MARQUÈS

Aquest estiu del 2014, la Fundació Valvi, gràcies a l’inestimable suport de la família, els amics i
les principals institucions de la ciutat, obre les seves portes amb la mostra titulada «Bep, íntim».
Art i denúncia poden formar una bona aliança quan es persegueixen uns ideals nobles i clars. És
el cas d’aquesta excel·lent col·lecció privada que mai abans havia estat exposada.
El conjunt acull un ampli període vital, desde l’obra prematura d’un Bep Marquès adolescent fins
a l’última peça que roman sobre el seu cavallet i que, cal remarcar, el mateix autor tenia intenció,
aquest cop sí, d’exposar. Ha estat un dels molts motius pels quals, primer la família i, tot seguit,
la Fundació Valvi, han cregut imprescindible acomplir la seva voluntat.
És veritat que no va deixar mai de dibuixar de manera quasi compulsiva, per necessitat d’expressar-se, com ho fa tot artista sincer. A més, ho va fer demostrant uns dots indubtables pel dibuix
i la composició en l’espai. Vet aquí, doncs, que no podem destriar l’home afable i combatiudel
cartellista i pintor que portava dins.
El conjunt de l’obra abraça un període històric que inclou des del franquisme fins a l’actualitat en
què estem immersos, moments intensos de la història del nostre país que, ens consta, en Bep
Marquès va viure apassionadament.
En definitiva, l’interès de fer sortir a la llum aquesta obra és doble. El primer, obvi, es tracta de
fer un sentit homenatge al ciutadà que estimava la seva ciutat tant com la ciutat a ell. El segon,
descobrir i constatarque darrere el seu tarannà discret, perseverant i desenfadat, hi ha una mirada
incisiva, profunda i contínua de l’artista compromès amb el seu temps.
Joaquim Vidal i Perpinyà
President de la Fundació Valvi

Coberta: Anton M. Rigau

E XPO S ICIÓ

MARQUÈS
Del 12 de juny al 31 de juliol de 2014

Edita
Fundació Valvi
Coordinació
Pau Marquès
M. Àngels Cedacers, d’Impremta Marquès
Textos
Joaquim Vidal
Mon Marquès
Mili Marquès
Lluís Costa
Francesc Carbonell
Ricard Planas
Reproducció fotogràfica de les obres
Mili Marquès
Fotografies
Familia Marquès Turón
© dels textos
Els autors
© de les fotografies
Els autors
Disseny gràfic
Mònica Casanova, AMR
Impressió
Norprint
Dipòsit Legal
GI 1018-2014

Sense títol (parella) 1980. Carbonet sobre cartolina, 55 x 45 cm.

Bep Marquès: compromís a favor dels Drets Humans
en una societat més justa i democràtica
Mon i Mili Marquès

5

El missatge inequívoc i radical de Bep Marquès
Lluís Costa

13

L’art: una eina per al combat
Francesc Carbonell

17

Guerriller comunicatiu i poètic
Ricard Planas Camps

21

OBRA EXPOSADA

25

Bep Marquès: compromís a favor dels Drets Humans
en una societat més justa i democràtica

