i la seva producció artística
a Canet de Mar
CARLES SAIZ IXIQUES
Antoni Samarra iTugues (1886-1914) 6s un dels arüstes de m6s prestigi de les terres
de ponent de pnncipi de segle XX. Creador polifacetic, va treballar el dibuix, la pintura
i I'escultura. Tingué la sort d'entrar al taller de I'escultor modernista Didac Masana i
contribuí a I'embellimentde la casa forta de Canet Pero la seva emprernta no només
queda focalitrada en les obres del Castell, sinó que va ser I'autor de la primera
exposició pictorica a la població itambé va organiízar, per encarrec de I'Ajuntament
de Canet, el I Concurs de plaques artístiques de carrer.

pera la tomba de la seva Avia. Poc
temps després va fer també un
relleuon es poden veure les efigies
dels seus pares. Ambdues obres
sorprengueren a tothom que les va
contemplar i aix6 va fer que I'any
1901, arnb I'ajut d'arnicsifamiliars,
Antoni Samarra ingressés a
I'Ateneu Obrer, a la ciutat de Barcelona. L'Ateneu era una instituci6
de molt prestigi en aquel1moment,
on s'hi impartien classes de musica, gramatica, dibuix i escultura.
Samarra tenia només 15 anys i al
cap de poc temps, I'escultor
Masana va veure el talent de
Samarra i li va proposar que anés
a treballar ambell. Eltaller de Dldac
Masana era un dels més prestigiosos de Barcelona i treballava per
arquitectes modernistes de primera llnia wrn Gaudl. Puig i Cadafalch
i Domenech i Montaner.
Quan Samarra entra al taller s'hi
estava fent I'obra escultbrica del
Cafb Torino, al passeig de Gracia,
la decoració del qual va ser dirigida per Ricard Capmany, arnb qui
el jove aprenent va fer una gran
amistat. Aquest decorador i
estudi6s de I'art medieval estava
casat arnb Julia Montaner, filla de
I'editor Ramon Montaner.Tenint en
wmpte les habilitatsescultbriques

ESCU
de~ ia porta principal del Castell de Santa Florentina

a la part posterior de I'edifici arnb
tot un seguit d'estances de nova
planta al voltant. arnb dos nivells,
arnb obertures franquejades per

Talla de I'interior del Castell d'estil neogbtic

EIs lleons de I'entrada de Santa Florentina sbn obra de Samarra

finestrals gbticsde diferents casals
i arnb la instal4ació d'un claustre

provinent del Cenobi del Tallat.
Antoni Sarnarra va venir

tardanament a Canet, pelsvoltants
de I'any 1905, quan les obres
estructurals de I'edifici estaven
f o r p avanpdes i calia llavors ja
la i n t e ~ e n c i bde picapedrers i
escultors experimentats.Com que
el taller de Masana. on encara
treballava Samarra, va ser
I'encarregat de fer gran part de les
obres d'ampliacib del Castell,
Domenech va demanar que fos
Samarra qui dirigls part de les
obres de Canet, fins i tot alguns
autors diuen que Samarra va dirigir la col.locaci6 de la galeria
gbtica del Tallat. Samarra no va ser
I'únic escultor que va intervenir al
castell, tambb hi van treballar altres
pmfessionalsde renom m m Caties
Flotats. fent les gdrgoles de
I'ampliació i EusebiArnau i Miquel
Blay a la part de la cripta. Ara bb,
fins fa poc s'atribula gran part de
les obres del castell a Didac
Masana, perb els treballs finals
s6n del seu deixeble, Antoni
Samarra. L'escultor de Ponts va ser
qui passd molts anys treballant en
el castell mentre Masana anava
enviant des del taller de Barcelona
les peces que Samarra anava
polint. emplacant-les al seu lloc i a
voltes, retocant. Del resultat del

Plafo modemista on es rememora la visita d'Alfons Xlll a Canet

24

Conjunt escultdric del portal nou de Santa Florentina

- -

estones Iliures pintant i dibuixant
pels carrers i bells racons de la
població. Si I'escultura era la seva
professi6, la pintura era la seva
devoció.A p m W qualsevol estona
de descans al Castell per pintar i
arran d'aix6. els primen anys. com
que anava molt mancat de recursos econbmics, el gendre del
propietaridel Castell, el decorador
Ricard de Capmany, personatge
d'una gran sensibilitat artlstica,
I'obsequiava amb materials
pict6rics i a canvi, Samarra
ensenyava a dibuixar al seu fill
Ramon de Capmany (1899-1 992),
que amb els anys esdevindria un
pintor de reconegut prestigi.
Samarra tambe frequentava el
Foment Catalanista de Canet de
Mar, a f l a les seves idees
regionalistes, en part per la
influencia de Manuel ainaud i
Ricard Capmany. Arran d'aixb. a
I'abril de 1912 el mateix Ricard de

