cézanne, que aquest gran pintor deia que la pintura és un 
combat. És molt més que un combat: és un do d’astúcia permanent, que, si es 
posseeix, tot hi és normal i si no es posseeix és complicadíssim i inútil. Sempre 
es farà una pintura absurda o, si voleu, suposadament original, perquè és la 
més fàcil de fer. Però tot això no és res”. 

Pla era conscient que havia dit generalitats i per aquest motiu en el paràgraf 
següent afirmava: “Per a comprendre la pintura d’Humbert s’ha de veure a 
través de les qüestions essencials del seu art”. I malgrat retrobem gairebé les 
mateixes idees i, de vegades, les mateixes paraules que havia empleat en la 
crítica a l’exposició del 27, val la pena recordar-les en la nova versió. 

“Estic segur que, en el tracte, tots els seus amics el consideren un home 
absolutament i vulgarment discret. No n’hi pas gaires, però algun n’hi ha. Ara 
bé: mirant l’exposició de quadres a l’oli, em vaig trobar amb un realista 
apassionat. En un país – parlant en general – en què els artistes fan una obra 
tan esmorteïda o tan original (que encara és pitjor), la sorpresa que em produí 
el realisme d’Humbert fou considerable. De seguida vaig pensar en Nonell. La 
figuració dels dos pintors és diferent: la passió és igual. Hi ha coses, de Nonell, 
que m’agraden menys, com, per exemple, els models de la misèria. L’art no té 
res a veure amb la misèria que pugui tenir un país, ni amb la seva situació 
social, ni amb l’economia. En aquella època, la misèria es posà de moda. Més 
aviat es podria dir que gairebé tots aquells artistes estigueren a punt de caure 
de l’altra banda – de la banda del sentimentalisme embafador i generalment 
fals del país”805.  

Pla tornava a comparar Humbert amb Nonell com havia fet l’any 27. Tanmateix, 
els termes de la comparació havien canviat considerablement, però lluny de 
contradir-se es completaven. S’estenia en les referències al context en què 
Nonell havia creat la seva obra, incloses unes valoracions discutibles sobre art i 
misèria, més que no pas en la comparació mateixa entre els dos artistes. Però 
Pla mantenia allò que era fonamental en la comparació: “la passió és igual”.  

La passió per la pintura i la passió per la realitat. Pla ja havia exaltat les 
arengades de les darreres natures mortes de Nonell i, tant la crítica del 1927 
com en Darrers escrits, parlava amb un to similar de dues mateixes obres 
d’Humbert, “un nu prodigiós i una natura morta, amb una col que em semblà 
magnífica. Són dues peces en les quals el realisme més de primera mà és 
explicat de la manera més sensible, més rica, més clara i, per tant, d’una 
manera apassionada i febrosa. Tot això és car de veure en el nostre país”. 
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I aleshores, naturalment, el record de Nonell li venia al cap. Arengades i 
carxofes, sí, però Pla no era un home primitiu, sabia distingir els grans pintors i 
sabia perquè ho feia: “és una obra de la més gran intenció i d’una força 
dissimulada però vivent. Humbert ha aplicat les seves condicions intel·lectuals 
– l’ordre, el rigor, l’observació, la raó - al seu art”. 

Pla s’havia fet gran. Justament estem comentant Darrers escrits. En tot el text 
ressonava com un eco la crítica del 1927. No és que es copiés a ell mateix, que 
potser també i estava en el seu dret de fer-ho, sinó que, sobretot cap al final, 
feia unes curioses transicions entre passat i present, i viceversa. Parlava com si 
fos l’any 27 o com si el 27 prosseguís el seu curs mentre parlava. 

Potser trobem la clau d’aquelles transicions en la darrera frase, del darrer 
paràgraf, del darrer text que dedicaria a Humbert. Breu, nostàlgic, intuint que 
era el final, Pla concentrà allí l’essencial que el personatge i la seva obra li 
havien suggerit al llarg de tota la vida: la meravella, l’economia d’energia, el 
misteri i la passió. 

“Arribà el moment d’acomiadar-me de Manuel Humbert. En la realitat tot és 
indiferent, però per a un pintor gairebé totes les coses són una meravella. En 
allargar-li la mà, li vaig dir: “Els cansats fan la feina”. Féu un complicat 
somriure. Que la passió duri! La qüestió és aquesta. Sembla que era ahir 
aquest record de 1927”806. 
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53. L’ÚLTIMA EXPOSICIÓ EN VIDA DE L’ARTISTA: 
SALA PARÉS 1970. 

 

L’hivern de 1970 es va celebrar l’última exposició en vida de Manuel Humbert. 
La sala li obrí les portes el dia 14 de febrer i les va cloure el 4 de març. El vell 
pintor oferia una de les seves mostres més copioses i, a més a més, fou capaç 
de sorprendre amb una novetat. Joan Anton Maragall la va registrar en les 
seves memòries de la sala: “Manuel Humbert, pel febrer, presentà una novetat 
en la seva exposició: sis paisatges pintats a les vores del Llobregat”807. 

D’aquesta manera, el pintor havia gairebé equilibrat el cultiu dels seus motius 
predilectes. Els títols de 10 figures, 12 bodegons i 8 paisatges figuraven en un 
catàleg que superava el de l’anterior exposició en el nombre de reproduccions. 
L’Il·lustraven vuit obres, la qual cosa suposava un record i, conscient o no, un 
darrer homenatge del galerista al pintor. 

També els crítics, amb una mena de pressentiment, es van abocar a comentar 
l’exposició. Tots els comentaris publicats van tenir un to elogiós com 
d’homenatge i reconeixement a un artista venerable. Val a dir també en favor 
de la crítica que no es va pronunciar de manera condescendent, sinó 
demostrant tenir un considerable coneixement del sentit de l’obra del pintor i, a 
vegades, fins i tot un coneixement envejable. 

Rodríguez Cruells, tot i qualificar encara l’estil com a musical, va assenyalar el 
caràcter amable i contingut de la visió de la naturalesa que es plasmava en una 
pintura que qualificava de “senyorial”. 

“Con su estilo musical de notas graves insertado de exquisito gusto, nos ofrece 
Manuel Humbert 28 pinturas de rara calidad. Siempre en la misma línea, 
traduce subjetivamente su visión de la naturaleza con la amable contención 
que es su modo. La pintura de Manuel Humbert, resulta, dentro del mosaico de 
la plástica catalana, un señorial elemento”. 

Després encertava de ple en la identificació de la constant ètica que es reflectia 
en l’obra, perquè, al llarg de la vida i més encara en els darrers anys, fins i tot 
quan, contràriament a allò que suposava el crític, no hi havia gaires raons 
objectives per sentir el goig de viure, Humbert va pintar com si el goig fos més 
intens que mai. O potser seria més just de dir que va pintar “des del lloc” 
interior on mantenia viu un goig intens, perquè feia temps que  havia trobat “el 
seu món”. Fos com fos, era sorprenent que, en les pàgines d’una revista, 
Europa, gairebé oblidada, un autor, el nom del qual avui segurament no ens diu 
gran cosa, fes una afirmació agosarada, generosa i, probablement, exacta 
sobre la intenció del pintor: establir un acord alegre amb la germandat humana. 
També sorprenia la seva sagacitat per saber veure aquella pintura situada fora 
dels “ismes” de l’època sense renyir amb cap d’ells, tot qualificant-la alhora 
d’inspirador “remanso sedante”, un rabeig sedant que permetia als 
contempladors “emprendre altres camins”.  

“No busca el impacto, contrariamente, relata y transmite el gozo de vivir que le 
invade, y el paisaje, la figura, las flores o el mar, le sirven para hacernos 
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partícipes de su intenso júbilo y para establecer comunicación y acorde con la 
hermandad humana. Esta pintura no está reñida con ninguna de las que 
actualmente se cultivan en nuestro país. Es, en la escala de nuestros ismos, un 
remanso sedante, un rellano, que nos permite emprender otros caminos. Es un 
pintor al que podemos apostillar de conservador, en el sentido de haber 
encontrado su mundo en un momento determinado y, desde entonces, glosa, 
canta y transmite a través de los pinceles aquel momento de plenitud panteísta 
en el cual sus ojos se abrieron a su verdad”808. 

Tampoc es mostrava mesquí en l’elogi Rafael Manzano, i des del mateix títol, 
“La redoblada maestría de Manuel Humbert”, donava el to que li faria acabar 
demanant obertament un homenatge al pintor que anava a complir vuitanta 
anys i seguia fent obres “rodones i daurades”. No seria pas l’únic a demanar-
ho. 

“Hay pintores, que empiezan muy bien; y prestamente se malogran. Y los hay, 
que el tiempo no los arrincona ni desfasa; al contrario, como la pulpa de la 
fruta, los años los madura y les da un punto de sazón rico de plenitudes 
entrañables. A ese magisterio pertenece, sin duda, Manuel Humbert, que está 
exigiendo el homenaje que merece su esfuerzo continuado. Nació en 
Barcelona en 1890; trabajó en publicaciones barcelonesas junto a Nonell, 
Canals, Xavier Nogués. Y aquí lo tenemos, a él y a sus obras, redondas y 
doradas, como los sabrosos frutos otoñales”. 

Repassava les obres exposades seguint la pauta dels motius, començant pels 
paisatges i les natures mortes, i tenint com a criteri dominant el color, la qual 
cosa li feia observar que a vegades el pintor “pujava el diapasó”. 

“El artista, tan matizado en su cromatismo, a veces sube el diapasón, 
demostrando su capacidad de colorista, como en Botella y frutas, o el exaltado 
Interior con flor, con audaces manejos de los cadmios”. 

El darrer paràgraf el dedicava a comentar les figures i ho feia encertadament tot 
demostrant una gran sensibilitat i agudesa en veure que sorgien, com un 
complement, del mateix àmbit i de la llum mateixa. 

“Y, por último, las figuras. Nadie, como Humbert, para resolver exquisitos 
interiores con esas figuras femeninas, que no parecen bañadas por las 
reflexivas luces del ámbito donde están instaladas, sino que surgen, como un 
complemento mismo, de esa luz y de este marco. Son jóvenes que adivinamos 
silenciosas, metidas en sus intimidades recónditas, que dejan adivinar las 
vivencias a través de las amplias ventanas de los ojos. Reposan en divanes, 
entre muelles cojines, envueltas en atmósferas sosegadas, donde toda 
estridencia queda eliminada. Delicado y preciso, su obra tiene el encanto de lo 
bello e inefable”809.  

També se sumava a l’espontani homenatge el diari La Vanguardia, però, en 
canvi, no demanava l’homenatge públic que, de tota manera, no se celebraria 
mai. Una veu nova, la de J. Gich, començava elogiant la joventut i la fidelitat 
d’aquella pintura. 
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“Por la obra de Manuel Humbert, los años no pasan. A cada nueva muestra de 
su pintura, sorprende, la gracia, espontaneidad y frescor de sus cuadros. 
Desde la altura de sus ochenta años, Humbert posee una juventud admirable. 
Adscrito a una escuela, a una forma de entender el arte, ha sido fiel a la misma 
procurando mejorar, profundizar y afinar su pintura, en un ejercicio que supone 
constante renuncia y humildad”. 

En comentar els motius, s’aturava, primer, en les paisatges que, segons ell, 
Humbert expressava en “precisas síntesis. En ocasiones, aparecen tan sólo 
insinuados. El tiempo se ha remansado en estas visiones de Martorell, del 
Llobregat, en el interior de románticos jardines”. Sobre les figures deia que eren 
“estudios de color que se extiende por la tela en tonalidades azules, verdes, 
amarillas. El asunto es siempre el mismo. Son variaciones sobre idéntico tema 
que el pintor afronta y resuelve con maestría y seguridad”. Per tant, no anava 
més enllà dels llocs comuns. En canvi, val la pena retenir el paper que 
acordava al gris en la seva visió general de l’exposició. 

“Pese a las matizaciones sensibles de color, la exposición es una gran sinfonía 
en gris. Este color es el que domina y está presente, fundamentalmente, en 
todas las obras: paisaje, bodegón, color. Es un gris luminoso, plateado, limpio; 
acerado y tierno, al mismo tiempo”810.  

 Al diari La Prensa, Fernando Gutiérrez, que inicialment no acabava de saber-
se posicionar sobre una qüestió que semblava obligada en aquella ocasió, és a 
dir, l’edat de l’obra contraposada als vuitanta anys del pintor, finalment arribava  
a bon port. 

“Es obra sin edad porque de ésta la despoja la experiencia y la sabiduría. Si 
nos referimos al frescor, a la gracia, a la delicadeza y a esa suavísima 
elegancia que siempre la caracteriza, diremos, esta vez sí, que la obra de 
Humbert sigue siendo joven, porque gozó siempre de estas cualidades y se 
hizo con ellas hasta el punto de definirlas como su característica y su condición 
más significativas”. 