en segur que els lectors d’aquestes ratlles podrien afegir vivències i records
personals al text que escrivim els seus germans. En aquest catàleg de presentació de l’obra artística d’en Bep volem deixar constància de la seva personalitat humana, cívica i política per ajudar a entendre millor la seva pintura. Al
cap i a la fi els seus quadres reflecteixen la seva manera de pensar i de veure
el món: una visió crítica, estretament lligada a la defensa dels Drets Humans durant la dictadura
franquista i, també, en aquests anys de democràcia formal, ara a la baixa.
És indubtable que l’escoltisme el va marcar profundament. Nascut a Girona el gener del 1943, als
10 anys va entrar a formar part de la patrulla dels Esquirols de la Secció Escolta de Sant Narcís, el
primer grup escolta a la Girona de la dictadura. Els nostres pares, muntanyencs, veien bé que els
seus fills formessin part d’aquesta institució que sota l’empara de l’Església feia activitats a muntanya i, sobretot, educava en valors diferents als que el Frente de Juventudes usava per adoctrinar
la joventut. Això dels escoltes semblava una cosa bona i seriosa.
Sortint d’excursió, aquells infants i adolescents vàrem conèixer el territori, la història i la cultura
del nostre país que l’escola franquista silenciava de totes totes. La Promesa escolta; els Consells
d’Honor; els campaments compartint la duresa i l’ajuda; les proves i els badges per ascendir dins
de l’escalafó escolta; els contactes amb escoltes d’altres poblacions; el fet de ser responsable del
llibre d’actes de la patrulla (escrit en català) o del material (la tenda, les cordes, etc.) o dels diners
(per pagar els desplaçaments, comprar material nou, etc.); la lectura dels llibres dels Scouts de
France que compràvem a Perpinyà (Etapes, Raiders, etc.); les anades als Pirineus a l’estiu i a l’hivern; les cançons del Cançoner a flor de llavis; el Gran Joc per Fires; la celebració de Sant Jordi...,
tot això, i més, anaven configurant la personalitat dels escoltes gironins, també d’en Bep.
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Les conquestes de l’Everest, de l’Annapurna, l’aventura de la Kon-Tiki, etc. anaven afaiçonant entre els escoltes no només l’esperit d’aventura sinó una manera de ser, un estil propi que quedava
reflectit en la frase de Guy de Larigaudie «O trobo un camí o me’n faré un», frase que en Bep va
pintar en lletres ben grans a l’habitació de casa que compartia amb en Mon.
Sense saber-ho estàvem practicant fora de l’escola les orientacions del moviment de l’Escola Nova
que havia arrelat fortament a Catalunya durant els anys republicans i que després, en plena dictadura, havia estat suplantat per una escola tradicional, memorística, autoritària i espanyola.
A les sobretaules de Nadal a casa, mentre
els grans la feien petar, ell, nosaltres i altres
amics escoltes anàvem a la sala d’estar i cantàvem cançons a dues i tres veus. Algunes
eren traduccions al català de les simfonies
de Beethoven, espirituals negres, cançons
de l’escoltisme («La Muntanya venerada a
mi em té robat el cor...»), etc. També escoltàvem música en un «pick-up», és a dir,
en un tocadiscs. Era una manera de créixer
humanament en un país que a final de la
dècada dels cinquanta encara vivia intensament la depuració i la pobresa econòmica i
humana resultant de la Guerra Civil.
En Bep va seguir a l’escoltisme, va acabar el batxillerat i va entrar a la impremta a treballar amb
el pare. Va ser cap de Secció i en la seva vida seguia «l’estil escolta», que feia destacar els nois
i noies per la seva actitud de servei i de compromís. Aquest estil escolta es va fer patent en el
casament d’en Bep i la Carme, celebrat la nit de Nadal a Beuda amb la participació dels amics
i amigues i del mateix poble, una celebració ben allunyada del ritual clàssic dels casaments de
l’època. A casa nostra la dictadura anava fent «impasible el ademán, y están presentes en nuestro
afán...».
El curs 1966–1967 va entrar a formar part de l’equip general de demarcació com a responsable
de la branca Minyons. Aquest equip de demarcació, compost per escoltes de Girona i d’Olot, va
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estar molt cohesionat i va viure una etapa de revisió i replantejament de l’escoltisme gironí important mentre que, a nivell mundial i eclesial, es vivien moments importants de canvi (el Concili
