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L’Art a les comarques de Tarragona durant la dictad ura franquista 
 
Quan Marià Casas em va demanar d’escriure uns mots per participar en 
aquest llibre, vaig pensar que havia de recuperar algunes de les notes que en 
el seu moment vaig confegir per a la presentació de l’exhaustiu i rigorós 
treball d’Antonio Salcedo Miliani, L’Art del segle XX a les comarques de 
Tarragona, editat fa divuit anys però que continua essent una referència 
obligada.  
 
L’obra d’art, com diu Giulio Carlo Argan, no és un fet estètic que també té 
interès històric; és un fet que té valor històric, l’obra d’un artista és una realitat 
històrica.  Per tant, cal que s’expliqui històricament, de la mateixa manera que 
s’expliquen històricament els fets de la política, de l’economia, de la societat  i 
de la ciència. Tanmateix, no podem caure en el parany de considerar que les 
manifestacions artístiques són només una conseqüència lineal i immediata 
del context social. Però, com afegeix Alexandre Cirici, l’impuls artístic, la 
capacitat creadora i l’espontaneïtat artística no neixen mai en un buit social 
sinó que són fenòmens socials, forjats al caliu d’una determinada estructura  
social i econòmica. 
 
En aquest sentit, com recull Antonio Salcedo, la situació de postguerra i la 
llarga repressió dictatorial entre 1939 i 1959 van provocar la confusió, 
l’aïllament, el desencís i, fins i tot la por en el món de la cultura. L’escriptor 
Dan Frank diu “(...) els totalitarismes, quan s’estableixen, censuren, 
prohibeixen i cremen.  Així treuen els ulls al pensament, al somni, a la 
memòria i a l’expressió de les diferències.  La terra on creixen els artistes.” 
Així doncs, aquest període es va caracteritzar per la tutela de les 
administracions públiques franquistes pel que fa a la promoció de l’exhibició, 
de la formació, i de la creació artístiques. El departament de plàstica de la 
Jefatura Provincial del Movimiento o la Delegación Provincial de Educación 
de FET i de les JONS van organitzar exposicions, l’any 1946 es va crear la 
nova Escola Taller d’Art de la Diputació de Tarragona i es va afavorir la 
creació mitjançant la convocatòria oficial de les medalles Fortuny, Tapiró i 
Julio Antonio. 
 
En uns anys en els quals les avantguardes artístiques són considerades com 
a expressió de la conspiració internacional comunista i judeo-masònica, la 
força creativa d’alguns artistes es va esmunyir inevitablement entre les 
escletxes del règim. Alexandre Cirici defensa que l’art neix d’una necessitat, i 
en aquell temps la necessitat era evident. Al marge del món oficial del règim, 
en aquell desert cultural, com a alenades d’aire fresc, sorgiran les activitats 
del Círculo Artístico a Reus; l’Associació d’Amics de l’Art i el Grup del 
Dimecres a Tarragona; el Cercle Jaume Huguet a Valls; i el Círculo Artístico i 
el Club Universitario a Tortosa. Aquesta ciutat, Tortosa, com manifesta  
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Antonio Salcedo, registrarà un intens formigueig cultural i esdevindrà el lloc 
més inquiet i agosarat de la província.  
 
Dos col·lectius, però, varen ser especialment audaços en aquells anys.  
D’una banda, la Penya Artística l’Olla de Valls, creada l’any 1946 i que en el 
seu text de constitució declara com a objectiu “separar-se del ramat humà i 
anar contracorrent de la majoria”.  Per altra banda, el Grup Delta 51 de 
Tortosa que ja mantenia relacions amb Dau al Set de Barcelona o el grup El 
Paso de Madrid. Els tortosins de Delta 51 deien “amamos lo moderno porque 
cada época precisa de sus propios medios de expresión”. Només van durar 
cinc anys però la seva llavor va continuar germinant. 
 
Entre 1959 i 1979, els anys qualificats com del desenvolupament econòmic, 
el període es va caracteritzar per la crisi de les medalles convocades i la 
progressiva pèrdua de control per part dels estaments oficials. Mentre que, 
paral·lelament,  es va anar consolidant un antifranquisme artístic i cultural.  
 
És interessant assenyalar com l’exhibició, és a dir la producció d’exposicions, 
va passar a mans de la iniciativa privada.  Es creen nous espais i galeries 
com els de la Llibreria Guardias, la Galeria Fort i la Llibreria La Rambla a 
Tarragona; la Galeria Ars a Valls; i la Galeria Anquin’s a Reus. Uns espais 
més avantguardistes que altres, però en tot cas finestres obertes al fet 
artístic. 
 
Al mateix temps, els grups d’artistes i d’agents culturals més avançats van 
esdevenir especialment actius. Es van mantenir ferms davant d’uns mitjans 
de comunicació que els consideraven d’orientacions fosques i malaltisses i 
enfront de l’actitud indiferent d’un públic gens format que no els entenia. Cal 
esmentar, entre d’altres, el Cercle Pere Johan i el Grup 7 de Tarragona; el 
Grup Un Nus de Valls; i el Grup d’Ara de Reus.  Per a alguns d’aquests grups 
l’art va esdevenir un instrument més de la lluita antifranquista.  És el cas del 
Col·lectiu Macla 65 de Tortosa, del qual quatre dels seus membres van ser 
empresonats. 
 
És obvi que la instauració de la democràcia, sortosament, va assenyalar l’inici 
de la normalització de la dinàmica de producció artística. Les administracions 
públiques, ara al servei del ciutadà, van mantenir els centres de formació 
artística que tenien i en van crear de nous.  Les convocatòries de les biennals 
d’art es van consolidar i en van aparèixer d’altres. El Museu d’Art Modern de 
Tarragona va ser una realitat i van sorgir experiències molt interessants i 
avantguardistes. Tot plegat, com reconeix Antonio Salcedo, el balanç de les 
dues darreres dècades del segle, amb diferents matisos, va ser positiu. 
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Les avantguardes, artístiques o d’un altre caire, sempre molesten, però amb 
el temps la societat les acaba reconeixent i, fins i tot, integrant. Sortosament, 
atès que l’expressió artística ajuda a fer homes i dones millors. 
 
 
Jordi Piqué Padró 
Historiador i arxiver 
Tarragona, abril de 2019 
 
Publicat a: 
Tarragona gravada. Tarragona. Edita Contratalla, 2019 
 
 