En general, Gutiérrez no va estar en aquella ocasió molt inspirat i, per tant, 
obviaríem la resta de la seva crítica si no fos que ens va deixar una línia per a 
la perplexitat o, potser, per una meditació posterior. Es referia a la gràcia 
d’aquella pintura, i deia: “esa inconfundible gràcia azul que, como una 
atmósfera anima y envuelve toda la temática plástica de este artista”811. 
Realment, cabia qualificar de blava la gràcia d’Humbert? No sabem pas què 
respondre, i lamentem no tenir a Francesc Pujols per preguntar-li si havia vist 
algun color particular a la gràcia d’aquell que, en opinió seva, era l’àngel del 
noucentisme.   

Tot i que Alberto del Castillo acabaria no faltant a la cita, una altra veu nova, la 
de Josep Maria Cadena es va manifestar de manera molt enraonada a Diario 
de Barcelona en favor d’un homenatge ciutadà. L’argument final de Cadena era 
d’una gran qualitat: reclamava l’homenatge “pel prestigi que ens aporta la 
totalitat de la seva obra”. 
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 La Vanguardia, 22 de febrer de 1970. 
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 La Prensa, 3 de març de 1970. 
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“En la Sala Parés se celebra en la actualidad una exposición de obras de 
Manuel Humbert, que a sus ochenta años de edad – que cumple en el presente 
año – debería ser objeto de un homenaje ciudadano de simpatía. Sus 
gouaches, así como los grandes trabajos de decoración realizados por él, 
siguen obteniendo el aprecio de los entendidos, pero es necesario que 
Barcelona tenga conciencia pública de la importancia de Manuel Humbert, que 
ahora asume – casi en solitario, por el paso del tiempo – la representación de 
lo que significó aquel grupo denominado Les Arts i els Artistes, a cuya 
fundación contribuyó. Humbert, que lleva sesenta y dos años de su vida 
entregados a dibujar y a pintar con sensibilidad y talento, se merece el 
reconocimiento ciudadano por el prestigio que nos aporta la totalidad de su 
obra”.  

La resta de l’article que es titulava “Manuel Humbert: dibujante de Papitu i 
Picarol” estava dedicat a glosar la seva activitat de dibuixant en aquelles 
memorables publicacions de joventut812.  

Així, doncs, algunes veus, fins i tot joves, s’alçaven proclamant que aquell 
pintor aportava prestigi a la cultura i a la societat catalanes i que aquestes 
havien de reconèixer-ho. D’haver-ho fet, no solament s’hagués fet justícia a un 
home, sinó que el país hagués enriquit el seu valor col·lectiu. Però això no va 
succeir aquell any 1970, ni ha succeït després. Per la incapacitat de reconèixer 
els propis valors, les persones, les cultures i les societats s’empobreixen. Així, 
en un cercle viciós, van perdent encara més la capacitat de reconèixer els 
valors autèntics. La línia de continuïtat es trenca. Llavors tot queda dispers i del 
“campi qui pugui” resultant sobreviuen, amb sort, poquíssims valors, la resta 
s’anul·la. Passats quaranta anys, on és l’art català, vivent, on és la seva 
pintura? 

L’any 1970, no solament aportava veus noves a la crítica artística, sinó també 
diaris de recent aparició com Tele/Exprés, en les pàgines del qual J. Vallés 
posava l’èmfasi em els paisatges “finamente estructurados de tibio y tenue 
color”, sense oblidar les figures, i definia Humbert com “un clásico de la plástica 
catalana”813.  

El crític de El Correo Catalán, després de repassar la vigència de les virtuts ja 
conegudes i aleshores unànimement reconegudes del pintor, concloïa: “Así uno 
de los maestros indiscutibles de la pintura catalana actual llega a la cumbre de 
su arte sin una sola duda, sin una sola claudicación, modesto y magistral como 
siempre”814. 

Fins i tot Hoja del Lunes considerava que “el bellísimo conjunto mantiene, en 
envidiable lozanía, las constantes conceptuales y estilísticas de la obra de su 
autor”. I, amb dignitat, E. F. les repassava815. 
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 Diario de Barcelona, 22 de febrer de 1970.   
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 Tele/Exprés, 20 de febrer de 1970. 
 
814

 El Correo Catalán, 21 de febrer de 1970. 
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 Hoja del Lunes, 23 de febrer de 1970. No sabem a qui corresponien les inicials E.F. amb les 
quals, almenys aquell any, sempre signava. 
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També Radio Barcelona es va fer ressò d’aquella exposició el dia quatre de 
març. Per les seves ondes es va poder sentir: 

 “Hemos hablado, en otras ocasiones desde éstos micrófonos, del intimismo, 
de la delicada sensibilidad de la pintura de Manuel Humbert. Todo, en ella, es 
contención, matiz y finura”. I feia un caracterització dels motius dins les pautes 
més corrents ben digna, remarcant, com a present en tots ells, l’intimisme. I 
acabava dient:  “Manuel Humbert prosigue la depuración de su delicada 
pintura, siguiendo, invisible, el camino de un singular realismo que desde largos 
años se trazara”. 

Hem deixat per al final les contribucions de Santos Torroella i de Alberto del 
Castillo. 

Santos Torroella tornava a incidir en una qüestió que havia qualificat de 
sorprenent l’any anterior, és a dir, que aquella pintura no mostrés cap fatiga, 
però li donava un nou tractament en afirmar que en cada obra d’Humbert era 
com si tot comencés de bell nou. S’hi imaginava el pintor davant el cavallet en 
“estat de gràcia”,  contemplant atent i sensible les coses o els éssers. 

“Realmente deliciosa… exposición. Una treintena de lienzos… explican, como 
vieja lección siempre renovada, la maestría del pintor, en cuyos pinceles no se 
advierte nunca la menor fatiga. Antes al contrario, es como si todo, en cada una 
de sus obras, empezara de nuevo, no con afectados y fútiles originalismos, 
sino con ese empezar que, en arte es el que cuenta verdaderamente y que 
consiste en partir de una madurez de experiencias y de saber mirar el mundo 
en torno, que cabalmente es madurez porque ha logrado despojarse y liberarse 
de cualquier ganga preciosista, formularia o conceptuosa. Nada cuesta, ante 
estas obras suyas, imaginarse a Manuel Humbert frente al caballete como 
movido por esa interior necesidad que constituye lo que suele entenderse por 
“estado de gracia”. Porque, efectivamente, se trata de  una pintura que, pese a 
su indudable maestría, tiene mucho menos de “cocina” que de inspiración; 
mucho menos de profesionalidad – esto es, de ejercitación regular de unas 
dotes cultivadas – que de abandono, ingenuo casi, a la pura sensibilidad a que 
incitan las cosas o los seres contemplados atentamente”. 

Comentant les obres d’un conjunt que ell considerava dels millors que havia 
presentat Humbert, se sentia especialment subjugat pels paisatges i explicava 
amb molt belles paraules per què. 

“Siendo de gran belleza todas las obras reunidas en esta exposición – una de 
las mejores que del artista nos ha sido dado ver -,  es la media docena de 
paisajes que en ella figura la que nos subyuga muy especialmente. Hay en este 
tipo de obras, menos frecuente en la producción del veterano maestro, una 
delgadez querenciosa y algo así como una recóndita temblorosidad, como un 
temor a turbar la belleza sorprendida, que les infunde muy sutiles matices de 
fervoroso tacto, delicadeza e íntima resonancia”. 

Feia un breu anàlisis del color d’alguns paisatges, però remarcava que eren 
“buenos ejemplos de la profundidad alcanzada por Humbert”. I afegia que 
l’elogi dels paisatge no el feia en demèrit dels bodegons i les figures. Per 
corroborar-ho, acabava fent una lleu comparació amb l’intimisme de Bonnard, i 
el d’Humbert no sortia gens malparat. 
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“Pero si destacamos estos paisajes, sobre todo por su singularidad en la obra 
del artista, ello no ha de entenderse en demérito de los otros lienzos que 
figuran en la exposición, sus bodegones y cuadros de figura tan personales y 
característicos unos y otros en la producción del artista… de un reposado y 
tenue intimismo, a veces ligeramente emparentado con el de Bonnard, pero tal 
vez, en su levedad de acentos, de mayor o más sutil elegancia”816 

Alberto del Castillo, per remarcar la distinció d’Humbert, tornava a emprar un 
recurs que ja havia utilitzat anteriorment. Consistia en la transposició de certes 
categories socials  a la pintura.  Aquell recurs, avui en desús, no el privava de 
fer un bon anàlisis. 

“Hay una pintura plebeya y una pintura aristocrática. La de Manuel Humbert 
pertenece a esta segunda clase. La explicación no la hallaríamos en los 
asuntos: paisajes cualquiera; bodegones de frutas y hortalizas que cada cual 
come en sus casas, crisantemos, gladiolos o rosas y objetos de lo más 
corriente. Y cuadros con una figura femenina, por lo general una modelo 
profesional. La distinción no viene del exterior sino del interior del cuadro, no de 
lo accidental sino de lo esencial, empezando por la misma elegancia del dibujo 
y la gracia de la composición, pero sobretodo de la suave sonoridad de los 
colores, de la delicadeza de las gamas y matices, de la musical orquestación 
de las armonías y de la discreción del ensamblaje de todos los elementos del 
cuadro, formando una unidad en la que ningún valor atropella a los demás”. 

Era exacte. El crític, que coneixia bé al pintor, davant aquelles obres parlava de 
miracle i el considerava degut a la “ilusión juvenil”, al rigor i a l’afany de 
superació malgrat l’avançada edat de l’artista. 

“Es una pintura de una gran sabiduría y de una refinada sensibilidad, joven en 
apariencia en muchos aspectos a pesar de la extrema veteranía de su autor. El 
milagro consiste no sólo en la ilusión juvenil con que pinta el maestro sino en lo 
riguroso que siempre ha sido para consigo mismo, lo que hace que trabaje con 
el afán de mantener el nivel de sus mejores tiempos y aún de superarlo, y esta 
es la realidad de su exposición”. 

Finalment, després d’haver comentat alguns bodegons i una figura, també 
posava l’accent en els paisatges. Ells eren la major prova del miracle. En ells, 
deia, tampoc hi havia lloc per a l’anècdota, la qual cosa era un bon recordatori 
d’una aplicació singular, però veritable, de les lliçons de Cézanne, fundador de 
la modernitat, recordatori  que Alberto del Castillo no va mancar de fer a l’hora 
de cloure la darrera crítica que tindria ocasió de dedicar-li en vida al admirat 
pintor i amic. 

“Pero donde la salud artística de Manuel Humbert se manifiesta más a las 
claras es en los paisajes. En esta muestra su número es extraordinario – siete , 
si recordamos que fue de tres en 1968 y de uno en 1966. Aquí es donde el 
señorío de los pinceles humbertianos reluce con más exquisitez y optimismo, a 
pesar de ser la gama gris la elegida por el artista para estas tenues 
descripciones de paisaje de los alrededores de Barcelona y aún de nuestra 
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ciudad. El asunto aquí no tiene transcendencia. Manuel Humbert no es un 
pintor de anécdotas, es un gran señor de la pintura”817.  

La tarda del 21 de desembre de l’any 2001, passats trenta anys llargs d’aquella 
última exposició, el pintor Xavier Valls ens rebia, com hem dit, en el seu deliciós 
i costerut estudi de l’Île Saint Louis per parlar d’Humbert. A la meva pregunta 
de per què, en la seva opinió, Humbert havia pintat més paisatges que mai en 
els darrers anys de vida, Valls respongué: “El paisatge és una mena de finestra 
oberta mirant a l’infinit”.  

Valls, que considerava Humbert  un pintor de silencis, de quietuds, de llum, 
d’atmosferes, de figures poc contornades, de transicions suaus d’una cosa a 
l’altra, que, en una paraula, el trobava molt francès, sobretot en les gouaches, 
ens va dir, encara sobre els paisatges: “La memòria per un pintor de paisatges 
és molt important, perquè en el paisatge es belluga tot”. 

Així, doncs, sembla lícit poder concloure que Humbert va arribar a la fi pública 
de la seva activitat com a pintor presentant uns testimonis colpidors del vigor 
d’una facultat tan important per cultivar la pintura de paisatges com per 
determinar la joventut d’esperit de l’artista, és a dir, la facultat de memòria 
plàstica d’allò que és essencial i permanent de la realitat d’aparença fugissera. 

Valls pensava que el mal de l’art pictòric del segle XX era haver perdut allò que 
Bergamín en deia “el santo oficio de la pintura”, i va afegir: “Humbert el posseïa 
amb escreix”. 
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54. RETROBAMENT AMB ARAGAY A BREDA. 
INTERNAMENT A LA RESIDÈNCIA EDELWEISS. 
TRASPÀS. 
 