Vaticà II, etc.).
En un clima de revisió i replantejament, l’equip de demarcació organitzà una trobada de tots els caps
escoltes per repensar i revisar la metodologia de l’escoltisme i les seves opcions bàsiques (Fe, País,
Educació). Després de moltes trobades preparatòries i de discussió de l’equip organitzador, del qual
en Bep formava part, es va celebrar el Xarbot 67 al santuari de Santa Afra. Varen ser tres dies de debat intensos. Però encara ho havien estat més
les trobades preparatòries que varen qüestionar
a fons opcions personals. Tot aquest camí, com
els altres, en Bep el va fer amb la Carme.
La seva etapa a l’escoltisme queda ben reflectida en els documents que l’equip general de
Minyons Escoltes va elaborar per al futur, una
publicació del 1968, encara en plena dictadura, intitulada Minyons Escoltes dels anys...70.
El fragment que esmentem tot seguit resumeix
el model de país i de ciutadans pels quals treballava en Bep i tanta altra gent:
Conscients del context on es desenrotlla la nostra acció educativa, treballem perquè el nostre
país es pugui constituir amb estructures econòmiques justes que permetin una real igualtat de possibilitats per al desenvolupament integral de tots els homes, perquè es reconeguin
les llibertats polítiques bàsiques que exigeix la
dignitat de l’home (llibertat d’associació, llibertat d’expressió, llibertat d’intervenció en la
vida pública), perquè es faciliti la capacitat de
creació cultural i de tot tipus que actualment
té soterrada la nostra comunitat.
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Els conceptes fonamentals d’aquest text en Bep els va tenir presents tota la vida i van guiar la seva
actuació en tots els camps. Com a ciutadà i artista en Bep es va comprometre en diverses causes,
però, sobretot, va participar activament en l’Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona (ADAG)
i va col·laborar des del primer moment en la campanya que a final de la dictadura feia Justícia i
Pau a favor dels Drets Humans. Encara recordem el primer cartell que es va fer a la impremta de
casa. Era una cartolina groga on hi havia estampada una mà vermella que cridava l’atenció, a sota
el text Drets Humans ara! La mà era la d’en Bep i també eren seves la idea i la impressió dels
pòsters que Justícia i Pau va difondre.
Una mica més tard, ja en els anys de la mitificada transició política, amb en Bosch Martí va formar
el grup Praxis 75 i varen pintar un conjunt de plafons de les mides d’una porta d’habitació dedicats
als articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquests plafons Justícia i Pau els va fer
córrer per diferents poblacions i servien per ambientar els locals on es feien actes de les diferents
campanyes a favor dels Drets Humans.
Aquesta dimensió política de la seva pintura i dels seus collages es va reflectir també en l’opuscle
que Justícia i Pau va editar per recordar el desè aniversari de la seva fundació. L’opuscle, que
explica les activitats d’una dècada ben interessant, està farcit amb collages fets per en Bep i en
Bosch i tenen un marcat caràcter polític.
Les reunions de tots els de casa s’han fet sempre a Sant Daniel, primer a casa dels pares i després
a casa d’en Bep i la Carme. Ell sempre va ser l’ànima, el pal de paller de les trobades i òbviament
sempre hi havia debats polítics. Els debats de final de la dictadura i de principi de la democràcia
amb motiu de les eleccions (municipals, catalanes, espanyoles, referèndums de la Constitució i
l’Estatut) eren abrandats i crítics. Ell portava la veu cantant i sempre acabava fent reflexions i cites
que palesaven el tipus de lectures que estava fent (Gramsci, Marta Harnecker, Vázquez Montalbán, etc.) i el seu nivell de cultura política.
Era un lector incansable. Les seves lectures abraçaven diferents camps. Combinava textos teòrics
de marxisme amb llibres sobre història del país i dels anys de la Guerra Civil, del franquisme (anarquisme, maquis, etc.) i de la Segona Guerra Mundial. Evidentment també llegia llibres relacionats
amb la dimensió social i política de l’art i la cultura. Un cop d’ull a la seva biblioteca ens permet
de veure la formació política que s’anava fent ell mateix. I que s’enriquia amb tertúlies amb amics,
amb pel·lícules, conferències, etc.

