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Sempre	 considerat	 una	 figura	 destacada	 del	 moviment	 surrealista	
català,	 Jaume	 Sans	 (1914-1987)	 va	 tenir	 una	 carrera	 artística	 que	 va	
anar	molt	més	enllà	d’aquest	estil.	L’exposició	que	us	presentem,	amb	
més	 de	 70	 obres,	 entre	 pintures,	 dibuixos	 i	 escultures,	 proposa	 un	
recorregut	ampli	i	complert	pels	diferents	registres	estilístics	que	Sans	
va	cultivar	al	 llarg	de	 tres	discontínues	dècades	de	producció	artística	
en	 les	 que	 va	 del	 surrealisme	 dels	 anys	 30	 a	 l’informalisme	 dels	 60	
passant	 per	 una	 abstracció	 a	 mig	 camí	 entre	 la	 geometria	 i	 el	
biomorfisme	durant	els	anys	50.		
	
Jaume	Sans,	nascut	a	Sitges	el	1914,	va	entrar	de	ben	jove	en	contacte	amb	l’entorn	de	la	
revista	 ‘L’Amic	 de	 les	 arts’	 i	 establí	 amistat	 amb	 Magí	 A.	 Cassanyes	 qui	 el	 va	 animar	 a	
dedicar-se	a	l’art.	Àngel	Ferrant,	uns	anys	després,	també	va	exercir	una	notable	influència	
en	el	jove	artista,	especialment	en	els	anys	1932	i	1933,	durant	els	quals	fou	el	seu	mestre	a	
l’Escola	d’Arts	i	Oficis	de	Barcelona.		
	

El	 jove	 Sans	 va	 exposar	 les	 seves	 primeres	 escultures,	 d’un	 estil	
marcadament	 orgànic,	 conjuntament	 amb	 Ramón	 Marinel·lo	 i	 Eudald	
Serra	 l’any	1935	en	una	exposició	organitzada	per	ADLAN	a	 les	Galeries	
Catalonia.	 Durant	 aquesta	 època	 també	 va	 realitzar	 varies	 de	 les	 seves	
pintures	 més	 conegudes:	 l’inquietant	 ‘Pistulaca’	 de	 1934	 (actualment	
desapareguda),	 ‘Dos	 figures’	 de	 1935	 o	 l’impressionant	 i	 enigmàtica	
‘Camagüey	 hidráulico	 en	 cuclillas’	 del	 mateix	 any.	 Aquesta	 darrera	
pintura,	 actualment	 propietat	 del	 MNAC,	 va	 formar	 part	 de	 la	 famosa	
exposició	 ‘Logicofobista’,	 també	 organitzada	 per	 ADLAN	 l’any	 1936.	
Diversos	 estudis	 preparatoris	 per	 varies	 d’aquestes	 destacades	 pintures	
poden	veure’s	a	la	mostra	actual.	

	
L’activitat	 artística	 de	 Sans	 durant	 els	 anys	 30,	malgrat	 ser	 una	 de	 les	més	 rellevants	 de	
l’imaginari	 surrealista,	es	va	caracteritzar	per	 ser	discontínua	 i	poc	programàtica,	motiu	al	
qual	s’atribueix	el	fet	que	hi	hagi	tan	poca	obra	seva	d’aquesta	època.	Després	de	la	Guerra	
Civil,	 va	 abandonar	 la	 seva	 activitat	 artística	per	dedicar-se	 a	negocis	 de	 caire	 comercial	 i	
financer	 amb	 resultats	 desiguals.	 Malgrat	 tot,	 amb	 la	 creació	 del	 grup	 ‘Cobalto	 49’	 i	 el	
posterior	‘Club	49’	l’any	1950,	es	va	generar	el	revulsiu	necessari	per	a	reiniciar	un	nou	marc	
d’actuació	 en	 el	 qual	 Jaume	 Sans,	 involucrat	 de	 nou	 en	 varies	 activitats	 artístiques,	
recuperés	la	necessitat	de	pintar.		
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1932-1935	

Salvador	Ortiga,	
1935	



	
A	 partir	 d’aquest	 moment,	 en	 termes	 generals,	 l’abstracció	 i	
l’informalisme	són	considerats	pels	nous	defensors	de	 l’avantguarda	
com	 els	 estils	 més	 adients	 per	 a	 representar	 els	 nous	 anhels	 de	 la	
societat.	Jaume	Sans	no	n’és	una	excepció,	tal	i	com	ho	demostren	un	
bon	nombre	d’obres	que	va	realitzar	al	 llarg	de	mitjans	dels	anys	50	
moltes	 de	 les	 quals	 es	 poden	 veure	 en	 aquesta	 exposició;	 per	
exemple,	 la	 pintura	 ‘Sense	 títol	 (dos	 figures)’	 de	 1955	 o	 l’escultura	
‘Nibelung’	 de	 1956.	 Aquesta	 nova	 etapa,	 la	 qual	 tampoc	 és	 llarga	
doncs	torna	a	deixar	de	pintar	a	mitjans	dels	anys	60,	es	caracteritza	
per	 ser	 principalment	 abstracta	 amb	 una	 original	 combinació	 entre	
formes	 orgàniques	 i	 constructives.	 Cal	 destacar	 d’aquesta	 època	
l’amistat	 amb	 l’artista	 Erwin	Bechtold	 (Colònia,	 1925),	 qui	 va	 residir	
durant	dos	anys	a	casa	dels	Sans,	fet	que	probablement	va	significar	
un	 important	 estímul	 creatiu	 per	 a	 ambdós	 artistes.	 D’aquests	 anys	
també	hem	de	ressaltar	l’exposició	a	la	Sala	Gaspar	l’any	1957,	la	primera	i	única	exposició	
individual	que	 Jaume	Sans	mai	 va	 celebrar	en	 vida.	 Per	 tornar	 a	 veure	obra	 seva	 s’hauria	
d’esperar	 fins	 l’any	 2016	 en	 el	 que	 es	 va	 inaugurar	 al	 Museu	 de	 Mataró	 l’important	
exposició	 “Jaume	 Sans.	 La	 seducció	 de	 les	 avantguardes”,	 la	 única	 retrospectiva	 mai	
realitzada	sobre	Jaume	Sans	en	una	institució	museística.	
	

La	mostra	“Jaume	Sans.	Del	surrealisme	a	 l’abstracció”,	és,	doncs,	 la	
primera	exposició	que	s’organitza	en	més	de	60	anys	en	una	galeria	
privada	i	ens	ofereix	una	magnífica	oportunitat	per	admirar	el	Jaume	
Sans	 inèdit	 i	 desconegut	 que	 s’animà	 a	 superar	 els	 llindars	 del	
surrealisme.	En	paraules	de	David	Santaeulària,	“vint	anys	després	de	
l’efervescent	 i	més	 conegut	moment	 surrealista,	 aquí	 podem	 veure	
una	 àmplia	 mostra	 d’aquesta	 inflexió	 creativa:	 des	 de	 peces	 més	
experimentals,	 juganeres	 i	 esbossades,	 fins	 a	 obres	 ben	 reeixides	 i	
contundents;	 des	 de	 l’abstracció	 colorista	 fins	 a	 un	 informalisme	
sense	excessos	dramàtics	ni	gestuals.”		
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