 
Hem ressaltat a la primera part d’aquest treball la importància d’Aragay dins el 
noucentisme. Hem vist també com havia estat de forta la seva amistat amb 
Humbert i amb Nogués i el lloc que Francesc Pujols acordava a aquella terna  
d’artistes dins la història de l’art català. 

S’havien complert trenta anys de la mort de Nogués quan Manuel Humbert va 
anar a trobar Josep Aragay al poble de Breda. Era l’any 1972 i la vida de tots 
dos artistes s’acostava a la fi.  

El taller ceràmic d’Aragay havia estat destruït durant la guerra. En sortir de la 
presó, no havia volgut fer mai més ceràmica artística. En canvi, havia tornar a 
agafar els pinzells per pintar a l’oli i va fer dues exposicions, una, a la Sala 
Parés i una altra, a la Galeria Syra, però ni van tenir èxit comercial ni foren ben 
rebudes per la crítica. Aragay, en aparença, havia esdevingut un home més de 
Breda, que vivia de la producció d’un taller de ceràmica decorativa popular, 
difícil ja de distingir de tantes altres del mateix poble. I, en el moment de 
repintar el baptisteri parroquial cremat a la guerra, ell, que havia estat un dels 
més notables teòrics i artistes del noucentisme, va fer-ho com un veritable 
artista popular, millor dit, com un naïf.  La transformació del seu art resulta molt 
impressionant, i per nosaltres esdevé un enigma interessantíssim que no 
solament els historiadors de l’art, sinó qui vulgui pensar a fons la nació catalana 
hauria de conèixer i meditar. 
 
La vida d’Aragay havia estat, doncs, molt diferent de la vida d’Humbert, però al 
final es van voler retrobar. L’encontre es produí gràcies als bons oficis de  
Cecília Vidal, que els ho va proposar. Vidal havia conegut Humbert l’any 1970 
arran de la mort de la segona dona de Nogués, Isabel Escalada. Dos anys més 
tard, va acompanyar-lo fins a Breda. Testimoni privilegiat de l’encontre, li 
devem el que ara hem d’exposar. 
 
La retrobada dels vells amics va ser molt emotiva no solament per a tots dos 
artistes, sinó també per a tots els presents. En veure’s, Aragay i Humbert es 
van abraçar, plorant. No havien tornat a coincidir des d’abans de la guerra. 
Després van dinar a casa l’Aragay amb les seves senyores, que no es 
coneixien. Suzanne començava a perdre la memòria. 
 
Els amics retrobats van parlar del Papitu, van evocar l’amic Nogués i es van 
divertir recordant el dia que havien anat a veure plegats la primera pel·lícula de 
Charlot i només ells reien a la sala de cinema, mentre el públic, que encara no 
sabia com havia d’agafar-se la intenció i l’humor de Chaplin, romania seriós a 
les fosques. Així, van anar repassant els records de joventut un darrera l’altre. 
Aragay, sobretot, els tenia molt presents i vius en la memòria, com si l’aïllament 
els hagués preservat millor, i els introduïa en la conversa amb un repetit “te’n 
recordes...” que mereixia l’assentiment d’Humbert amb un personalíssim “ai! 
caram, ai! caram...”. 
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Marcel·lí Trumas818, que també va assistir a part de l’encontre, ens va confirmar 
la gran estima que Aragay sempre va sentir per Humbert i per Nogués. Aragay 
sovint recordava de bon humor que, en aquelles primeries de segle, algú havia 
dit: “Nogués quan passegeu per La Rambla enmig de l’Humbert i l’Aragay, 
sembla que us portin a prendre el sol”. Els dos “portadors”, Aragay i Humbert, 
eren, respectivament, setze i disset anys més joves que Nogués i, com 
aleshores tenien vint anys, la diferència d’edat amb Nogués havia de semblar 
enorme, “envellint-lo”, a ulls dels bromistes. 
 
Aragay va morir d’un excés d’urèmia a la sang el 15 de gener de 1973, pocs 
mesos després d’aquell encontre, havent conservat, doncs, fins el final l’humor 
que els havia reunit de joves en aquelles inoblidables empreses del Papitu i  
Picarol i els havia ajudat  a viure. S’apropava també la fi d’Humbert. 
 
Segons ens van dir els fills de Gisèle, Suzanne i Manuel Humbert havien fet 
una temptativa de quedar-se definitivament a França, concretament a Les Lilas 
a l’entorn de Gisèle, però no ens van saber precisar en quina data s’hauria 
produït l’intent de trasllat. Sabem, en canvi, que, si va haver–hi intent, no va 
reeixir. En aquest cas, la decepció hauria estat forta, segurament motivada per 
les desavinences mare-filla o bé per unes expectatives dels Humbert sobre les 
condicions que els oferiria la filla que no s’haurien complert i els haurien fet 
desistir. 

Fos com fos, a començaments de la dècada dels setanta, que seria la darrera 
de les seves vides, els Humbert continuaven residint al carrer Bonavista de 
Barcelona. Poc abans de la primavera del 1972, Humbert va deixar l’estudi del 
Carrer Sant Pere més Baix819. Va seguir pintant a casa seva, però anava 
perdent facultats. Jacint Berenguer, que el visità alguns cops en aquells anys, 
ens ha explicat que, recent casat, va voler que Humbert fes un retrat de la seva 
esposa. En demanar-li, el vell pintor li hauria dit sense acritud: “Ara, tothom em 
demana pintures i jo del que tinc ganes és de prendre el sol”. Això no obstant, 
es va disposar a fer el retrat que li demanaven. Sembla que quan li 
encarregaven un retrat, sempre deia “li faré una figura”. En el primer encontre 
amb la jove senyora Berenguer, no va pintar, es va limitar a parlar amb la 
model. El segon dia, va fer un dibuix a llapis en un petit paper i va dir: “ Vostè, 
si per cas, el proper dia vingui amb una brusa rosa”. La model així ho va fer i 
Humbert la va estar pintant cinc o sis dies en un ambient de llum tènue molt 
matisada. La model, malgrat ser inexperta, podia percebre que el pintor 
s’endormiscava mentre ella posava. Humbert ja no va poder acabar aquell 
retrat, amb gran pena dels senyors Berenguer que l’admiraven i apreciaven. 

Poc després, la minva de facultats, la vellesa de Suzanne i el fet de tenir Gisèle 
a Les Lilas, des d’on manejava els destins dels Humbert, van convergir en una 
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 Marcel·lí Trumas, un home del poble de Breda, va ser amic i fidel guardià del legat i la 
memòria d’Aragay tenint cura del Museu de Breda i rebent als estudiosos fins la seva mort. Ens 
va dedicar una tarda a parlar d’Aragay i de l’encontre amb Humbert, al qual, en part, va assistir, 
així com a mostrar-nos totes les obres d’Aragay que es conserven al Museu de Breda i a 
l’església.   
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 El van llogar els artistes Antoni Munill i Teresa Camps per sis mil pessetes mensuals. Font: 
Teresa Camps. 
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situació nefasta. En efecte, el pintor va ser internat a una residència d’ancians, 
cosa aleshores inaudita. Es deia Edelweiss, es trobava a Cubelles i sembla que 
va ser la primera residència d’ancians que es va obrir a Catalunya. Tenia mala 
fama i tot indica que no era només per la resistència social a aquella mena de 
novetats, sinó pel tracte que rebien els internats. En tot cas, l’internament 
d’Humbert va causar estupor entre la gent que el coneixia i va deixar un amarg 
record en l’entorn familiar i amical d’Humbert. És cert que, en aquells anys 
“acabar en un residència” era vist com un vertader malefici, però quan, trenta 
anys més tard, vam visitar el lloc, que, tot i ja no dir-se Edelweiss, seguia sent 
una residència per a gent gran, el cor se’ns va encongir.  

Malgrat les crues condicions de vida i la pèrdua de facultats que Humbert patia, 
ens hem volgut preguntar si va seguir pintant durant l’internament a Cubelles 
on va acabar passant els darrers anys de vida. La resposta la vam trobar en la 
darrera incursió en els arxius i col·leccions familiars. Hi vam trobar proves 
irrefutables de què va  pintar fins el final. L’obra que ho prova de manera més 
definitiva i terrible és un corprenedor autoretrat del pintor a l’interior de la 
habitació que ocupava en la residència. En un full d’un petit quadern i amb dos 
o tres colors Humbert va reeixir l’expressivitat màxima, amb el mínim de 
recursos. 

Així, doncs, en aquella darrera anònima obra es feia evident la veritat: era un 
fauve, una fera abandonada i engabiada que testimoniava un cop més, o potser 
com mai, la seva grandesa com a pintor i com a home. Una fera que havia 
educat l’instint, que havia canalitzat la força a través una tècnica subtil i 
depurada, contrastant-la amb la naturalesa, per fer una pintura civilitzada. 

Mirant aquell impressionant autoretrat, ens hem de preguntar, a més a més, de 
quants colors i de quins quaderns disposava en aquell lamentable lloc. La 
quantitat, havia de ser ínfima i la qualitat, també. No obstant, les pinzellades, 
els matisos, els contrasts, els components amb què executà i ambientà la 
petita, en aparença insignificant, obra, tot estava en el seu lloc per oferir vida, 
com sempre, amb la seva darrera imatge pictòrica. A qui l’oferia? No ho sabem 
i potser ja tampoc ell ho sabia. Ara bé, davant aquella tremenda pintura, els que 
no saben, no poden o no volen entendre el seu art “normal” gosaran dir: “Ah! Si 
Humbert sempre hagués pintat així, amb aquesta llibertat, amb aquesta força, 
amb aquest patetisme!?”. La estupidesa, la indiferència i la crueltat poden 
assolir la profunditat dels abismes. 

Mirat avui aquell autoretrat del “lloc del crim”, reflecteix com un mirall no 
solament la cruesa de la senectut o el sadisme d’unes relacions familiars, sinó 
també la feblesa dels lligams d’amistat i la misèria indiferent d’un poble. Passat 
un temps, Suzanne va seguir el mateix camí i la van deixar o la van fer anar a 
retrobar-lo. Poca gent el va anar a veure, tret de la germana Mercè que el 
visitava regularment acompanyada d’una altra monja del convent i col·legi del 
carrer Bailen, que ens ho va explicar. Quan venia de París, també els anava a 
veure Gisèle. Els seus amics s’horroritzaven de què Humbert estigués acabant 
els seus dies en aquell lloc tètric, però ningú va anar a treure’l per endur-se’l a 
casa. Potser tampoc ho haguessin pogut fer. 

Humbert cada cop estava més malalt, però no es va rendir. Els dibuixos que 
acompanyaven la troballa de l’autoretrat, provaven que pel seu esperit van 
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vaguejar també fins el final aquelles noies senzilles que amb els seus llapis i 
pinzells transformava en princeses.  

 

 

 

Finalment, quelcom de molt poderós dins el seu organisme afeblit es va 
encendre i va dir prou el dia 1 de febrer de 1975. Segons testimonis indirectes, 
sembla que el mateix Benet no se sabia avenir de què l’home exemplarment 
serè, que havia regit sobre les emocions amb elegant domini tant en la vida 
com en la pintura, hagués acabat traslladat en camisa de força fins l’Hospital de 
Sant Pau. L’home més educat, el senyor ple de tendresa va morir com una fera 
encadenada lluitant, revoltat, contra les darreres lligadures. 

Quan va entrar a l’hospital la tarda d’aquell primer dia de febrer de 1975, ja 
havia traspassat. Segons el certificat de defunció, la mort s’havia produït a un 
quart de cinc, a la mateixa hora que havia nascut. La causa havia estat una 
“asistolia, accident vascular cerebral”. Era diumenge i va ser difícil de localitzar 
amics i coneguts.  

L’esquela del diari va anunciar que la cerimònia d’enterrament tindria lloc a dos 
quarts de quatre de la tarda del dia tres al Servei Municipal de Pompes 
Fúnebres del carrer Sancho Dávila. La concurrència que va voler fer-ho va 
poder acompanyar-lo fins al nínxol familiar situat a la Via de Sant Francesc del 
cementiri de Montjuïc. El nínxol l’havia adquirit el seu pare, Florentí Humbert, i 
en ell hi estava enterrada bona part de la família, inclosa Carme Esteve, la 
mare separada, tan estimada i enyorada pel pintor. No sabem amb certesa en 
quin moment el nínxol va passar  a mans de la germana Mercè Humbert. En tot 
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cas, avui pertany a les Caputxines que el van rebre de Mercè, el conserven i en 
tenen cura.  