8

El llibre que estava llegint quan la malaltia ja el va tenallar al llit era Por el bien del Imperio: una
historia del mundo desde 1945, de Josep Fontana. No cal dir com el comentava críticament ja
que ell, nascut el 1943, recordava bona part del que Fontana explicava. No estalviava crítiques i
comentaris a l’actuació dels Estats Units, a la Unió Soviètica, al paper de l’Europa de la postguerra, a les mitificacions que havíem fet de joves i al paper de la democràcia espanyola, mitificada a
fons encara ara.
A en Bep li agradava molt la música. No només escoltar-ne. També cantar. Durant una bona
temporada va cantar en un cor d’aficionats que ens trobàvem sense cap altre objectiu que gaudir cantant. Cantàvem música antiga, popular i, també, aquella música que ens agradava i que
desgraciadament encara no coneixíem bé com, per exemple, «Els Segadors» i «La Internacional».
Recordem que en el primer míting socialista celebrat a Girona se’ns va demanar d’anar a fer de
reforç a l’hora de cantar aquests dos himnes a la cloenda del míting. Eren altres temps!
Les seves conviccions es varen anar enfortint en veure com de la il·lusió i entusiasme generats
per la mort del dictador s’anava passant a una democràcia formal, no pas plenament participativa
com la volia ell. Les seves conviccions el portaven a ser molt crític amb el model de societat que
s’anava bastint, força allunyada de la que ell somniava, sense les diferències socials que s’anaven
consolidant; d’aquella societat catalana oberta a tothom; d’aquella Europa plural dominada pels
valors ètics i no pas per interessos econòmics.
Aquest és el nostre germà. Aquest és en Bep que trobem a faltar.
Mon i Mili Marquès
Girona, dia de sant Jordi
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El missatge inequívoc i radical de Bep Marquès

