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L’exposició “Alberto Magnelli. Dibui-
xos dels anys 30” consta de més 
d’una cinquantena de dibuixos rea-
litzats durant la dècada dels 30. La 
voluntat de la mostra és posar en 
relleu la subtil varietat d’estils que 
Magnelli emprà durant aquests anys i 
fer conèixer tot un seguit d’obres que 
s’havien exposat molt poc.

Alguns dels treballs són absoluta-
ment inèdits. Hi podem veure com, 
més enllà del coneguts dibuixos de 
pedres de principi dels 30, l’artista 
també va produir un bon nombre de 
papers de clara inspiració surrealis-
ta, molts dels quals han estat pri-
vats d’exposició pública durant tots 
aquests anys.

El recorregut expositiu acaba amb 
una petita selecció de papers de prin-
cipi dels 40 en els quals es mostra 
com Magnelli retorna a l’abstracció, 

que ja no abandona mai més. Aquest 
conjunt de dibuixos, seleccionats per 
Oriol Galeria d’Art, prové de la col-
lecció de la família de l’artista i 
demostra la voluntat que té la sala 
del carrer de Provença de revisar els 
períodes més fecunds d’alguns dels 
artistes més importants del segle 
passat.

La base de la pintura de Magnelli 
serà sempre, diu Josep Casamartina 
i Parassols al catàleg, el dibuix. Ja 
ho era en les explosions líriques i en 
la figuració dels anys 20, i continua 
essent-ho en les abstraccions pos-
teriors. 

La majoria dels seus quadres, de 
qualsevol època, solen tenir l’esbós 
previ, clar i concís. Els dibuixos dels 

anys 30, nítids com la resta, permeten 
de veure el procés de la darrera i prin-
cipal metamorfosi de la seva pintura. 
Magnelli parteix de les pedres, però 
també dels arbres, i acaba fusionant 
l’una cosa i l’altra amb les figures per 
a donar-los moviment. Més que en 
els quadres, aquest procés es fa molt 
visible en bona part dels dibuixos 
en què ulls, mans, sina i fins i tot el 
sexe floten entre les formes biomòr-
fiques mig escultòriques i abstractes 
que tenen bastant a veure amb les 
coetànies de Kandinsky i Arp, sense 
ser-ne mimètiques en cap moment. 
Fins i tot mostren algun referent a 
l’obra de Miró. És l’abstracció lluitant 
amb el Surrealisme, uns termes en 
aparença antitètics. La raó contra els 
impulsos.

En l’entrevista que li fa Marie-Thé-
rèse Maugis a Les Lettres Françaises 
l’any 1964 –citada per J. F. Yvars al 
catàleg de la primera exposició que la 
Galeria Oriol va dedicar a l’artista el 
2008– Magnelli diu: “Saber dibuixar, 
saber crear a través de les formes 
allò que em semblava més positiu 
d’expressar, segons el meu entendre 
i d’acord amb les meves possibilitats, 
allò que voldria dir. Convé no oblidar 
que la meva ciutat era Florència, 
ciutat dura i intransigent tot i tenir la 
seva aparent harmonia. Les hores, els 
dies, els mesos i mesos que he pas-
sat en les esglésies i els museus de 
Florència, Siena, Arezzo, Pisa, Lucca 
per a desxifrar com els grans gegants 
de la pintura havien arribat a resultats 
tan meravellosos. De sobte m’ado-
nava que només ells podien ser els 
meus mestres... i que només d’ells, 
sobre tota aquella època, mirant i tor-
nant a mirar, podia obtenir la revelació 
del mètode que els havia permès de 
crear obres tan poderoses.”

Feliu Vila
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Sans titre (c. 1937). Guaix sobre cartó.
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“Alberto Magnelli. Dibuixos dels anys 30”. Oriol Galeria d’art, fins el 26 de juny.
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