Capmany va pmposara lajunta del
Foment que organitzessin una
exposició dels quadres i apunts
queAntoni Samarra havia anat fent
de Canet. Es tractava d'una dilatada producci6 de gairebé mig centenar de quatres que havia de portar a I'Exposici6 d'Art que
s'organitzava a Lleida i en la qual
hi participaven una granada
representad6 d'artistes Ileidatans.
La junta del Foment Catalanista
accepta de seguida la proposta de
Capmany i I'exposició de Canet es
va programar pel21,22 i 23 d'abril.
La mostra de Samarra va ser la primera exposicib d'art que es feia a
Canet. Arran d'aixb, Antoni
Samarra va publicar un text a La
Costa de Llevant dient que "los que
visitin I'Exposició, no pensin veure
en ella gran cosa; aquestes estan
r e ~ e ~ a dpera
e s los grans artistes:
lo tenir de passar una pila d'hores

en la meva feyna d'esculptura decorativa, fa que no pugui dedicar al
dibuix y la pintura, tota aquella
acüvitat necessaria pera fer b-eballs
de més intensitat artlstica; empr6
apart d'aix6. en les meves coses
hi veuréu una bona intencib al
ferles, les unes son impresions del
moment que passen per
I'imaginacib, com la flor que's bada.
escampant I'aroma ubriagadora;
altres son una mica mes fetes.
potser mes filosofades. si hi cap la
frase, empr6 ni unes ni altres representen lo més petit atom de les
sublims escenes que'n aquestes
privilegiades encontrases se
desenrotllen". Malgrat la modestia
de les paraules del pintor,
I'exposici6 va tenir un gran Bxit de
concurrencia. La inauguracib va
comptar amb la presencia de
I'alcalde Dr. Maria Serra.
acompanyat dels tinents Tomas

Esposicio d'Antoni Sarnarra a Lleida (1912) i a I'Ateneu Obrer de Bardelona (1913) amb quadres de Canet

Jover i Josep Cabruja, I'autor dels
quadres Antoni Samarra i la junta
del Foment Catalanista. L'interes
que despertarenelsquadres va fer
que s'ampliés una setmana més el
terrnini de la presentaci6. El dia
de la presentacid, el vicepresident
del Foment Catalanista, Josep FOB
Vidal. es va adrepr al pintordientli que "vos ja ho sabéu; al iniciarnos I'idea de mostrar al Poble de
Canet lo vostre enginy, os

oferlrem, sens la més lleu recansa.
tot quant teniem: fracas casa.
amistat sincera, ingenues paraules
d'elogi y d'encoratjament; si no
doném mes, es que no ho tenim.
Nostre voler es de que restéu
plenament content de vostre
desprendimenten favor de Canet,
veyent com una senzilla vila sap
agrahir la florflairante que feu florir
en mitj sa vida rural humil; que
aqueta llum explendenta que

omplena la sala, traspassi ben
enfora y es posi demunt les coses
donantlis un matis d'amabilitat, y
que'n sien redimits per la més pura
bellesa nostres actes, fent que's
mostrin, á tothom en la idea
canetenca, ben exemples de petites
rencúnies y mesquineses»
(Costa de Llevanf 28-4-1912).
A I'exposici6 del Foment
Catalanista,Antoni Samarra va p r e
sentar una gran quantitat de
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Oli de I'antiga horta de la Papallona situada a la Riera Buscarons a I'alGada del carrer Grarn

de les cases del bam del Castellet,
de I'esgksia parroquia1 aixi com
diferents dibuixos i olis de davant
del Santuari de la Misericbrdia.
Samarra també va pintar a Canet
les antigues torres de guaita de
Mar i de can Macia -abans de
I'enderroc de la casa Macih- i va
plasmar tambe sobre tela algunes
de les fontsdewratives i la pergola
de Vil.la Flora. avui encara
existents.
El Dr. Mana Serra va ser un dels
canetenw que adquirl més d'un
quadre aljove pintor. De fet, de I'any
1907 ja tenim coneixement que li
va fer un dibuix a carbó de la
muntanyade Pedracastell. amb la
creu al cim i quan aquest arriba a
I'alcaldia de Canet. coneixent les
aptituds i merits artistics de
Samarra, va encomanar-li, d'awrd
amb les pretensions de
I'Ajuntament regionalista de
catalanitzar les plaques dels
carrers de la població. que
organieés i dirigls un concurs de
plaques anunciadores de les vies
del poble. Al certamen s'hi van pre-