l discurs d’en Bep Marquès es va mantenir, al llarg del temps, essencialment
inalterable; això sí, amb una gran gamma de matisos i colors, però sempre
fidel a una línia de conducta coherent, sòlida i efectiva. En Bep va trobar en
l’art el complement indiscutible de la paraula i, d’aquesta manera, el seu
missatge fou permanentment inequívoc i radical. La seva fidelitat al sentit
comú i a la justícia social li feren desestimar l’adopció, tant artística com ideològica, de fórmules d’expressió més concordants amb els nous gustos o amb les noves èpoques. Els seus valors
no admetien evolucions que comportessin transigir amb la seva manera d’entendre la vida i les
relacions humanes. Però la seva visió transformadora del món, fruit d’una constant inquietud, el
conduïa permanentment a la necessitat d’analitzar amb esperit crític la realitat. La seva maduració personal va coincidir amb un període històric molt intens des d’infinits punts de vista: el
darrer franquisme —amb la constitució del Grup Praxis 75— i els primers temps de la transició
democràtica.
En Bep va conjugar, des del punt de vista artístic, el seu discurs polític i social amb una càlida
sensibilitat que el portaren a voler deixar constància dels paisatges i les emocions que el captivaven. En el fons, penso que en Bep Marquès era un irreductible sentimental. No es preocupava de crear-se un personatge, malgrat haver-ho pogut fer, atès que es podia considerar un
excel·lent referent intel·lectual i artístic de la Girona democràtica. La seva màxima aspiració era
mostrar-se transparent, sincer i generós, gens pretensiós i amb una voluntat de servei personal
absolut.
La magnitud de la figura d’en Bep em generava un gran sentiment d’admiració i respecte. La
meva relació personal amb ell s’encetà, a inicis del tombant de segle, a partir de la seva con-
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dició d’impressor. Començava una impagable relació d’amistat. En Bep esdevenia
un amic, un conseller, una persona que
t’ajudava a interpretar moltes situacions
del dia a dia i a entendre l’absurditat d’un
món diferent del que segurament havíem
somniat.
La seva discreció i modèstia em dificultava
un millor descobriment de la seva faceta
artística. Li havia demanat poder organitzar alguna exposició a partir de la seva
obra, però ell sempre ho posposava per a
un futur que no arribaria mai.
L’any 2001 li vaig proposar de formar part
del jurat del Concurs d’Arts Plàstiques
de Begur. Fou l’inici d’un projecte vital,
compartit amb d’altres persones que sentíem la necessitat de construir espais on
desenvolupar iniciatives que alimentessin
les nostres ànimes i plantejar idees que
reconfortessin els nostres esperits. O potser caldria ser menys pretensiosos, potser
només es tractava de cercar punts de trobada entre unes persones que sintonitzaven i tenien moltes afinitats. No ho sé. L’única evidència era que en Bep irradiava una aurèola
lluminosa i esdevenia invariablement l’element de cohesió necessari per crear projectes i per
regalar constantment idees.
Naixia de manera gairebé involuntària un col·lectiu de persones que, primer a Begur i després de
forma més o menys institucionalitzada a Garriguella, ens reuníem i declaràvem tàcitament el compromís de posar en comú idees que cristal·litzessin en realitats artístiques. L‘empenta definitiva al
col·lectiu va esdevenir-se mercès a l’organització d’un memorable viatge a l’infern. Efectivament,
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era l’estiu del 2009, en un dinar a can Gispert, a Garriguella, quan es debateren les primeres idees
per crear una exposició a Sils. Al cap de pocs mesos sorgí la idea definitiva i es plantejà un projecte
de comunió de mirades del grup d’artistes cap un tema inquietant: el cas estrany d’en Pere Porter.
La iniciativa s’inscrivia en la voluntat de difondre una mostra important de la literatura popular a
través de l’art. La idea féu fortuna i l’exposició, sota el nom d’«El viatge a l’infern», va quallar i va
resultar una exitosa experiència. Fou inaugurada a Sils i posteriorment fou exhibida a Girona, a
Vilajuïga, a Salt i a Tordera.
A partir d’aleshores s’afegiren alguns nous membres al grup —autoanomenat ja Grup de Garriguella— i sorgiren nous projectes. Però, és clar, a banda de rauxa, la solidesa i el futur dels projectes
requereixen disciplina. Vaig adquirir, com una responsabilitat personal, el compromís de procurar
que l’embranzida del Grup no defallís. I això em va permetre descobrir nous perfils d’en Bep,
atès que, juntament amb l’estimada Dolors Bosch, m’aportaren ànims, idees i molta il·lusió. En
els moments de dubte, de confusió o fins i tot de cansament, en Bep hi posava el sentit comú i
l’equilibri.
Ras i curt: en Bep era imprescindible, i amb la seva mort el temor que els projectes funcionessin
per inèrcia s’instal·lava en el Grup, o almenys en la meva percepció personal. Però és clar, calia
conjurar-nos per evitar-ho i, sobretot, per mantenir viu el record d’en Bep.
Passarà el temps i el record de les experiències viscudes aquests darrers anys restarà fixada en
catàlegs i en algun fulletó de mà. Però el mestratge, l’escalf i la memòria d’en Bep haurà quedat
definitivament instal·lada en els cors de cada un de nosaltres.
Lluís Costa
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L’art: una eina per al combat

