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Lola Anglada no era tan sols una
il·lustradora amb una fèrtil obra
de contes. ElMuseu d’Història de
Catalunya mostra la faceta més
guerrera d’aquesta autora catala-
nista i feminista.

cen mentre excla-
ma: “Abans morir
que ensenyar els
meus fills en llen-
gua estranya!”
Les verges que va
dibuixar la il·lus-
tradora tampoc
nosóngairecon-

vencionals.Sónmus-
culoses, tenen lamirada desafiant i
sostenen la bandera catalana.

AmigadeMacià
A l’exposició, també es pot veure
l’Angladaquevaabraçarambpassió
la República i que va intercanviar
cartes ambFrancescMacià.

La il·lustradora, el 1936, anava
sovint a la caserna Carles Marx, al
Parc de laCiutadella, i allà dibuixa-
vamilicians imilicianesqueespre-
paravenperanaral front.Ambmol-
tacuracaptavasobreelpaper, i amb
imatges acolorides, aquests homes
i dones, moltes amb granota blava,
que s’havien allistat demanera vo-
luntària per combatre les tropes de
Franco.

Rius noha volgut oblidar la face-
ta feminista de la pintora: “També
hem volgut mostrar que Anglada
era una dona explícitament inde-
pendent iautònoma, insubmisa ire-
bel”, explica la comissària.

“Amb el conteMargarida –con-
tinua la comissària de l’exposició–,

Anglada dóna vida a una nenamolt
independent, molt lliure, que pas-
sa les seves vacances a la natura,
senseadults”.Angladatambévatre-
ballarper a revistes feministes com
Feminal,Claror i LaNuri.

Reclusió a Tiana
Quan els republicans van perdre la
guerra, Anglada no va voler em-
prendre el camí cap a l’exili. Es va

tancar a la seva casa de Tiana, i els
primers anys fins i tot necessitava
unsalconduitperpodermoure’s fo-
ra del poble.

Tampoc li va ser fàcil tornar a
exposar. Una impremta de Barce-
lona no va voler editar-li les targe-
tes quan els va dir el seu nom i poc
després van fer-li tancaruna expo-
sició de les seves obres a Palma, a
Mallorca.e

SÍLVIA MARIMON
BARCELONA.“Roja, separatista ipe-
rillosa”. Així va descriure la policia
LolaAnglada (Barcelona, 1893 -Ti-
ana, 1984)quanel 1948varetirarels
seus dibuixos d’una exposició a les
Galeries Syra de Barcelona. La
imatge amb què comença l’exposi-
ció Lola Anglada, poderosa memò-
ria, que es podrà veure al Museu
d’HistòriadeCatalunyafinsal24de
setembre, és prou il·lustrativa.

L’autora de tota una icona de la
República, el conte El més petit de
tots, apareix abraçada als quatre
primers indultats del Complot del
Garraf. Anglada no tan sols es va
fotografiar ambBadia,Garriga, Ci-
vit i Ferrer, que el 1930 van inten-
tar matar el rei Alfons XIII, sinó
que també va fer campanya per
alliberar-los.

“Molts recorden Anglada com
unail·lustradoradecontes infantils,
unamicatova,nosaltreshemvolgut
explicarunaaltra facetade la il·lus-
tradora, la d’una dona combativa i
compromesa”, explica Núria Rius,
que amb Teresa Sanz ha comissio-
nat l’exposició.

El Sinn Féin català
Lola Anglada, podero-
sa memòria,
que reuneix
tot de dibui-
xos del fons de
la Diputació de
Barcelona, tren-
ca tòpics. Angla-
dapodiadibuixar
noies femenines
amb rínxols que
desprenien un ai-
re naïf, però tenia
les coses molt cla-
res.Noesvavolercasarmai,perquè
temiaque això l’anul·laria: “Sóc tan
independent que quan penso en el
matrimoniemfa l’efectequem’ofe-
go”, va escriure.

Va col·laborar activament amb
diferents plataformes i mitjans ca-
talanistes. A l’exposició, es poden
veure els dibuixos que va fer per a
la revistaNosaltresSols!–traducció
literal de l’irlandès Sinn Féin–. En
algunade les il·lustracionsd’aques-
ta publicacióhi apareix una jove vi-
gorosa que s’alça sobre la monar-
quia i l’aixafa.

L’Estatut de Núria, aprovat el
1932 iqueva tenirunavidacurta, és
elprotagonistad’unaaltra il·lustra-
ció d’Anglada. En el dibuix, l’Esta-
tut és un petit esquelet que una
processó porta sobre una safata,
acompanyatdel cartell: “De la cuna
al sepulcro”.

La Catalunya d’Anglada és una
dona forta, amb espardenyes, i en-
voltadadefillsespaorditsquel’abra-
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Verges
Són
musculoses,
tenen la
mirada
desafiant i
sostenen la
senyera

Elmuseu promès quemai s’ha arribat a obrir
S.M

BARCELONA. Lola Anglada no va
marxar de Catalunya i tampoc va
volerqueels seusdibuixossortissin
del país. El 1974 va llegar la seva
obra i vuit finques a laDiputació de
Barcelona. Així ho reconeix un de-
cret de la Diputació del 20 d’abril
del 1982: “La pintora Lola Anglada
i Sarriera va oferir a laDiputació de
Barcelona, en data 8 d’octubre de
1974, vuit finques de la seva propi-
etat situades a Barcelona, així com
la totalitat de la seva obra artística,
per tal que fos creat el Museu Lola
Anglada a l’anticHotelMiramar de
Sitges”.

Elmuseu, però,mai es va arribar
a inaugurar, ni tan sols quan al pa-
ís es vivia ambeufòria l’efervescèn-

ciade laconstrucció. “Siellavisqués
tindriaungrandisgust”,explicauna
indignadaMontserratCarrió, lado-
na que va cuidar Anglada els últims
anys de la seva vida.

Enunvídeode l’exposicióCarrió
explicaqueAngladanovavolerven-
dre mai cap dels seus dibuixos:
“Quan jo li deia que en vengués al-
gun, empreguntavasi jovendriaun
delsmeus fills, perquè per a ella els
dibuixos eren com els seus fills”.

L’Ajuntament de Tiana, segons
explica la comissàriade l’exposició,
“el 2009 va aconseguir ajudes per
fer un projecte museístic i rehabi-
litar la Casa de la Palmera, on vivia
Anglada, però no va obtenir els di-
ners per al seu manteniment”.
“Avui –continua Rius– està tot
aparcat”.e
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