Uns dies més tard, es van celebrar els funerals al Santuari de la Mare de Déu 
del Carme, a l’Avinguda Diagonal, 424. Segons, una de les persones 
assistents, que va treballar molts anys a la Sala Parés, la cerimònia no va ser 
gaire concorreguda. 

Suzanne va romandre poc temps més a Cubelles. La seva filla va anar a 
buscar-la per dur-la  a una bona residència a La Varenne Saint Hilaire, prop de 
París. Allà estava sola, però en condicions molt dignes. No obstant, era un lloc 
que no admetia persones que necessitessin atencions especials. Quan ella les 
va necessitar, va haver de ser traslladada a una altra residència on tot era més 
sòrdid. No ho va acceptar mai. Va deixar de parlar, va enfollir i es va deixar 
anar vers la mort, la qual fou a cercar-la en aquella casa de sofriment de Noisy 
- le Grand el dia 11 d’octubre de 1979. 
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EPÍLEG. 

 

Necrològiques. 

 

Les cerimònies dels adéus no havien congregat multituds. En canvi, la seva 
mort va tenir un gran ressò a la premsa de la ciutat, fins i tot més enllà dels 
estrictes marcs de les seccions d’art.  

Un exemple notable va ser Néstor Luján, qui va voler fer la necrològica per 
Destino, posant de relleu allò que, entenia, era essencial en l’artista. Confessà 
l’estima que li tenia i evocà Montparnasse, un lloc decisiu en la vida d’Humbert i 
de l’art del segle XX. Va fer-ho amb la seva proverbial erudició i amenitat. 

“La muerte del pintor Manuel Humbert, cuando este año iba a cumplir ochenta y 
cinco años, representa la pérdida de un gran pintor, de un artista obsesionado 
por la pureza de su visión plàstica. Humbert, a quien he conocido poco pero 
estimé siempre mucho, era un hombre tímido, enormemente discreto... Yo sólo 
quiero recordar, en ésta instantánea, al artista en su mundo y sobretodo en el 
Montparnasse de la primera y segunda década del siglo. Allí pintó su gran 
amigo Amedeo Modigliani dos retratos que están en los museos de Los 
Angeles y de Melbourne respectivamente. Montparnasse heredó de 
Montmartre este deslumbrante prestigio de su humanística miseria. El 
responsable de este cambio de la aguja magnética del arte fue un hombre 
mágico, de gran autoridad: el poeta Guillaume Apollinaire. Montparnasse era 
un mundo nuevo, que databa tan sólo del siglo XVIII, muy al contrario del viejo 
Montmartre. Montparnasse tiene, etimológicamente un origen profano. Viene 
de un montículo artificial de tierras y cascotes que se originó hacia 1760 
cuando se abrieron los grandes bulevares por orden de Luis XV. En aquella 
eminencia los estudiantes acudían a recitar versos y a cantar alegres 
canciones. Ellos dieron el nombre a Montparnasse, y el epíteto de “la colina 
inspirada”. 

“Manuel Humbert había ido allí por primera vez en 1909, si no me equivoco. 
Recordaba un París que era como un sueño: el haz y el envés de la “belle 
époque”. En 1909 era el mismo año en que Modigliani se trasladara de 
Montmartre a Montparnasse. Eran los años en que nacía “la escuela de París”, 
y el barrio era tremendamente cosmopolita. Se reunían los pintores venidos de 
todo el mundo en los grandes cafés que han pasado a la historia: En “La 
Closerie des Lilas” y en otros cafés de Montparnasse, como “La Rotonde”, “La 
Coupole”, “Le Dome”. En éste jugaba a principios de siglo, infatigablemente, al 
ajedrez el ruso Lenin, lúcido y melancólico. Quiso ser modelo de Bourdelle 
pero, como confesaba tristemente, “no tenía talla”820.  

 

Una altra prova de la dimensió ciutadana que adquirí el traspàs d’Humbert va 
ser la llarga necrològica de Sempronio al diari Tele/Expres. El títol ja donava el 
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 Destino, núm. 1949, 8 de febrer de 1975, pàg. 13. Néstor Luján. El paso de los días.  “Manuel 
Humbert”. 
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to de la nota, “Humbert, el último”, referint-se al fet d’haver estat el darrer dels 
membres de Les Arts i els Artistes en morir. Hem prescindit de les moltes 
referències al context històric o a l’obra de l’artista i hem extret les línies en què 
evocava estrictament la persona i el seu estat en els darrers temps. 

 “... Humbert, de un tiempo a acá, sin perder el señorío y la corrección que 
fueron su eterno sello, andaba mal de memoria. Sin embargo, al encontrárselo 
uno en los “vernissages” de la sala Parés o bien solitario en la terraza del café 
La Puñalada, seguía siendo el caballero cumplido de siempre. Su figura aústera, 
su perfil afilado, su corrección indumentaria, tan distinta su aparencia de los 
artistas bohemios de antaño, evocaba una época ya perdida, la época de “Les 
Arts i els Artistes”, donde existía una solidaridad entre pintores y literatos, donde 
el cultivo de la pintura era compatible con la existencia burguesa y casi 
mundana... 
 
 “--  Pero, a Plandiura únicamente le aceptábamos el obsequio del puro habano 
– me contaba Humbert. ..... 

“Ha fallecido a los ochenta y cinco años. Ultimamente equivalía ya a una sombra 
y su paso por donde iba resultaba breve, diríase que se deslizaba más que 
andar, que susurraba més que charlar. Pero, no abdicando jamás de su señorío, 
de su cordialidad. Fue un artista sincero, un maestro de la pintura seria, me 
atrevería a decir que era un académico de la pintura, suponiendo que todo esto 
de la academia y de la nueva pintura fueran algo más que palabras, definiciones 
que tuvieran un sentido. No hay más cera que la que quema, y Manuel Humbert, 
artísticamente quemaba con un fuego sabiamente contenido”821. 
 

La necrològica de El Correo Catalán, “Manuel Humbert ha muerto”, la va 
escriure Angel Marsá. A més de recordar els elements biogràfics i curriculars 
feia una referència al caràcter de l’home i a la seva pintura abans d’acabar amb 
un interessant comentari sobre l’estima que Ors sentia per Humbert, fins posar-
lo com exemple d’un paradigma noucentista: l’obra ben feta. 

“Fue un hombre de caracter mesurado y contenido, y como artista supo 
mantener siempres estas constantes. Su pintura es serena, equilibrada, de una 
mesura y una contención que no excluyen, sin embargo, antes incrementan, su 
carga de humanismo en lo conceptual, y de pureza plàstica en la factura. 
Jamás incurrió en disonacia o excentricidad en su lenguaje pictórico, siempre 
inteligible y de una singular fuerza expresiva. Gustaba pintar gentes y escenas 
populares, con gamas sobrias, bien acordadas y de matices suaves e 
infinitamente matizados. Su pintura quedará com la de un clásico del siglo XX, 
equidistante del impresionismo naturalista y de las corrientes posteriores, más 
próximas a la subjetivación o insertas en ella. 

“Al invitarlo Eugenio d’Ors a su “salón de los Once” del año 1944, dijo que lo 
seleccionaba como “máximo exponente de la obra bien hecha”. En efecto, 
Eugenio d’Ors había hallado en Manuel Humbert la expresión viva y directa de 
aquello que él reputaba màxima excelencia en el hombre y en el hacer 
humano. La obra bien hecha. Entiéndase –ahora que ha muerto – la pintura de 
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 Tele/Expres, 4 de febrer de 1975. 
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Manuel Humbert, su invitado de 1944. La pintura mesurada y contenida, serena 
y equilibrada, de Manuel Humbert822. 

 

No va faltar als homenatges l’amic Alberto del Castillo amb un resum biogràfic 
que, com era lògic en un crític tan constant, no aportava cap novetat. 
Recordarem només les paraules amb què encapçalava i tancava la seva nota. 

“Aunque no constituyese sorpresa por hallarse hacía tiempo en estado de salud 
sumamente precaria, el fallecimiento de Manuel Humbert, ha causado emoción 
y tristeza en nuestro ambiente artístico por tratarse de uno de los pintores 
catalanes más serios, serenos y elegantes de nuestra centuria. ... 

“Barcelona ha perdido un magnífico pintor y un gran señor. Nuestro pésame a 
su viuda y familiares”823.  

 

L’escrit “En la muerte de Manuel Humbert” que Santos Torroella va publicar en 
El Noticiero Universal s’acompanyava d’un retrat d’Humbert fet per Jordi Curós.  

“Una escueta noticia telefónica nos informaba a última hora de ayer, domingo, 
del fallecimiento en Barcelona del pintor Manuel Humbert, uno de los maestros 
más prestigiosos y estimados de la generación del “noucentisme”. Le sabíamos 
gravemente enfermo desde hacía días en Tarragona (sic), y era de temer el 
fatal desenlace. Aunque ha llegado casi a rozar les ochenta y cinco años, era 
de constitución frágil y siempre ofreció un aspecto de hombre físicamente 
vulnerable. Alto y sumamente delgado, la parquedad de sus gestos y 
ademanes parecía traslucir una vitalidad disminuïda. El mismo le confesó una 
vez a su íntimo Rafael Benet, compañero de sus desvelos juveniles, que le era 
menester no malgastar imprudentement sus energías vitales y reservarlas para 
su obra. Debió de hacerlo constantemente así, aunque acaso no sólo por 
cautela física, sino también porque había en él una innata elegancia, que le 
imponía, también en lo espiritual, la contención y la mesura. Son éstas, por lo 
demás, virtudes o condiciones que se echan de ver claramente en su obra, 
pues ésta se distingue precisamente por ellas. En consecuencia, no fue pintor 
impulsivo ni aparatoso; aun así ha vivido lo suficiente y ha trabajado con el 
sostenido ahinco para dejar una obra extensa, que puede calcularse en unos 
setecientos óleos y seguramente otros tantos guaches y dibujos”.  

Santos incloïa un llarg paràgraf biogràfic, per acabar així: 

“Con la muerte de Manuel Humbert desaparece uno de los pintores más finos, 
delicados y discretos que ha tenido Cataluña en nuestro siglo. Por ello, al dolor 
de sus familiares por tan sensible pérdida, se asocia el de quienes le 
conocimos y tratamos, así como el de sus numerosos admiradores y el de 
todos aquellos que saben cuánto significa, como artista excepcional, para el 
país que le vió nacer”824. 
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 El Correo Catalán, 4 de febrer de 1975. 
 
823

 Diario de Barcelona, 4 de Febrer de 1975. 
 
824

 El Noticiero Universal, 3 de febrer de 1975. 
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També Fernando Gutiérrez  va escriure-li un darrer homenatge. Per a ell, 
Humbert havia significat, dins l’art català contemporani, “la pureza y la gracia, la 
armonía y el equilibrio, la delicadeza y la serenidad, el ritmo y el orden, la 
autenticidad y la maestría”825. Eren substantius tan repetits i unànimes que 
havien d’ésser certs. 

 

Hem deixat pel final l’article necrològic que es va publicar a Destino en la 
secció “Arte”, que dirigien Giralt-Miracle i F. Miralles, una setmana després del 
que havia inclòs Luján en la seva secció “El paso de los días”. L’autor 
encarregat de fer-lo va ser un jove Francesc Fontbona qui ja mostrava les 
moltes qualitats d’historiador que després ha anat desplegant tot al llarg de la 
seva carrera. Va titular l’article “Manuel Humbert, entre el “noucentisme” y la 
escuela de París”, que era la relació que encertadament volia emfatitzar. En 
alguna mesura, es podia considerar en línia amb la visió d’Humbert com a 
“missatger de París” que havia formulat Benet, però Fontbona posava l’accent 
en què l’art d’Humbert no era estrany en cap de les dues ciutats, i, a més a 
més, ressaltava el paper que el pintor havia exercit obrint camins a altres 
artistes catalans que anaren a França. 

“Ha muerto Manuel Humbert... fue un artista personal cuyo aristocrático 
refinamiento, nunca amanerado, imponía entre él y el espectador cierto 
distanciamiento, aunque un trato personal con él derrumbara luego toda 
presumible barrera de incomunicación. 

”Humbert como Aragay, se alejó de los miembros de su generación, la de los 
“evolucionistes” y la Agrupación Courbet, para sumarse al “noucentisme” en su 
ala realista, la que se centraba en la figura de Xavier Nogués, de quien fue 
íntimo amigo y junto al que colaboró en la famosa y efímera revista “Picarol” 
(1912). Esta circunstancia quizá sea el motivo por el que Humbert pueda 
aparecer a ojos de muchos como más lejano en el tiempo de lo que 
generacionalmente le correspondía... 

“Pero este Humbert  “noucentista” nuestro luchó casi toda su vida en dos 
frentes simultáneamente, pues desde las temporadas que de niño pasó con su 
abuela en la Costa Azul, tuvo también una persistente tendencia hacia Francia, 
y más concretamente hacia París... 