’art no és un mirall per reflectir la realitat, sinó un martell per modelar-la.
Acabo de llegir aquesta cita, atribuïda a Bertold Bretch, en un diari digital
local, i he fet una associació automàtica d’idees: m’ha vingut al cap en Bep
Marquès. Em fa l’efecte que l’hauria signat i fet seva sense cap dificultat. Ni
d’ordre estètic ni encara menys, ètic.
No vaig poder gaudir, tant com hauria volgut, de la seva amistat. El vaig conèixer a inicis de la dècada dels vuitanta. Per a mi era en aquells moments, amb l’Enric Marquès, el referent més proper
de l’ADAG. Però en aquells dies, l’ADAG ja havia passat a ser un punt de referència inexcusable en
la història de l’activisme cultural gironí de l’inici del postfranquisme. Jo ignorava les causes de la
seva dissolució (i moltes més coses), i els emprenyava, dia sí, dia també, proposant-los —inútilment— l’esforç de recuperar aquella plataforma col·lectiva de lluita política sòciocultural.
Varen fer-me costat, això sí, i des del primer moment, en la denúncia pública de les irregularitats
d’un concurs municipal per a fer un mural ceràmic. «La Xinxeta», revista satírica en la qual estaven compromesos, va fer-se’n ressò. Mentrestant s’anava forjant una bona amistat, tal com deia
abans, poc conreada per moltes raons, entre elles el no viure a Girona o el fet d’anar-me decantant
cada vegada més i de manera gairebé compulsiva, cap a la pedagogia social. La qual cosa va significar un progressiu distanciament del món de l’art, en general, i del gironí en particular.
Però el vincle s’havia fet, i havia deixat petja. De manera que fins i tot quan ja es van acabar els
sopars periòdics, i només ens trobàvem accidentalment, la sensació de gaudir d’una empatia
recíproca, resistent al pas del temps, es feia evident. I la conversa fluïa animadament com si l’haguéssim deixat interrompuda la vigília.
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No fa més d’un parell d’anys que va tornar a fer-se viva la necessitat de regularitzar aquelles trobades i aquells sopars. Més alliberats tots dos de servituds laborals, va reunir-nos novament l’art. A
Capmany havíem obert una galeria i en Bep va sumar-se de manera entusiasta a alguns dels nostres
projectes. En concret van motivar-lo, i molt, els actes que preparàvem amb motiu del 75 aniversari
de l’Exili Republicà (1939–2014). També vam acordar que exposaria la seva obra recent —en una
mostra que es titularia «Reblant el Clau»—, conjuntament amb obra de Dolors Bosch i de Lluís
Bosch Martí. Una exposició que, malauradament, va quedar frustrada per la seva mort.
La vida, a vegades, et fa regals fantàstics quan menys t’ho esperes i més abatut estàs. El cas és que,
superats els primers mesos d’absència d’en Bep, es feia necessari catalogar tota la seva obra —molta
d’ella dispersa per les llars d’amics i familiars— sobre tot per facilitar una exposició antològica que la
mostrés als gironins. Vaig tenir la sort d’encarregar-me d’aquesta tasca i així, a poc a poc, vaig gaudir
de l’ocasió d’anar coneixent de primera mà tot un llegat que havia quedat a l’ombra, al qual només
els amics més íntims i els familiars propers hi havien tingut accés fins a aquell moment.
Veient la seva obra, s’entreveu l’impressor que hi ha darrere. El domini de les tècniques del cartellisme i del grafisme i l’ús de tipografies —tant com a recurs estètic com semàntic i simbòlicho
fan palès. Tot, però, al servei dels seus temes preferits: la crònica crítica dels esdeveniments sociopolítics; el paisatge (sobretot l’urbà gironí, però també marines, paisatges nostrats o de països
visitats); el retrat i la figura humana; les composicions simbòliques, amb un contingut variable
d’abstracció, però sempre carregades de sentit i significació; etc.
Centenars de dibuixos i apunts, recollits sovint en blocs. Expressionistes dibuixos, en blanc i negre,
dels anys seixanta. Les darreres pintures acríliques sobre fusta. En diverses sessions, tot va anar
desfilant per l’objectiu de la meva màquina i la pantalla de l’ordinador. Des de sèries elaborades
sobre un mateix tema, fins a genials esbossos i quaderns d’apunts del natural que en Bep realitzava amb una constància, exigència i dedicació que anaven molt més enllà del cultiu d’una afecció.
Amb l’afectuosa companyia de la Carme, vaig tenir el privilegi d’entrar en un món ric i divers, ple
de suggerències i matisos, contundent unes vegades, altres fràgil i tendre, que em feia descobrir
un altre Bep que jo només havia intuït, pressentit fins a aquells moments.
Acabo d’escriure que per en Bep la pràctica artística era més que una afecció de cap de setmana.
I ho crec així. S’atribueix a Millet la cita: l’art és un combat, cal arriscar i, si cal, deixar-hi la pell.
Crec sincerament que per a en Bep, la pràctica del dibuix i la pintura era una manifestació més del
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seu tarannà compromès, implicat, crític. Una faceta més de la seva particular manera d’estar en el
món. L’art, per a ell, era una eina alhora de reflexió i de denúncia, de combat, com diu Millet. I ho
va demostrar abastament, no únicament amb la seva obra més coneguda, la del període del grup
Praxis 75, sinó també en la seva producció més íntima i personal, aquella que només coneixien
els familiars i els amics més propers. Un hobby, una afecció et dis-treu, et separa momentàniament de la realitat quotidiana. Per a en Bep, l’art no era una eina de distracció sinó tot el contrari:
d’aprofundiment, d’anàlisi i de denúncia, de penetració en la realitat per canviar-la en la direcció
de la utopia revolucionària que sempre va alimentar i va estar a la base del seu élan vital.
Ara bé: d’aquesta implicació total amb la pintura no se’n dedueix que en Bep es considerés un
«artista» en el sentit convencional del terme. No feia la seva obra ni per a les galeries, ni per a la
galeria. Fins i tot el repugnaven les vel·leïtats i el glamour, sovint d’un esnobisme i una buidor lacerants, del món de l’art actual. Potser per això va utilitzar sempre formats reduïts, de dimensions
domèstiques.
Del fet que no es considerés un artista no se’n dedueix que la seva obra no tingui un interès artístic.
Al cap i a la fi, més enllà dels quatre savis i mandarins locals que semblen disposar en exclusiva
de l’almosta per mesurar la quantitat d’art que hi ha en un quadre o en un dibuix, a la resta de
mortals ens costa passar del «m’agrada» o «no m’agrada», i se’ns fa difícil, sovint, fins i tot argumentar el per què. Comptat i debatut: què és l’art? Recordo, dels temps que em vaig dedicar a
l’educació que la resposta que es donava a la pregunta: què és la intel·ligència?, es responia irònicament: allò que mesuren els tests d’intel·ligència. Afortunadament l’art tampoc no és només
allò que diagnostiquen els entesos com a art, ni tot el que ens venen com a art, ho és realment.
Hi ha massa interessos espuris al darrera.
Tenim, aquest estiu, l’ocasió de veure una bona mostra de les obres que en Bep va deixar. Davant
d’elles, sense necessitat de mediadors, aprenent una vegada més a veure el que no es veu només
mirant, cadascú de nosaltres tindrà l’oportunitat d’entrar en un món —fins ara reservat només als
íntims— en el qual en Bep va expressar sentiments de tota mena, de la tendresa a la ràbia continguda. De la capacitat d’empatia, i de la pell de gallina de cadascú, en depèn la resta. Per a mi va
ser una descoberta que, literalment, em va dur fins al vertigen.
Francesc Carbonell
Sant Gregori, primavera de 2014

