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ANTON CATALÀ GOMIS
(ALCOVER, 1911 - BARCELONA,
1970) FOU L’AUTOR DE LES
PINTURES MURALS AL
BAPTISTERI DE LA PARRÒQUIA
DE SANT FELIU DE CONSTANTÍ.
DEDICÀ ÍNTEGRAMENT LA SEVA
VIDA A L'ART I EL CULTIVÀ EN
TOTES LES SEVES FACETES
CREATIVES (XILOGRAFIA,
PINTURA, CERÀMICA, ETC).
DESTACA LA QUARANTENA DE
MURALS EN DIFERENTS
ESGLÉSIES, CAPELLES I
EDIFICIS PÚBLICS I PRIVATS DE
TOT CATALUNYA, ESPECIALMENT
DE LES COMARQUES
TARRAGONINES.
LA SEVA OBRA ÉS SOVINT DE
TEMÀTICA RELIGIOSA I EN ELLA
HI REFLECTEIX UN FORT SENTIT
D’ESPIRITUALITAT I DE
SERENOR. TAMBÉ CREÀ MOLTES
IMATGES LLIGADES A L’AMOR
PER LA FAMÍLIA, LA TERRA I EL
TREBALL.
ANTON CATALÀ ÉS, PERÒ, UN
PINTOR ENCARA POC CONEGUT
A CONSTANTÍ. PARLEM AMB LA
SEVA FILLA MIREIA SOBRE LA
FIGURA I L’OBRA DEL SEU PARE.
I SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ...
HTTPS://CATALAGOMIS.CAT/

ANTON CATALÀ,
EL PINTOR DEL
BAPTISTERI DE
CONSTANTÍ
ENTREVISTA A MIREIA CATALÀ

FOTOGRAFIES DE SALVADOR ESPARBÉ
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—Comva adquirir el vostre pare la sensibilitat
i el gust per l’art?

El pare era fill d’Alcover. Pare i mare eren pagesos,
fills i néts de famílies pageses com gairebé la totalitat dels
alcoverencs. Ell estimava la terra, però no per cultivar-la.
Ja de petit sempre tenia un llapis a les mans. Tot ho
dibuixava. Mossèn Ramon Comas, mestre seu i vicari
d'Alcover, apreciava els seus dibuixos i la gran capacitat
d’aprenentatge. Va estudiar tres o quatre cursos al semi-
nari de Tarragona on va aprendre història, llatí, literatu-
ra i art, matèries que posteriorment ell va anar ampliant
durant tota la seva vida.

—On va aprendre l’ofici de pintor i com van
ser els seus inicis?

Als 14-15 anys va aprendre l'ofici d'ebenista, sense
deixar mai de dibuixar. Als divuit anys, el seu mestre i
amic, vicari d’Alcover, Mn. Ramon Comas, junt amb al-
tres persones influents del poble, van convèncer la fa-
mília perquè es pogués traslladar a viure a Barcelona per
estudiar Belles Arts a l’Escola de Llotja. Allà va rebre el
suport del seu germà gran que ja hi era estudiant far-
màcia.

—Quins van ser els seus referents i influències
en el camp artístic?

El pare estimava molt la pintura italiana espe-
cialment la del trecento i quattrocento. Va fer diversos
viatges a Itàlia, dels quals arribava profundament com-
mocionat. Tant en les grans obres murals que li anaven
encarregant com en els petits objectes pintats sobre fusta
(capelletes, crucifixions o gravats al boix del qual era un
expert gravador), afloraven les imatges que, tractades
amb una gran finor, aconseguien la tendresa del dibuix i
la netedat del color italià. També tenia en gran estima la
pintura holandesa: Rembrandt, Vermeer, Frans Hals.
Sentia un gran respecte per l’art de tots els temps. Pi-
casso fou un dels seus autors preferits, no pas per influ-
ència en la seva pintura, sinó per la potent creativitat que
encomanava.
—Com és que va rebre tants encàrrecs per

pintar en esglésies i en capelles?
Tristament durant la guerra es van cremar moltes

esglésies i es van destruir retaules gòtics o barrocs de
gran bellesa. Les esglésies, maltractades, no convidaven
al recolliment. Calia recomençar de nou per perdonar
tanta salvatjada. I la pintura significava poder començar
de nou. En veure com canviava una església en ser

/1/
Anton Català Gomis davant de les escales de la
Catedral, a la Part Alta de Tarragona.
FOTO CEDIDA PER LA FAMÍLIA CATALÀ AGRÀS
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pintada, imagino que les dels pobles del voltant també
devien plantejar-s’ho.

La primera església que va pintar va ser a Passanant,
una església grandiosa que requeria una destresa i una
gosadia extraordinàries. Em pregunto com es va atrevir a
pintar centenars de metres quadrats, quan a Belles Arts
el format més gran amb el qual havien treballat era amb
el de les proporcions humanes.

—Quines serien les millors obres per gaudir
de la plenitud creativa d’Anton Català?

Va pintar durant trenta anys una quarantena de
murals. D’entre ells remarcaríem aquests: el despatx de
l’alcalde de Valls, el vestíbul de l’Institut de Sanitat de
Tarragona, el vestíbul de l’ajuntament d’Alcover, el bap-
tisteri i la capella del Santíssim de la parròquia d’Alcover,
la capella del Roser de Valls, l’altar del Sant Sepulcre de
Valls, l’altar major de Vilallonga del Camp, la parròquia
de Capafonts, l’Altar major d’Hostalets de Pierola, l’altar
de la Puríssima de Picamoixons, els Caputxins de Valls i
el baptisteri de l’església parroquial de Constantí, tots
ells magnífics.