“Su desaparición ha sobrevenido cinco años justos después de su última 
exposición en la Sala Parés de Barcelona; en aquella ocasión demostró no 
haber perdido su personal visión. Esta desaparición es, en definitiva, la del 
hombre que enlazó nuestro “noucentisme” con la más típica escuela de París, 
la proteïforme respuesta no iconoclasta del arte europeo a la primera oleada 
vanguardista. 

“El entroncó, quizás inconscientemente, dos corrientes importantes del siglo XX 
de dos áreas culturales distintas pero unidas por el denominador común de 
estar al margen de las vanguardias tipificadas. Su arte, que convivía en 
Barcelona con el de un Sunyer, convivía a un tiempo en París con el de Pascin, 
sin ser extraño en ninguno de los dos ambientes, que en el fondo respondían a 
inquietudes similares. En cierto modo este “noucentista” silencioso fue el que 
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 La Prensa, 3 de febrer de 1975. 
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abrió el camino a los catalanes que, como Togores, Creixams, Pruna, Andreu, 
o más tarde Grau-Sala, fueron a París a seguir esta especie de “tercera vía” 
aún mal acotada por la artegrafía contemporánea”826. 

L’article de Fontbona ocupava una extensa part de la pàgina sencera que la 
revista va dedicar al pintor. Era molt destacada la part gràfica amb 
reproduccions de Descans827, d’un dibuix d’una dona elegant i embarretada 
aparegut a Papitu el 1911 i d’un autoretrat ullerós i extraordinari que Humbert 
havia dibuixat amb trets tallants, forts i precisos de tinta negra damunt paper 
blanc, que recordaven Buster Keaton, tot i haver-lo fet per Papitu i, per tant, 
abans que esclatés la fama del genial home de cinema americà.  

 

Exposicions pòstumes o liquidacions comercials. 

 

Humbert no va arribar a veure la restauració democràtica ni, per poc, l’agonia i 
mort de Franco. Tots els anys que comprèn la segona part de la seva biografia 
van transcórrer sota el règim franquista. No era l’ambient que li convenia, però 
va capejar la situació amb dignitat, sense alterar les seves idees ni la seva 
personalitat. Va mantenir la seva constant i serena elegància malgrat la duresa 
de les condicions ambientals i materials. Les seves estades a París el van 
ajudar a respirar el perfum de la llibertat. Allí va seguir gaudint de la cultura, la 
lleugeresa i la finesa a les què estava avesat des de la infantesa. 

Com hem vist, la seva presència en les exposicions col·lectives organitzades o 
promogudes pels Maragall va ser constant des de l’acabament de la guerra civil 
fins a l’any setanta, quan celebrà la darrera exposició individual. A partir 
d’aquell any i fins la seva mort, el fet de no exposar individualment no havia 
implicat interrompre la presentació d’obres seves en les exposicions 
col·lectives. Així, el mes de novembre del mateix 1970 havia figurat en la 
Galería El Cisne de Madrid com un dels “Ocho Pintores” del títol de l’exposició. 
El 1971 se l’havia pogut retrobar amb Vila Arrufat, Gabino i Roca Sastre en la 
Sala Armengol d’Olot. El 1972, la Galería El Cisne l’havia inclòs dins l’exposició 
“Pintura 1920-1040”, i la Sala Parés havia fet el mateix dins els “Pintores de 
Hoy”. L’any 1974 els seus “Dibuixos, Aquarel·les, Gouaches” s’havien mostrat a 
la Galeria Àgora de Sitges, juntament amb els de Mompou, Sisquella i els 
d’altres artistes més joves com Bussom, Curós o Duran.  Aquell any també 
havia figurat en la ”Mostra de Pintura Catalana” que va presentar la Galeria Arts 
de València i en la exposició “Pintores Actuales” de la Sala Parés. 

Pòstumament, el dia 12 de desembre de 1975 se inaugurava  a la Galería El 
Cisne de Madrid la exposició “Pintura 1928-1971” amb obres d’Humbert. La 
mateixa galeria ja havia exposat aquell mateix any  “Dibujos, Acuarelas, 
Gouaches. Siglos XIX – XX” de Nonell, Manolo Hugué, Pau Roig i Humbert, 
entre altres.  
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 Destino, núm. 1950, 15 de febrer de 1975, pàg. 34. Francesc Fontbona. “Manuel Humbert, 
entre el “noucentisme” i la escuela de París”. 
 
827

  En el peu de la fotografia publicada per la revista venia titulada com a “Desnudo”. 
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La Sala Parés va commemorar el mes d’octubre del 1975 el cinquantenari de la 
seva segona etapa, la dels Maragall, amb dues exposicions de “Pintores de la 
Galería”. En el catàleg es podia llegir: “Recordem en aquest Cinquantenari als 
pintors que ens han deixat – Grau Sala, Humbert, Llimona, Mompou, Prim, 
Serra, Sisquella, Togores – però dels quals conservem en permanència el seu 
record i la seva obra”. En aquella ocasió, els Maragall van voler fer quelcom 
d’especial i d’Humbert, per exemple, van exposar les obres més premiades del 
pintor, Descans i Noia Mora828, que pertanyien al Museu d’Art Modern de la 
Ciutadella, ara MNAC. 

La presencia pública d’obra d’Humbert va continuar l’any 1976 en tres 
exposicions col·lectives: “Dibuixos” a la Sala Vayreda de Barcelona; 
“Postimpresionistas” a la Galería El Cisne i “Pintura Catalana de los siglos XIX i 
XX” a la Sala Parés, que, a més, va presentar un bonic tors nu, mig posat 
d’esquena, d’una figura asseguda, segons es reproduïa en el catàleg de 
l’exposició de Nadal. De fet, la seva obra va anar apareixen durant molts anys 
en tota mena d’exposicions de la galeria del carrer Petritxol, però amb el temps 
la presència es va fer cada cop més esporàdica, fins desaparèixer 
completament en els últims anys.  

 

Tanquem la ressenya de les darreres exposicions col·lectives amb l’exposició 
d’homenatge pòstum a Grau Sala celebrada al Grand Palais de París el mes de 
juny de 1979. L’exposició va ser patrocinada per la Société Nationale des 
Beaux-Arts amb la col·laboració de la Sala Parés i va congregar obres de 24 
artistes, entre els quals Humbert. Predominaven els artistes més joves, molts 
del quals havien passat pel Cercle Maillol. Solament cinc altres eren d’edat més 
propera a la d’Humbert: Rafael Llimona, Joan Serra, Pere Pruna, Alfred 
Figueras i Josep Mompou. Així, discretament, però en un marc esplèndid, 
Humbert tornava a París. 

 

La primera exposició individual pòstuma va celebrar-se a la galeria Dau al Set 
el mes de maig de 1978. Va ser deguda a la voluntat de Salvador Riera que 
havia col·leccionat moltes obres d’Humbert, algunes de les quals sembla que 
les hauria aconseguit a Amèrica del Sud, mentre vivia a Brasil. Mort Humbert 
va creure oportú posar a la venda setanta-set peces que cobrien tota mena de 
mitjans d’expressió empleats pel pintor. La iniciativa es va traduir en un notable 
èxit de vendes. Les obres d’Humbert, que en les últimes exposicions s’havien 
venut poc, van assolir aleshores un nivell màxim de cotització.  

A finals de l’any 1981, la Sala Parés, mirant d’aprofitar aquella millor valoració, 
va voler donar una forma digna a un altra exposició, “L’estudi de Manuel 
Humbert”, que en realitat era poc més que una operació de buidat de fons del 
magatzem, en el cas, d’un familiar del pintor, semblant en la intenció a la que 
havia reeixit Riera. En el catàleg es reproduïa un autoretrat del pintor i s’incloïa 
un text, “Humbert, a fons”, que deia així: 
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 Amb aquest nom figurava en el catàleg de l’exposició, la Jove Mora adquirida al Saló de 
Montjuïc de 1932. 
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“Després de molts anys de desitjar-ho, podem ara exposar el fons de l’estudi 
que el pintor HUMBERT conservava cautelosament amagat, com un privat 
record de la seva vida i de la seva obra. 

“No trobem la paraula justa per ponderar aquest conjunt, personalíssim i 
extraordinari que ens permet veure l’artista i tota la seva sinceritat: és per això 
precisament que ell ho retenia: és l’exponent més agut i incisiu de la seva obra i 
de la seva manera de ser. 

“L’exposició conté un autoretrat, que hem de considerar una de les seves 
millors obres; un nombre reduït d’olis de diverses èpoques; i un nombre molt 
extens de sanguines, aiguatintes i gouaches que foren els mitjans més afins i 
preuats per l’artista; alguns foren en el seu temps, publicats. 

“Si darrera la vida i la pintura fins ara coneguda podia endevinar-se que l’artista 
no es donava tot, que es reservava, ara tindrem ocasió de veure el millor 
HUMBERT, en la seva integritat, com a home i com a artista”. 

Les obres presentades eren, dels números u al deu del catàleg, olis, de l’onze 
al quinze, gouaches, i del setze al seixanta, “aquarel·les, sanguines, tintes i 
llapis”, amb l’aclariment explícit de què alguns dibuixos a la venda havien estat 
il·lustracions originals del Papitu. 

Cal dir que els responsables de la Sala Parés van voler presentar l’exposició 
d’una manera “literària” que no es corresponia amb la realitat de la procedència 
de les obres, la qual era molt més crua, per no dir sòrdida. Admetent que se 
puguin denominar “fons d’estudi” dibuixos destinats a ser impresos per les 
revistes humorístiques, esbossos, apunts a la sanguina (gairebé totes les 
sanguines poden considerar-se apunts per la seva pròpia naturalesa 
espontània i veloç, la qual cosa no exclou la genialitat, la gràcia o la bellesa), 
obres damunt paper que s’havien quedat en les carpetes del pintor, obres fetes 
a París i mai exposades ni traslladades a Barcelona, obres inacabades, d’altres 
destinades a l’entorn familiar i domèstic, algunes obres de joventut i, potser sí, 
alguna d’un particular valor per l’artista, valor del tipus que fos, i, això sí, un 
extraordinari Autoretrat, aquell conjunt no havia tingut pas un destí ordenat i 
pensat en funció de la posteritat de l’artista, malgrat les indicacions que, en 
aquest sentit, Humbert havia deixat establertes.  

Tampoc van tenir el destí unitari, conservat i ordenat com l’havia mantingut el 
pintor l’altra part, no exposada, del suposat “fons d’estudi”, formada per l’arxiu 
personal de documents, esborranys, postals, retalls de diaris i cartes, així com 
la biblioteca. Allò que no es va llençar, es va fragmentar, i no precisament de 
manera acordada pels beneficiaris. 

En mancar-li les forces a mesura que s’acostava la fi i, més encara, després de 
mort, tots els documents d’una vida i moltes de les seves creacions van sofrir 
un destí fatal que ha malmès i ha estat apunt d’arruïnar la memòria de l’artista i 
ha contribuït a l’enfonsament de la valoració de la seva obra. Els descendents 
de Suzanne, almenys una part d’ells, han reconegut que els mancà sensibilitat i 
intel·ligència a l’hora de desfer el pis d’Humbert. L’operació la van dur a cap 
Gisèle i el seu fill Georges, qui ens va explicar els fets i, passats els anys, fa fer 
per reparar-los en la mesura del possible posant a la nostre disposició allò que 
conservava del poc que havia quedat i posant-nos en contacte amb la resta de 
la família. Havien vingut a Barcelona amb presses perquè vivien als voltants de 
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París, tenien les seves activitats i disposaven de poc temps per executar tan 
delicada empresa. Tot el que els semblà de poc valor o no es van mirar, 
sobretot molts documents i cartes, segons ens han dit, acabaren a la brossa. 
En els elements que sobrevisqueren a aquesta fi o a d’altres possibles 
destinacions, sobre les que no volem conjecturar, hi hem pogut accedir, quan 
els hem localitzat, per gentilesa de la família. A part dels que es van poder 
emportar de Barcelona, allò que hi havia a París es va repartir, ignorem amb 
quin criteri, entre fills i nets. Tanmateix, no sabem a dia d’avui amb tota certesa 
si hem tingut accés a tot el que va sobreviure a la destrucció i al producte de la 
acumulació, i això malgrat els anys de recerca i el temps passat des que, 
després d’ingents dificultats, vam poder contactar amb els membres de la 
família de Gisèle Gay i amb persones de l’entorn domèstic del pintor. 