19

Guerriller comunicatiu i poètic

om l’artista gironí Joan Josep Tharrats, fundador del grup d’avantguarda Dau
al Set, Bep Marquès, fundador al seu torn del grup de denúncia i crítica social
Praxis 75 —amb l’artista Lluís Bosch Martí com aliat—, enfila la seva tradició
per les arts, a través de la tinta que ensuma de ben jove a la impremta familiar.
Imprimir i editar, construir realitats tangibles, artefactes que fan pensar gràcies
a Gutenberg i la seva galàxia, gràcies al paper i la seva textura i manipulació i, és clar, gràcies a
la forma de la paraula —que també és imatge— i de la imatge fixada. Com un acte de màgia: la
creació.
Aquest pòsit, aquest imaginari d’infància i joventut, conclou a la vida adulta amb les tintes, les
densitats, els colors fets aiguades i acrílics, composant de manera abstractiforma camps de batalla
visuals que construeix després d’una època, on el cartellisme i els fotocollages han esdevingut el
corpus pel qual és conegut i reconegut. Una manera de pinzellar hereva del que els pentagrames
també li produïen. Els sons de la música sempre l’han acompanyat, com a melòman que era: va
ser admirador profund de Bach, com ho fou també Pau Casals, i d’Ennio Morricone, autor de les
cèlebres bandes sonores de films com ara «Novecento» i «Sacco i Vanzetti». I, és clar, les seves
construccions plàstiques són una clara representació de les pulsions intenses que la seducció del
so produeix a un cervell hiperconnectat, ple d’informació que necessita transformar en poesia
visual.
En l’aspecte plàstic i gràfic, la seva inspiració, sobretot en l’època de Praxis, prové «d’una tradició
que parteix de les obres negres i els gravats de Goya, Daumier, Courbet i Roualt. I, sobretot, en els
expressionistes alemanys de la república de Weimar. I la seva crítica al nazisme i el gran capital
monopolista, dels quals destaquen Beckman, Grosz i Dix. I, en especial, en el revolucionari de la
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tècnica del fotomuntatge, Heartield, juntament amb el seu continuador, el valencià Josep Renau,
i d’altres com Equipo Crónica i el pintor Genovés», tal com apuntava Bosch Martí. A banda, no
podem deixar de pensar en la influència tant en el pensament com en l’art de la tradició d’Estampa Popular i d’autors com Enric Marquès, així com dels dibuixos al·lucinògens i visionaris de
Damià Escuder. Conceptualment era hereu del pensament d’aquest autor i d’autors peninsulars
com Manolo Sacristán, Vázquez Montalbán i García Calvo o dels pensadors alemanys de l’escola
de Frankfurt que marcaren el seu deix dins l’època dels fotomuntatges de l’etapa de Praxis, un
grup que l’exposició Una guerrilla comunicativa de Narcís Selles va radiografiar perfectament en
el Museu d’Història de Girona el 2013. Després de Praxis les seves obres es van orientar cap a
l’expressionisme abstracte i visions més líriques d’una realitat que en el dia a dia ja se’ns presenta
prou feixuga. Potser no passaran a la posteritat però servien de recer íntim i alliberador: la plàstica
per ella mateixa esdevenia un acte de subversió.
Però a banda d’aquest vessant artístic, un amb èmfasi social, i l’altre amb abstraccions cromàtiques i bogeries neoexpressionistes, Bep Marquès ha estat amic, fundador del grup de Garriguella
(amb Jordi Gispert, Guillem Terribas i Lluís Costa al capdavant), emprenedor, bon vivant, premi
bonart —un reconeixement en vida que vaig tenir el luxe d’entregar-li— i persona que, malgrat la tossuderia de reqüestionar-ho tot de dalt a baix, veia en les persones —l’homo sapiens
sapiens— la peça nuclear de la societat, de qualsevol societat. Hereu de la il·lustració, de les
revolucions socials, de les lluites reals i utòpiques, el seu déu, metafòricament parlant, érem
els humans amb les nostres grandeses i les nostres vileses, començant per les pròpies, que es
prenia amb un sentit de l’humor anglosaxó envejable. I tot, dins una societat de províncies que
a cop de tecnologia i de reorganització social ha esdevingut global, glocal i, sovint, fins i tot
universal.
Ricard Planas Camps
Editor bonart cultural
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OBRA EXPOSADA

Sense títol (cases de l’Onyar)
1960 ca
Carbonet sobre paper, 49 x 36 cm

Sense títol
1960 ca
Carbonet sobre paper, 52 x 67 cm

Sense títol (teulats)
1978
Oli sobre cartó entelat, 33 x 24 cm

Sense títol (cases)
1989
Oli sobre tela, 35 x 45 cm
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Sense títol (paisatge urbà)
1972
Tinta, retolador i carbó sobre paper,
35 x 42,5 cm

Sense títol (paisatge urbà)
1980
Gouache sobre fusta,
49 x 74 cm

Sense títol (paisatge urbà)
1970 ca
Oli sobre tela, 46,3 x 55,8 cm

29

Sense títol (paisatge urbà. Girona?)
2002
Tècnica mixta sobre tela,
60 x 73 cm

Seu d’Urgell
1976
Tècnica mixta sobre paper,
50 x 65 cm

Sense títol (G de Girona)
1980
Oli sobre tela, 54 x 72 cm

Sense títol (cases)
2005
Oli sobre tela, 65 x 75 cm

Abstracció geomètrica
1979
Oli, 50 x 73 cm
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Sense títol (sèrie papers grocs)
1987 ca
Tènica mixta sobre paper, 51 x 65 cm