011del pati del Santuari de la Mlser~cOrdia

Dibuix a carb6 dedicat al Dr. Mari2 Serra de 1907

Dibuix a grafit de la Torre de Mar

Oli de la pergola delsjardinsde Vil la Flora

sentar 38 models diferents de
plaques que van ser exposadesentre la Sala de plens i el vestlbul
d'entrada de la Casa de la vila,
durant les festes de Sant Pere de
1912.
Del resultat del concun, es van
comencar a elaborar diferents
plaquesartlstiques. Es va col.locar
una placa a la riera Sant DomBnec,
sufragada pel mateix Foment
Catalanista, també al carrer
Caldeta. costejada pels mateixos
veins i el mateix Ajuntament, en
senyal d'agraiment a Samarra, li
va encarregar tres plaques, una pel
carrerAmple. una altra per la riera
Buscarons i una altra pel carrer
Eusebi Golart. De les tres plaques
encara avui se'n conserven dues.
que van estar alterades I'any 1939
amb el canvi del nornenclator dels
carren, perd que sortosament encara mantenen la forma original.
Afinals de 1911tan& portes el taller de Dldac Macana ja que
I'escultor va marxar a viure a Sudambrica. Antoni Sarnarra continua
la seva activitat per cornpte propi
al Castell de Santa Florentina
durant uns mesos i després a Bar-

lmatge del xamfra del carrer Ample on es pot veure la placa modemista de Samarra

celona. on residia des que deixa
Canet. Malgrat tot sernbla que la
feina com a escultorli minva molt i
I'any 1913va aprofitar per exposar
de nou obra seva a I'Ateneu Obrer
de Barcelona. Poc després deixa
el pis del carrer Urgell de Barcelona i es trasllada a viure a Ponts,
on se li presentaven alguns
enchrrecs, com ara I'entrada al
cementiri nou, I'escut de Ponts i
tarnbé la reforma de la casa famia seva
liar dels Samarra. on hi v ~ i la
mare.Amitjans 1914va fer la Creu
de teme de Mlldans i tamM la font
del Lleó, totes dues obres a Ponts.
Va impulsar la creacióde la biblioteca popular de la seva població i
I'Escola Nocturna de dibuix i pintura, que sainstal.laa la Casa de la
Vila de Ponts.
Malgrat tot aquest esperit actiu.
Samarra tenia un malestar interior
al qual nova saber trobar-hi solució
i va posar fi a la seva vida, al castell
de Burriach. a Cabrera. El 4 de
desembre de 1914. Sarnarra es tira
dos trets al cap. El cos sense vida
va ser trobat per un pastor. A
I'arnericana hi portava un rellotge,
un dibuix d'una noia i una carta on
que no culpessin ningú de la

seva morf i que no podia explicar
el motiu pel qual ho feia.
Alguns van dir que el desequilibri
de Samarra responia a una crisi

d'identitat ial fetque no havia sabut
trobar el triomf definitiu del seu art.
D'altres atribueixen el tragic
desenllq com unaevasió a un greu

Mcdelde placa original que Samarra va dissenyar inicialment pel camrAmple

conflicte familiar, mentre que a
Canet la rnembria popular diu que
la mort de Samarra responia a un
desencfs amor6s causat per una
jove canetenca.
La Costa de Llevant publica el
trAgic desenllac del pintor i escultor. Josep Fors escrivia en I'edici6
del dia 27 de desembre que "ens
arriba la nova de la seva mort
voluntaria [de Samarra]. En la flor
de la joventut s'ha desfet de la vida
com d'una &rrega insuportable.
Sortlde Barcelona y a la matinada,
en aquelles rulnes del castell de
Burriach queja vegeren el tragic
finar de I'Antoni Isern. passa
voluntariament el dintel1 del gran
misteri. Ab el1 se'n ha endut el
secret de la seva fatal resoluci6.
Desenganysde la vida o aquel1entre el desig y la realisaci6 queja
una vegada li arrencd els pinzells
de les mans. Res ne diu en la carta ahon anuncia el seu propbsit".

CARLES SAU IXIQUÉS
Historiador

Documentaci6 consultada:
La Costa de Llevant, 21 d'abril de
1912

La Costa de Llevant, 28 d'abril de
1912

La Costa de Llevant, 5 de maig de
1912

La Costa de Uevant, 12 de maig de
1912

La Costa de Llevant. 30 de juny de
1912

La Costa de Llevant. 7 de julio1 de
1912

La Costa de Llevant. 27 de
desembre de 1914
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Una altra placa d'en Samarra estava sttuada al ComenGament de la Riera Buscarons

Les imatgesde I'artidesón exiretes del
llibreAntoni SamarraTugues,del Uegat
Serra-Viries de la Biblioteca P. Gual i
Pujadas i de I'arxiu de I'autor.

Dibulx a grafit que va ser trobat a ramericana de Samarra quan es suicldA
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