En la vida dels Humbert sempre van tenir una importància desproporcionada 
les empleades domèstiques i llur entorn. Humbert era un home extremadament 
benvolent amb les persones més humils. Sabem que li va causar un dolor 
immens la mort precoç de la filla d’una empleada. Posteriorment, es va lligar de 
tendresa amb els fills d’un altra noia que van tenir a casa molts anys, fins a 
esdevenir el padrí d’un d’ells. En va fer emotius retrats. Tenia cura d’aquestes 
persones amb les que convivia diàriament i, en l’absència de família més 
propera, els integrava pràcticament en el seu àmbit familiar. Aquestes 
atencions a vegades s’estenien a les models. Una d’elles, Marta Rabell, molt 
present en les obres dels anys cinquanta, ens ha explicat amb veneració que 
Humbert, ultra prodigar-li consells paterns, va arribar a pagar-li els estudis. Les 
empleades domèstiques romanien molts anys amb els Humbert i gaudien d’una 
confiança extraordinària, entre elles el lliure accés a pisos i estudis, en alguns 
casos fins i tot després d’haver cessat el servei. No ens pronunciarem sobre el 
grau de consentiment que pogueren rebre de l’artista, però el fet és que, en 
declinar la seva salut, moltes coses van anar a parar en aquestes mans. 

Els sentiments  que mouen a la gent a obrar en aquestes situacions són 
complexos, però creiem que es poden reduir a dos de fonamentals: l’avidesa i 
l’afecte, aquest segurament mal entès. Són sentiments que hom retroba en 
moltes herències familiars, fins i tot en les més ben formalitzades i entre 
germans. El fet és que entre els destinataris efectius de les coses d’Humbert 
aquells sentiments es van traduir, d’una banda, en la venda d’una part d’aquest 
patrimoni i, d’altra banda, en la conservació de la resta, sovint reservada a  l’ús 
personal i restringida al coneixement d’altra. Per tant, tampoc ha succeït amb el 
patrimoni d’Humbert res de molt insòlit. Ara bé, i això fa tota la diferència, 
Humbert va ser un artista que, com va escriure Josep Maria Cadena, havia 
prestigiat a una cultura i a un país. Òbviament, també a la seva família. Això no 
obstant, ni el país ni la família no ho han sabut veure a temps.  

Seria fàcil de cercar responsabilitats en els galeristes perquè ocupen un lloc 
intermediari entre l’artista i el públic. Tanmateix, hem vist que Joan Anton 
Maragall, que sobrevisqué molts anys Humbert, va intentar en vida del pintor 
acostar-lo al públic, molt resistent a la postguerra a adquirir obres seves, per 
totes les maneres que va saber i on va poder: de París a Caracas, de 
Barcelona a Madrid, de Manresa a Olot. Es podria discutir si va encertar en els 
procediments, però són inqüestionables la insistència, la voluntat i, fins i tot, la 
seva fe en què un pintor excel·lent i tan proper a la seva sensibilitat havia 
d’acabar mereixent el reconeixement dels col·leccionistes. 
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No sabem fins quan la seva mà va seguir sent decisiva en el funcionament de 
la Sala Parés i en les iniciatives associades amb ella. En allò que concernia a 
Humbert, ens sembla poder percebre-la nítidament fins l’exposició d’homenatge 
a Grau Sala celebrada al Grand Palais de París l’any 1979. En canvi, ens costa 
de veure-la i, fins i tot, d’admetre-la en “L’estudi del pintor” de 1981. Sabem que 
les peces van venir de París i que ho va fer pel conducte familiar, però això no 
garantia gran cosa perquè, com hem dit, el patrimoni artístic i documental 
d’Humbert, el “fons d’estudi”, s’havia desordenat, dispersat i malmès. Altrament 
dit, no podien provenir del fons de l’estudi perquè aquest feia temps que havia 
deixat d’existir. 

No volem discutir ara ni la qualitat ni el conjunt de peces que van reunir-se en 
aquella exposició, entre altres coses perquè estem lluny d’haver-les vist totes. 
En canvi, sí hem de pronunciar-nos sobre la manera de presentar l’exposició en 
el catàleg. Al nostre entendre, l’ús que van fer dels conceptes “intimitat”, 
“reservat” i, fins i tot, “amagat”, associats en aquell “fons d’estudi”, només 
podria admetre’s, i encara hipotèticament, el d’”amagat”. Tot i així hauríem de 
precisar que les peces no havien estat pas amagades pel pintor, sinó, en tot 
cas, per aquells que s’havien fet amb les seves coses.  

Més greu que l’ús inapropiat d’uns mots era afirmar  que s’exposaven les obres 
més agudes, incisives i sinceres, les quals, en saber-les posseïdores d’aquelles 
qualitats, l’artista s’hauria reservat per a ell sol. Potser els autors del text no 
s’adonaven de fins a quin punt aquella era  una manera injusta i falsa de posar 
en qüestió la sinceritat que havia posat Humbert en les moltes obres que va 
exposar, per pròpia voluntat, al llarg de la seva vida. Humbert va mostrar el 
millor que tenia sempre que va poder fer-ho. És cert que a París no va tenir la 
possibilitat de fer l’exposició que hauria desitjat i hem pogut veure obres a Les 
Lilas i a París que mereixien exposar-se. Certament alguna obra equivalent 
formava part del conjunt mostrat pòstumament a la Sala Parés, però això no 
justificava  presentar-lo com a cosa “amagada” ni com allò més agut, incisiu i 
sincer de la seva producció. 

El pitjor, no obstant, es deia en el darrer paràgraf. S’hagués hagut d’anar en 
compte, perquè no solament era terriblement injust, sinó una veritable traïció a 
l’artista que havia confiat el seu destí a la galeria durant cinquanta anys. En 
efecte, deixar anar pòstumament que “darrera la vida i la pintura fins ara 
coneguda podia endevinar-se que l’artista no es donava tot, que es reservava”, 
com qualificar-ho?. I allò no era tot sinó que, per rematar-ho, es “desvelava” 
que no es tractava d’una reserva deguda a la constitució de l’artista i, per tant, 
inevitable, o bé d’una contenció expressiva amb la qual el pintor entenia servir 
millor al seu art. En realitat, es sostenia que la reserva d’Humbert només 
afectava a les obres destinades al públic, però no pas en aquelles destinades a 
ell mateix i guardades en el “fons de l’estudi”. Aquella idea no solament era 
absurda, sinó greument reprovable, perquè se’n feia una instrumentació 
purament, i més que dubtosament, mercantil. Davant d’allò calia preguntar: 
aquells galeristes havien estat enredant als seus clients durant cinquanta anys 
amb les obres insinceres d’un gran artista que es reservava el millor per a  ell 
mateix? 

L’acumulació d’errors del text, des de tots els punts de vista, era brutal, però no 
s’havien acabat. Encara es deia: “ara tindrem ocasió de veure el millor 
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HUMBERT, en la seva integritat, com a home i com a artista”. És a dir, es volia 
“vendre” amb aquelles obres la “il·lusió” de l’accés a la integritat del pintor com 
a home, i això no solament era un comportament impropi, sinó que, a més a 
més, falsejava la realitat. Ara bé, l’interès “històric” d’aquell text i d’aquesta 
conclusió final era, pel seu caràcter de símptoma, precursor d’uns nous 
paradigmes morals – que inclouen la venda de la intimitat, de la “integritat” de 
les persones – i que han esclat fa temps amb tota la seva corrosiva força. Això, 
no obstant, volem pensar que ni l’autor del text, ni els galeristes que el van 
incloure en el catàleg eren conscients de les implicacions que comportava. 
Però aquí no podíem deixar-les d’analitzar.  

Una conclusió definitiva es desprèn de l’anàlisi que acabem de fer: l’obra 
d’Humbert, tan estretament lligada a la seva visió de l’existència, no havia 
nascut per sobreviure en la mena de món que el text representava i, d’alguna 
manera, prefigurava. Els galeristes ho van intuir, o bé comercialment ho van 
anar comprovant, i van mirar de liquidar el seu fons d’obres de l’artista el més 
aviat possible i, ara creiem poder afegir, arribat a cert punt, gairebé de 
qualsevol manera. 

L’octubre de 1985, any en què es complien deu anys de la seva mort i seixanta 
de la inauguració  de l’etapa maragallana de la Sala Parés, es va anunciar com 
a “Exposició antològica” el que era poc menys que un altra intent de buidar el 
magatzem de pintures d’Humbert o d’aprofitar la darrera onada.  

Tret d’un gouache, la resta de les trenta obres eren olis. El més antic dels que 
figuraven datats en el propi catàleg havia estat pintat el 1959, és a dir, quan 
l’artista comptava seixanta-nou anys, la qual cosa diu prou sobre el tipus 
d’antològica de què es tractava. La figura que es reproduïa en portada i una 
altra de l’interior  confirmaven que eren obres que, en la seva majoria ja havien 
estat exposades una i altra vegada. La forma “antològica” i “aniversariant”, així 
com la reproducció en el catàleg, una vegada més, d’un dels retrats d’Humbert 
fets per Modigliani no ens fan canviar l’opinió de què es tractava d’un intent 
més de liquidació comercial.  

D’aleshores ençà, les escorrialles de la liquidació econòmica i del prestigi de 
l’obra d’Humbert va produint-se en les sales de subhasta barcelonines. 
Naturalment, de tant en tant, s’efectuen transaccions privades i algunes vendes 
en galeries i salons d’antiguitats amb valoracions més dignes, sostingudes per 
l’ofici dels comerciants i el desig d’uns pocs col·leccionistes. Però totes elles 
han estat insuficients per contrarestar la inèrcia liquidadora.  

Tampoc van poder frenar-la, tot i que el propòsits foren uns altres, ni 
l’homenatge que li va retre Jaume Pla a la Revista de Catalunya en el centenari 
del seu naixement ni el Quadern núm. 10 que ens va encarregar la Fundació 
Rafel Benet dedicat íntegrament a Humbert i a la seva amistat amb Benet ni tan 
sols l’exposició que va dedicar-li la Fundació Apel·les Fenosa de El Vendrell 
l’any 2007, que vam tenir l’honor de ser-ne el comissari. Malgrat l’àmplia i bona 
acollida que va merèixer en els principals òrgans de premsa de Catalunya i la 
qualitat de les obres exposades, gràcies a la generositat dels col·leccionistes i, 
sobretot, al MNAC, que va cedir totes les peces cabdals del seu fons, tampoc 
va alterar la inèrcia del mercat, ni va despertar l’interès dels col·leccionistes. 
Resta com a testimoni d’aquella exposició i de la voluntat de n’oblidar l’artista el 
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catàleg que vam preparar i que va editar amb gran bellesa Edicions Polígrafa. 
Restarà, sobretot, en la memòria dels visitants. 

 

Manuel·lo al Museu del Luxembourg. 

 

Malgrat les aparences, l’oblit és més feble que el record, car l’oblit ve de la 
indiferència i el record de l’amor... o de l’odi. Pel que ja sabem, Humbert no fou 
pas odiat. El vel que cobreix la seva memòria està teixit pel temps passat, 
encara curt, amb indiferència. Ara bé, Humbert va posar molta passió a la seva 
feina i, a més, es va fer estimar pels amics i pels amics de professió, pels 
humils que el serviren, per notables crítics d’art i per alguns dels més grans 
artistes del segle XX com  Amedeo Modigliani. 

La figura d’Humbert ha estat associada inevitablement amb la de Modigliani 
que li va fer dos prodigiosos retrats. Humbert els va correspondre amb altres 
obres que tenien Modigliani per protagonista. Al llarg del treball hem volgut 
evitar que la transcendència d’aquella relació juvenil fes ombra en la vida tan 
plena i en l’obra tan rica d’Humbert. Per això hem volgut cenyir-la en els seus 
justos límits que ja són prou importants. 

Si ara, al final de l’epíleg, hem de donar-li un relleu especial és degut a un 
esdeveniment extraordinari. El mes d’octubre de l’any 2002 es va mostrar en el 
Musée de Luxembourg de París “Modigliani. L’Ange au visage grave” una 
exposició que va reunir 109 obres provinents de les millors col·leccions i 
museus de tot el món. L’èxit, lògicament, va ser memorable i les llargues cues 
per visitar-la es van succeir fins el dia de la cloenda, 2 de març del 2003. Entre 
aquella magnífica i abundosa representació de les creacions de Modigliani, 
destacava, Manuel Humbert Esteve, el retrat del pintor, que es conserva al 
Museu Victòria de  Melbourne, legat per Felton. Van ser molts els visitants que 
davant aquell prodigi es preguntaven qui era aquell Manuel Humbert Esteve 
que l’havia inspirat.   