34

Sense títol (sèrie papers grocs)
1987 ca
Tènica mixta sobre paper, 51 x 65 cm

35

36

Sense títol (sèrie papers grocs)
1987 ca
Tènica mixta sobre paper, 51 x 65 cm

37

Sense títol (sèrie papers grocs)
1987 ca
Tènica mixta sobre paper, 51 x 65 cm

38

39

40

Sense títol
2008
Oli sobre tela

Sense títol (Walter Benjamin)
2009
Oli sobre tela, 50 x 40 cm

Einstein en crisi (escrit al dors)
2004 ca
Oli sobre tela, 50 x 61 cm
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Sense títol (la rebelió libia)
2011 ca
Tècnica mixta sobre tela, 46 x 55 cm

Sense títol (retrat familiar amb l’àvia Catalina)
1960
Carbonet sobre fusta, 47 x 65 cm

Sense títol
1968
Tinta aiguada sobre cartó, 51 x 63 cm
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Sense títol
(figures allargades)
1965 ca
Oli sobre tela,
38 x 85 cm

Sense títol
2002
Aiguada i gouache sobre cartolina,
35 x 50 cm
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Sense títol (grup de personatges)
2003
Aiguada i gouache sobre cartolina,
35 x 50 cm

Sense títol (Carles Rahola)
1976
Tinta i gouache sobre cartell,
68 x 90 cm

Sense títol (llibres)
2011
Tècnica mixta sobre tela,
33 x 41 cm

Kgb, s’ha de ser molt valent...
2012
Pintura acrílica i collage sobre tela,
54 x 65 cm

L’infern l’han creat ells (escrit al dors)
2010
Tècnica mixta sobre tela, 60 x 73 cm

44

45

46

Sense títol
1969
Oli sobre tàblex, 29 x 63 cm

Sense títol (bosc)
2012 ca
Gouache i llapis sobre cartró, 40 x 50 cm

Sense títol (polis)
1976
Oli sobre tela, 60 x 81 cm
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Sense títol (mercat d’Assuan)
2002
Oli sobre tela, 100 x 65 cm
Sense títol (mercat d’Estambul)
2007
Oli sobre tela, 61 x 46 cm
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Sense títol (Tuníssia)
2004
Oli sobre tela, 55 x 48 cm
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Sense títol (Capadòcia)
2012
Aquarel·la sobre cartolina, 35 x 50 cm
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Sense títol (Capadòcia)
2002
Gouache sobre cartolina negre, 30 x 42 cm

Sense títol (Capadòcia)
2002
Gouache sobre cartolina

55

Sense títol (alfabet O Obrers)
2010
Oli sobre tela, 33 x 41 cm

Sense títol (alfabet Q Quatricromia)
2010
Oli sobre tela, 33 x 41 cm
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Sense títol (Mesquita ocres, verds i grisos)
2009 ca
Tènica mixta sobre cartó, 34,5 x 49,5 cm

Sense títol (sèrie ressonàncies)
2012
Tècnica mixta sobre cartró, 45 x 60 cm
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60

61

Sense títol (bloc «Roig i negre»)
2011 ca
Tinta i gouache sobre bloc de dibuix, 26,5 x 39 cm
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Sense títol (bloc «Roig i negre»)
2011 ca
Tinta i gouache sobre bloc de dibuix, 26,5 x 39 cm
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Sense títol (bloc «Roig i negre»)
2011 ca
Tinta i gouache sobre bloc de dibuix, 26,5 x 39 cm
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Sense títol (bloc «Roig i negre»)
2011 ca
Tinta i gouache sobre bloc de dibuix, 26,5 x 39 cm
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«El jardí de les delícies» (Reblant el clau 3)
2013
Collage i acrílic sobre fusta, 65 x 90 cm

«L’herència borda» (Reblant el clau 2)
2013
Collage i acrílic sobre fusta, 65 x 90 cm

«El pallasso sanguinari» (Reblant el clau 1)
2013
Collage i acrílic sobre fusta, 65 x 90 cm
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«El genocidi especulatiu» (Reblant el clau 4)
2013
Collage i acrílic sobre fusta, 65 x 90 cm

«La tempesta financera» (Reblant el clau 5)
2013
Collage i acrílic sobre fusta, 65 x 90 cm

«L’apocalipsi» (Reblant el clau 6)
2013
Collage i acrílic sobre fusta, 65 x 90 cm
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