/2/
Pintura al fresc, amb una
al·legoria formada per
personatges il·lustres, temes i
oficis locals (1946). Despatx de
l’alcalde. Ajuntament de Valls.

/3/
Detall de l’al·legoria de la
Sanitat (1947), al vestíbul
de l’Institut de Sanitat de
Tarragona.

/4/
Detall de l’al·legoria de l’Òptica
(1947). Oli sobre or a la Casa
Cottet, al Portal de l’Àngel de
Barcelona.

/5/
El Sant Sopar (1958).
Pintura al fresc al menjador
d’una casa particular de la
Parellada (Alcover).
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—Com s’efectua la pintura al fresc i quines
dificultats comporta?

El fresc, tal com diu la paraula, es pinta mentre la
matèria que fa de suport (calç i sorra) és fresca, o sigui,
cal que cada dia es prepari només el tros de paret que es
creu convenient pintar. Un cop seca la preparació, al cap
d’unes hores, ja no es pot pintar més perquè no es pro-
duiria la reacció química que fixa per sempre el pigment
a la paret. Al dia següent, fent coincidir perfectament el
dibuix, el color i la il·luminació, s’ha de continuar la
pintura, tenint en compte no només la part que aquest
dia s’executa i totes les que ja s’han fet, sinó tot el
conjunt.

—Quines sensacions o emocions volia trans-
metre en la seva obra religiosa?

Diríem, en paraules del crític d’art Davensol, que és
un art a la manera d’un naturalisme subjectiu, regit més
pels moviments i anhels de l’ànima que pels sentiments
físics. Ni violència, ni tenebra, ni duresa no hi ha en cap
lloc de la seva pintura. La seva obra és clara, plena d’espi-
ritualitat i sense misteri. És una pintura alegre i llumino-
sa on les figures se’ns mostren en gestos lents, en ritme
suau, i que dona impressió de camins oberts vers el cel.

—Com és que retratava persones conegudes
per als personatges de les seves pintures?

Perquè sabia que això els agradava. A vegades mentre
pintava en un lloc públic hi havia qui passava estones
observant-lo i ell els oferia l’avinentesa d’aparèixer entre

un grup de gent, com va fer amb l’amic Davensol al des-
patx de l’alcalde de Valls. Recordo l’estiu que pintava la
capella del Roser de Valls. Les filles i els nebots anàvem a
veure’l pintar. Llavors ens feia posar una estona mentre
posava la nostra fesomia a aquells àngels amb la intenció
secreta i divertida de deixar constància de la nostra exis-
tència al seu costat.

—Com valoreu la trajectòria artística del vos-
tre pare?

Com una constant actitud que va nodrir la seva vida
des del moment que va decidir dedicar-se absolutament
a l’art, el 1940. Tirar endavant una família de cinc mem-
bres acabada la guerra, significava treure partit de tot allò
que provés: els gravats al boix, la pintura sobre ceràmica,
la construcció amb fusta d’objectes religiosos o la gran
dedicació a la pintura mural, són exemples d’una vida
extremadament aprofitada enaltint tot el que tocava i
innovant amb el seu propi estil sense estancar-s’hi mai.
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/6/ /7/
Aquest llenç està situat a la paret lateral
del baptisteri, que és la cara interior de
la façana de l’Església Parroquial de
Constantí. La pintura mural representa
la Teofania del Jordà (1965). El text diu:
“Aquest és el meu Fill, l’estimat, en qui
m’he complagut” (cf. Mt 3,17).
Com explica Mn. Joaquim Claver a la
seva monografia (Més sobre la
Parròquia. Sant Feliu, màrtir, de
Constantí. Parròquia de Sant Feliu,
Màrtir, de Constantí, 2016, p. 168-169),
l’aspecte actual del baptisteri prové de la
remodelació i ampliació feta al 1965. La
pica de Jujol de 1913 va ser traslladada
al centre del bancal del retaule principal
de l’església i substituïda per una de
nova, obra de l’escultor i marmorista
aveïnat a Tarragona Sr. Vidal. La
inauguració del baptisteri fou el
diumenge 5 de desembre de 1965.
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/8/
Aquest llenç està situat a la paret frontal del baptisteri, que és a la
vegada l’interior d’un dels murs laterals de l’església. Mn. Joaquim
Claver va descriure les escenes representades, que són, a l’esquerra,
l’expulsió d’Adam i Eva del paradís amb l’àngel flamíger; al mig, un
bateig; i a la dreta, el Crist ressuscitat amb la creu.
Per a l’escena del bateig, el pintor s’inspirà en el bateig autèntic de
Jaume Sabaté Ferran, del qual foren padrins (representats a la pintura
mural) M. Teresa Vallès Golorons i Josep M. Sabaté Ferran. Administra
el sagrament Mn. Joan París Bosch, rector. L’escolà assistent fouAlbert
Rovira Brau.
Els textos visibles donen unitat al conjunt. “Així com per Adam tots
morim, així també en Crist tornem a la vida” (1Co 15,22). “Qui no reneix
de l’aigua i de l’Esperit Sant no pot entrar en el regne de Déu” (Jn 3,5).

“Recordo l’estiu que pintava la capella del
Roser de Valls. Les filles i els nebots
anàvem a veure’l pintar. Llavors ens feia
posar una estona mentre posava la nostra
fesomia a aquells àngels amb la intenció
secreta i divertida de deixar constància de
la nostra existència al seu costat.”