Hem tractat de respondre al llarg d’aquestes nombroses pàgines en aquella 
pregunta, tot i que difícilment la nostra resposta arribarà en aquells visitants 
que aleshores se la van formular. De fet, coincidia amb la nostra anterior, però 
la nostra venia de la simpatia amb les obres del pintor retratat. Esperem, en tot 
cas, que la nostra resposta susciti noves preguntes  i, fins i tot, confiem en què 
siguin d’altres els que es disposin a respondre-les.  Resten moltes zones 
d’ombra per explorar en la vida d’Humbert i només hem estat capaços d’obrir 
algunes portes en el misteri de la seves creacions. Hi ha camp per córrer, i 
molt, per a qui vulgui endinsar-s’hi. No volem dir amb això que renunciem a  
avançar-hi un xic més, diem que esperem no fer-ho sols. Ara bé, la qüestió és, 
quan es crearà l’ocasió de què el públic pugui conèixer l’obra d’Humbert i així 
es puguin suscitar noves, innombrables, preguntes?  

En el catàleg de l’exposició del Museu del Luxembourg, catàleg dirigit pel 
mateix comissari Marc Restellini, el quadre Manuel Humbert Esteve portava el 
número 56 i quedava agrupat dins l’apartat Le visage: masque de l’âme 1916-
1917.  En la fitxa tècnica hi figuraven la data, 1916, que, per tant, no contradeia 
a Ceroni; la tècnica, oli damunt tela; les mides, 100,2 x 65,5 cm.; la 
procedència, Melbourne, National Gallery of Victòria, legs Felton, 1948; i 



578 
 

acompanyava a l’esplèndida reproducció del quadre la següent nota, que 
traduïm parcialment perquè les breus pinzellades biogràfiques inicials 
contenien algun error i només tenien l’interès de dir que “il est qualifié par Miro 
de delicieux et sensuel”829: 

“Va ser representat dos cops per Modigliani: el primer retrat, de petit format, 
solament el representa en bust (Ceroni nº 135); l’altre retrat, de gran format, el 
representa assegut, les mans posades davant seu. Els dos retrats són molt 
semblants, l’un en un pla més apropat que l’altre, executats en poc temps de 
diferència, si ens atenem a l’exacta similitud del decorat, de l’actitud i, fins i tot, 
de la posició del nus de la corbata i del coll de la camisa. Tota l’austeritat 
ibèrica d’aquest rostre en full de ganivet, de trets un xic malenconiosos, es veu 
reforçada pel roig obscur del fons damunt el qual es destaca, clàssicament en 
aquest any de 1916. Aquesta harmonia de tons negre i vermell, de vegades 
il·luminats de blanc com en aquest quadre, és una constant que hom retroba 
sobre una seqüència de varis retrats de la mateixa època, de La Femme à la 
roba écossaise ( Ceroni nº 112) a Almaisa l’Algérienne ( Ceroni nº 132 i 133). 

“Com de costum, Modigliani inscriu el nom del seu model per damunt el cap, 
italianitzant-lo, testimoni de familiaritat amical: MANUEL·LO”830.  

 

Conservem les notes que vam prendre mentre visitavem l’exposició i, sobretot, 
mentre contemplavem el Retrat de Manuel Humbert i Esteve. Són aquestes: 

És en un angle, al costat de Pinchus Kramegne, Soutine, Paul Guillaume, 
Margueritte, Victoria i la Belle Chocolatière. Signat en blanc dalt a la dreta, 
damunt una porta, i a la l’esquerra, a la paret hi ha un plafó cúbic de peces de 
fusta. Vermells bordeaux i ocres. Ratlla dels cabells a la dreta del cap, què 
s’inclina lleugerament vers l’esquerra del quadre. Celles altes i corbes, ulls 
tristos, apagats, mirada interioritzada, parpelles caigudes. Nas que marca 
l’asimetria cap a l’esquerra i la boca que ho segueix. Ombra a la zona del 
bigoti. Barbeta llarga, emmarcada per un coll estret i fort, com transmetent la 
força de la columna vertebral. Camisa blanca i corbata negra amb el nus una 
mica lluny del botó. Vestit fosc, americana de tres botons, els dos primers 
cordats. Les mans damunt les cuixes miren cap endins i convergeixen. Les 
mans ben col·locades, però lleugerament descuidades. 

Els fons, tots els dels altres retrats veïns també, semblen ser de fusta fins una 
certa alçada, després es veu la paret i s’hi endevina una porta tancada. 
Humbert sembla estar assegut en un angle de la sala, potser chez Zborowski. 

Les pestanyes ben marcades, llargues, tres a dalt i tres a baix. Les orelles més 
sortides de l’habitual. La boca, petita, molt ben dibuixada. Els ulls grans, foscos 
(aproximadament, marron fosc), Tota la fortalesa d’Humbert és en aquest coll. 
La nonchalance elegant, en el nus de la corbata. El recolliment, en la postura 

                                            
829

 “Né à Barcelone où il est élève à l’Ecole de Beaux Arts, Manuel Humbert Estève (1890-1975) 
séjourne à Paris à partir de 1909. Son chemin a certenaiment croisé celui de Picasso, mais ils ne 
semblent pas avoir été liés. Illustrateur de revues comme Picarol, Revista humorística, il est 
qualifié par Miró de « délicieux et sensuel » ». 
 
830

 Catàleg de l’exposició: Modigliani. L’ange au visage grave. Comissaire Marc Restellini. Paris: 
Musée du Luxembourg, 2002, pàg. 252. 
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de les mans. “Quixotte”, sento que diuen uns visitans al meu costat, “una mica 
trist”, afageixen. La signatura amb  lletres d’impremta o quasi; no es veuen ni 
MO ni ANI, gairebé només por llegir-se DIGLI. 

El volum extern del braç dret està refet, lleugerament menys voluminós. 
Humbert és assegut, amb l’esquena molt dreta, redreçada (“erguida”, vaig 
escriure), però sense tensions, elegant. L’ull dret, mirant en la línia de l’eix del 
quadre, té un petit raig de llum en el centre. L’ull esquerra, mira més cap a dalt. 
Els dos ulls, però, et miren. Si mires a l’un, et mira, si et mires a l’altre, també. 
Però tots dos alhora, sembla que mirin al seu “món”, no exactament interior, 
sinó interior (dret), imaginatiu (esquerre). Aquest punt blanc, dona el sentit de la 
mirada i, es pot dir, és el centre del quadre. 

És quasi l’únic quadre signat amb majúscules. Les altres signatures són 
cal·ligràfiques (tret del Raimondo). 

El “punt” de la mirada, de fet, és un minúscul relleu de pintura, és la llum 
reflectida en ell allò que dóna la sensació de “llum”, de mirada, d’eix que es 
projecte com un raig de “laser”. 

 
Han passat els anys i no havíem tornat a llegir aquestes notes. Només volem 
afegir un comentari: solament davant mateix del quadre, prop seu, és possible 
de percebre tota la lluïssor radiant d’aquell punt en l’ull dret de Manuel.lo que 
és la clau, el sentit de l’obra. Cap reproducció, ni la millor imaginable, ens ho 
pot fer veure, ni cap explicació ens ho pot fer comprendre. 
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APÈNDIX.
Al llarg del procés de recerca que ha implicat la realització d’aquesta tesi, hem 
recopilat unes set-centes imatges d’obres del pintor Manuel Humbert. També hem 
accedit a un nombre considerable de cartes, que els seus posseïdors ens han 
deixat fotocopiar, i a una documentació personal important. Tot aquest material 
ha estat utilitzat per la elaboració del treball i i la seva forma de fer-se present ha 
estat l’escriptura del cos de la tesi.

Caben altres possibilitats de presentació de tot aquest material: un catàleg d’obres, 
una correspondència, una documentació personal. Adjuntar-los simplement com 
apèndix successius hagués engrossit un volum que ja és prou considerable. 
Treballar-los i fer-ne cossos autònoms és quelcom que segurament es mereixen, 
però que defuig els propòsits d’aquesta tesi.

Naturalment, tractant-se d’una monografia d’un pintor cabia una utilització parcial 
com a il·lustracions del text. Acceptem que alguns lectors reivindiquin aquesta 
via habitual. Òbviament no ha estat l’elecció adoptada. La justificació principal 
es troba en el primer paràgraf d’aquest apèndix: l’hem transformat en escriptura. 
Hem volgut, en efecte, que el text pogués llegir-se sol. Era un dels reptes que 
ens plantejàvem. Ara, el lector ja haurà conclòs si hem reeixit.

En un ordre més pràctic, les suggestions d’imatges a què indueix el text són 
enormes amb “l’agreujant” de tenir-les a disposició. Per tant, si haguessin optat 
per il·lustrar el text rigorosament amb les corresponents imatges, haguéssim 
necessitat doblar el volum d’aquest treball, cosa materialment impossible per a 
les nostres forces i per a la nostra economia i, al nostre entendre i al del director 
de tesi, desproporcionada per a un treball d’aquesta naturalesa. Això no obstant, 
futurament seria una tasca factible si algun editor volgués assumir-ne els costos. 
El mateix diem respecte al catàleg d’obres i la correspondència.

Ara bé, la clau de la nostra decisió d’incloure una sola imatge en el text es troba 
en la nostra tesi pròpiament dita, és a dir, en la necessitat d’accedir directament 
a l’obra de l’artista, cosa que, en el cas d’Humbert no és impossible però sí molt 
insuficient en els museus catalans, sobretot des que el MNAC retirés l’obra, no 
sempre la mateixa, que hi exposava quan va excloure de les seves sales una 
bona part dels artistes que l’acompanyaren al llarg de la seva vida i han anat 
apareixen en el cos de la tesi. Per tant, en un pla secundari, la decisió, com la 
tesi mateixa,  té també quelcom de reivindicatiu: cal exposar Humbert i donar la 
possibilitat de conèixer-lo i apreciar-lo.

Hem dit que no era del tot impossible veure’l en els nostres museus. Solen tenir 
exposada algun a obra els museus Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, Deu 
del Vendrell, de Valls, Abelló de Mollet del Vallès, de Cerdanyola, de Tossa de 
Mar i a la Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell. Podrien tenir-ne d’exposades 
al Museu de Montserrat i, com hem dit, al MNAC, on sempre queda el consol de 
mirar les seves pintures a la cúpula i, de vegades, la sorpresa de veure’n algun 
dibuix en les saletes dedicades a aquesta forma d’art, gràcies a la sensibilitat de 
Francesc Quílez, que guarda en el gabinet de dibuixos del museu un veritable 
tresor d’humberts, i els seus col·laboradors.

Després del que hem escrit en aquest sis-cents folis i en les ratlles d’aquest 
apèndix, s’entendrà que allò que volem es que es vegi Humbert, però que es vegi 
en bones condicions primerament, o paral·lelament a les reproduccions. Dit això, 
no tancarem aquest volum sense mostrar obres i documents d’Humbert.

Després del que hem escrit, esperem també que el lector pugui compartir, o 
almenys admeti, els criteris que hem adoptat per  fer-ho. En primer lloc, mostrar-
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les en apèndix. Això, al nostre entendre, permet evitar interferències amb el text, 
que es vol autònom, i ens permet una major llibertat per cercar a les obres i 
documents mostrats un sentit diferent a la simple il·lustració d’un text. En segon 
lloc, en efecte, hem volgut que les obres composessin una mena de síntesis, 
una de les moltes possibles, de la tesi, una síntesis que, a més de naturalment 
simplificada i inevitablement arbitrària, esperem resulti oberta i estimuli les 
associacions i suggestions del lector amb allò que haurà llegit anteriorment. 
En tercer lloc, ens agradaria haver assolit donar-li el caràcter d’un “subtext” 
complementari. A tal fi, hem acompanyat les imatges d’unes breus anotacions 
o peus,  que ajudin en aquesta funció complementària i facin de lligam de les 
imatges, defugint les informacions habituals que acompanyen els peus de les 
il·lustracions artístiques. Diguem de pas, que Humbert rarament va datar ni va 
mostrar interès per titular les seves obres, despatxant-ho gairebé sempre amb 
els genèrics “Figura”, “Flors”, “Interior”, Bodegó” i “Paisatge”, als que podia afegir-
hi un nom de color, de flor, de verdura, d’objecte o de lloc. Quan vam preparar 
el catàleg per l’exposició “Manuel Humbert” de la Fundació Apel·les Fenosa 
del Vendrell i vam disposar d’un nombre molt important d’obres del MNAC, en 
procedir a la seva catalogació rigorosa, com corresponia a l’ocasió, ens vam 
trobar amb noms totalment arbitraris decidits per no sabíem qui, rarament l’autor, 
amb criteris molt simples que ens van obligar amb el mateix subjectivisme, però 
potser amb criteris més ajustats, a millorar-ne el nom. En el cas actual, hem volgut 
que el breu text tingués exclusivament una lleugera funció narrativa i quan hem 
inclòs el títol o alguna característica de l’obra ha estat pensant que contribuïa 
aquesta finalitat, no pas que la distragués o a reforçar-ne la individualitat. 

Volem dir, finament, que hem volgut treure dramatisme  a una tria entre tantes 
obres i tan suggerents que per ella mateixa ja era prou dramàtica. Sabem que 
podíem haver elegit altres obres i, amb elles, altres portes al discurs. Juntament 
amb les obres de referència i imprescindibles, hem procurat fer lloc a allò inèdit 
o menys conegut. Hem ha hagut de deixar moltes perles al calaix. Però, tot i 
que amplis, ens hem posat uns límits, i fins aquí hem arribat. Podrem seguir 
més endavant o podran fer-ho altres, que si ens ho demanen, comptaran amb 
el nostre ajut. Humbert mai s’havia estudiat del tot. Assajar-ho ha valgut i val la 
pena encara. Els deixem, amb les imatges, que, d’alguna manera, no podien 
faltar en un treball d’aquesta naturalesa.

Humbert jove, quan es va presentar a Papitu.



601

Carta de Junoy adreçada a Humbert  com a 
Director artístic de Papitu.

Retrat de Josep Maria Junoy.

Humbert va iniciar la seva 
carrera artística com a 
dibuixant humorístic a Papitu.
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La seva evolució com a dibuixant de Papitu  va 
ser molt important, amb bona mesura per les 

seves anades a París, i va culminar a Picarol.

Humbert va fer el cartell per Picarol i els seus dibuixos 
per la revista van assolir una qualitat extraordinària 

que justificaven la consideració d’art superbament eu-
ropeu de què van ser objecte de la crítica i, en primer 

lloc, de Feliu Elias.



603

Obres de Souza Cardoso, Modigliani 
i Humbert, joves amics amb afinitats 

estètiques.

La Morta. Galeries Laietanes, 1915. Humbert va 
passar una crisi, va tenir una fase mòrbida i Feliu 
Elias-Sacs el va veure com “el pintor ofegat.”
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Humbert es va desprendre de les formes més 
esquemàtiques de l’art negre i del cubisme, 
guardant allò que li semblava essencial, com 
s’observa en aquesta comparació amb el 
dibuix de Modigliani.

Le Cirque Marseile i Fumador de pipa vestit 
blau. Exposats a les Galeries Laietanes, 1918, 
indicaven una superació de la crisi, una major 
obertura a la realitat exterior i el cultiu del color.
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Retrat de Manolo. 
Arenys de  

Munt,1919. El 
temps compartit 

amb Manolo a 
Arenys va obrir-lo 

a les meravelles 
de la realitat 

exterior.

Paisatge, dels 
voltants d’Arenys 

de Munt, 1919.
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Malgrat tractar-se d’una 
obra d’una fase anterior, 
elegir-la per il·lustrar Proa, 
la revista dirigida per Salvat-
Papasseït, era una afirmació 
del seu comprimís poètic en 
el tractament pictòric de la 
realitat. 

Retrat de Joan Salvat-Pa-
passeït. Aquest impressi-
onant retrat del poeta va 

ser publicat als Quadrens 
de l’Ossa Menor.



607

Taxonera, Humbert 
i la família d’Enric 

Casanovas.

Retrat de l’escultor 
Enric Casanovas.
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Tres amics, Taxonera, 
Rifà i Humbert. Obra 
de grans dimensions, 
175x131 cm. Esdevé el 
seu monument a l’amis-
tat, el cultiu de la qual 
va ser cabdal en la vida 
d’Humbert.
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Des del meu taller, 
1922, amb la que va 
participar al Concurs 

Plandiura.

Sònia, 1923. Totes 
dues obres pintades 
a París palesaven el 

reeiximent de la síntesis 
de totes les influències 

assimilades en el seu 
període formació, 

impregnades alhora 
de l’elegància que 

emanava de l’ambient.
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Humbert  va conèixer i acabaria 
casant-se amb una model de 
Montparnasse, Suzanne Cornet.

A més d’exposar a Barcelona de 
París estant, un cop s’hi va fer 
present amb un curiós dibuix, 
acompanyat d’un text propi, a 
l’edició de Nadal de La Publicidad 
(1919).
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El 1927 va tornar a viure a Barcelona 
amb Suzanne i la filla d’aquesta, Gisèle.

Humbert damunt la bastida i davant una 
de les seves pintures del tambor de la 
Cúpula de Palau Nacional.
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Goauches prepara-
toris de les pintures 
de les petxines de 
la Cúpula del Palau 
Nacional, Regne de 
Navarra. 

Regne de Lleó. 
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Hi va haver un precedent 
important de pintures murals 
el 1916. El martiri de Santa 
Eulàlia va ser un dels motius 
de la decoració mural de La 
Basílica. Aquests esbossos, 
Humbert probablement els 
va fer per aquella ocasió. 
De ser així, hauríem de 
lamentar que finalment no 
es transposessin als murs 
de la casa d’antiguitats de 
Santiago Segura.
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Des de que es va relacionar amb 
Santigo Segura i durant els anys vint 
va cultivar sovint les arts decoratives 
en moltes varietats. Aquí pot veure’s 

una de les lletras que va fet pel 
text de la conferencia de F. Pujols 
La Religió i la Moral; uns gots de 
la col·lecció Albert Oller i un plat 

ceràmic, al dors del qual s’observa la 
seva marca.
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Un exemple 
d’integració de 
les arts van ser 
els programes 
dels concerts 
de l’Associació 
de Música 
“Da Camera”. 
Humbert va 
il·lustrar els de la 
temporada 1927-
1928.
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Humbert va pintar sovint Suzanne els anys vint 
i començaments dels trenta. Noia del jersei 

verd  i la Figura que l’acompanya, en són bons 
exemples. La seva presència va disminuir poc 

després per donar la predilecció a altres models, 
començant per Gisèle.

Jardí, de la casa de 
Cerdanyola.
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La Jove Mora, va ser adquirida al Saló de 
Montjuïc de 1932 i forma part de la col·lecció del 
MNAC. Benet la va considerar una de les obres 

més rellevants de l’art català del segle XX.

Gisèle posant per la Jove Mora. Pot observar-se que 
Humbert va fer un cert décor, ben senzill i humil. La 
comparació d’aquesta escena amb l’obra exemplifica de 
manera concloent la naturalesa del «realisme» d’Humbert 
i de la seva concepció de la pintura.



618

Adela va ser una de les millors models de 
l’època. Havia posat per Descans i també ho 
faria per Carnaval i per Noia del gipó vermell, 
exposades a la Sala Parés el 1935 i el 1936, 

respectivament.

Descans, Premi Nonell, 1934. Era un veritable premi nacional de pintura i era la primera vegada 
que es convocava. Els altres finalistes van ser Meifrén, Sunyer, Galí i Elias, però el premi no va 
ser qüestionat, sinó unànimament elogiat.
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El seu art agafava, per moments, una certa 
sumptuositat i va produirproduir, per exemple, 
unes natures mortes molt diferents d’aquelles 
de l’any 1918.

La seva integració a la ciutat ja era total i el seu 
reconeixement artístic i social va fer que fos 

elegit president del Saló de Montjuïc.
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L’afusellament del quadre de Nogués i Humbert 
La Penya Plandiura o del Colon, indicava que 
una època socialment contradictòria i injusta, 
de costums alegres per a qui podia permetre-
s’ho, però culturalment i artísiticament brillant, 
arribava a la fi de la pitjor manera possible. La 
Guerra Civil havia esclatat.

Dues figures, 1931.
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El passaport d’Humbert de 1936. El mes de 
setembre va entrar França però quan va voler 
tornar el 1939 va ser “refoulé”, rebutjat. Va 
haver d’esperar uns mesos al Rosselló.
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El llibre de Kart Caro contra Hitler, publicat 
amb el nom de Manuel Humbert.

Retrat de Gisèle Gay. Present de 
noces d’Humbert. Ella va ser una 
coratjosa protectora de les noies 

jueves de la seva escola.

El chateaux dels Gay a Dôme, 
Dordogne, on Humbert va passar 

temporades a partir de 1938.

Tornat a Barcelona, fa dues 
exposicions de gouaches a la 

galeria Argos.
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Humbert va seguir dividint el seu temps i les seves 
activitats entre Catalunya i França els anys de la 
postguerra. L’amistat amb Chevalier sembla que es 
remuntava als temps de joventut, però la van seguir  
cultivant sempre. Aquesta fotografia i la dedicatòria 
corresponen a l’any 1942. 

Malgrat el clima de 
postguerra, Humbert va 
exposar a Barcelona 
alguns nus intensos.

Aquí els veiem al 
jardí de La Louque, la 
mansió de Chevalier a 
Cagnes La Bocca a la 
Côte d’Azur. Chevalier 
mostra satisfet el 
quadre de la casa 
que Humbert, amb 
la paleta de colors a 
la mà, sembla tenir 
molt avançat o potser 
acabat.
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Amb aquesta obra va cultivar 
un registre inèdit, identificant-se 
amb el romanticisme de l’autor. 
Humbert mai va pintar vanitas, 
de manera que aquesta és la 
seva ùnica mostra del gènere.

A mitjans dels anys quaranta 
va tenir una activitat molt 
destacada com a il·lustrador 
de llibres, per exemple, El 
estudiante de Salamanca.
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Celestina y Melibea.

Amb les il·lustracions 
de La Celestina, 

Humbert va 
transcendir el 

registre romàntic 
per assolir una 

força expressiva 
molt personal que, 

tanmateix, tenia una 
dimensió goyesca.

Celestina y Arensa.
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A Barcelona va pintar gitanes. La crítica va dir 
que , a diferència de les de Nonell, teníen “un 

aire de princeses”.

A París les seves noies eren 
sovint lleugeres com la que va 
dibuixar per a Pierrette Gargallo. 
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… i paisatges. A l’Île Saint Louis 
hi vivia el pintor Xavier Valls, de la 
generació sortida del Cercle Maillol, 
per a qui Humbert sempre va  ser 
un referent i un amic. Ell, Pierrette 
Gargallo i els Fenosa formaven un 
estret cercles d’amics. Humbert va 
fer el retrat de Nicole Fenosa.

Sobretot a París, també va pintar 
arlequins, un motiu que sempre va 
cultivar admirablement ...
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A Barcelona pintava a 
l’interior de l’estudi amb 
model o naturaleses 
mortes… L’atmosfera 
d’interiors era sovint d’una 
qualitat excepcional. 
L’experiència que endegaren 
Jaume Pla i Víctor Imbert 
amb la col.lecció de gravats 
de La Rosa Vera va permetre 
col·laboracions excepcionals 
com la de Carles Riba i la 
seva Cançó d’amor davant 
un cos nu, inspirada pel 
gravat d’Humbert.
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Humbert va cultivar poc, però sempre 
amb gran tendresa, el retrat infantil. 
A Andorra, Joan Sasplugas de 
l’Hotel Mirador, on residia el pintor 
en les seves estades a les valls, va 
encarregar-li el retrat de la seva filla 
Magda, que deia “em va tallar els peus, 
però a mi m’agrada”.

L’Hotel Mirador també era freqüentat 
per Josep Pla, que havia trobat sempre  
Humbert un “home d’un interès 
extraordinari” i un artista emparentat 
amb Nonell per la passió pictòrica. 
Va escriure pàgines magnífiques 
sobre el pintor i, també sobre altres 
personatges, com Manolo Hugué, a 
partir dels relats d’Humbert. L’edició 
de bibliòfil que Destino va fer de Un 
señor de Barcelona incloïa obres de 
Nonell, Picasso, Casas, Rusiñol, Pichot 
i Nogués, entre altres, i aquest dibuix 
d’Humbert.
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La restauració del retaule de Sant Joan de 
Caselles va culminar la llarga aventura de 
restauració del patrimoni andorrà que van dur 
a terme Rafael Benet i Manuel Humbert. Les 
fotografies de Fèlix Peix permeten apreciar 
dos fragments (superiors) de pintures 
restaurades pel pinzell d’Humbert.
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Els darrers anys va pintar més paisatges dels 
que havia fet abans. La comparació del quadre 
amb la fotografia del paisatge « pintat » prova la 
consistència de la seva orientació pictòrica i la 
lleialtat a la mateixa al llarg dels anys.



632

El seu « penúltim » autoretrat 
és excepcional. Humbert va 
arribar a la vellesa amb tota 
la possessió dels mitjans 
pictòrics. Després d’aquesta 
mirada interior, seguiria 
cultivant tots els motius, però 
amb un accent renovat vers 
al paisatge, motiu que Xavier 
Valls ens va definir com una 
finestra oberta a l’infinit.



633

Jaume Pla va parlar dels 
liles i verds “prodigiosos” del 
pintor que va plasmar un cop 
més en aquests paisatges 
del Vallès, on va voler mirar 
abans de ser internat a la 
residència d’on només sortiria 
camí de la mort.
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