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Un grup d'artistes i d'intel.lectuals catalans, que es reunia a la 
terrassa de l'Hotel Colon durant les dècades dels anys 20 i 30. 
convertint en esport la discussió art ística i literària, es consti· 
tuí en defensor de l'art nou. Formaven part de la tertúlia, 
entre altres: Lluís Montanya, J. l. Sert, Robert Gerhard. 
Magí A. Cassanyes, Sebastia Gasch, Angel Ferrant, Carles Sin· 
dreu, J. V. Foix, Salvador Dalí, Joan Prats, i, quan passava 
per Barcelona, Federico Garcia lorca. Joan Prats proposà a 
la penya del Colon la fundació del grup "El club dels snobs". 
però el nom no agradà i s'adoptà el d'ADLAN. Hom remarcà 
que l'esnobisme al llarg dels segles havia estat una ajuda valuo· 
síssima a les arts, puix que si els snobs acullen, per automa
tisme, qualsevol classe de novetats i, per tant, tot allò que és 
insòlit, tot allò que pot causar escàndol, vol d ir que consti· 
tueixen un element valuosíssim per a la lluita contra la fosi· 
lització de l'art i l'academicisme. D'aqu í, la convicció de la 
necessitat i l'elogi del "snob". Però com que no era descone
guda la bona dosi de frivolitat de la seva actitud, hom preferí 
d'adoptar el nom, més equànime, d'Amics de l'Art Nou. 

Carles Sindreu fou l'esperit entusiasta de I'ADLAN, el qual 
es desenvolupà i materialitzà gràcies a les encertades activitats 
i orientacions de Joan Prats, Josep Lluís Sert i Joaquim 
Gom is. Hom comptava també, com a assessors, amb Magí A. 
Cassanyes, J. V. Foix, Robert Gerhard, Sebastià Gasch i Lluís 
Montanyà. De manera constant i eficaç Adelita Lobo i Mercè 
Ros recolzaren el grup amb la seva tasca de secretariat. de 
relacions públiques, de difusió dels actes i de col.laboració 
en molts d'ells. 

Al manifest de fundació hom diu que ADLAN és un grup 
d'amics obert a totes les noves inquietuds espirituals. "AD· 
LAN us interessa si teniu un temperament disposat a segu ir 
la trajectòria de les arts d'avui; si acolliu amb respecte (selec
cionant amb passió) tot esforç vers l'inconegut; si manteniu 
l'esperit lliure damunt els dogmes i valors entesos; si voleu 
marxar al ritme de les descobertes de l'esperit actual (al costat 
de les descobertes de l'enginy); si voleu posar una antena re
ceptora a les últimes manifestacions en totes les arts; si voleu 
lluitar a favor d'un art totalitari d'acord amb les aspiracions 
universals del moment; si voleu salvar el que hi ha de vivent 
dintre el nou i el que hi ha de sincer dintre l'extravagant. 
ADLAN us crida per a protegir, per a donar escalf a tota 
manifestació de nsc que comporti un desig de superac1ó" 

Ultra els seus escrits i manifestos, ADLAN promulgà uns esta· 
tuts en els quals, entre altres coses, hom diu que té per objec
te la protecció i el desenvolupament de l'art i qualsevol de les 
seves manifestacions; fixà la seva residència inicial a la seu 
del GATCPAC, al Passeig de Gràcia, 99, de Barcelona. i indi
cà expressament. que no tenia filiació política de cap mena, 
però si una preocupació social. 

ADLAN enaltí Joan Miró i recolzà incansablement la seva 
obra, s'erigí en defensor d'Angel Ferrant, presentà Calder i 
donà a conèixer l'obra dels artistes joves que s'enfrontaven 
fins i tot amb aquells que aleshores es consideraven moderns. 
Les activitats d'ADLAN, des de la seva fundació, l'any 1932. 
fins a la seva extinció, amb motiu de la guerra civil espanyola 
foren molt diverses. Celebrà exposicions d'artistes de relleu 
tan remarcable com les següents: Calder, a les Galeries Syra; 
d'en Miró, a aquestes mateixes galeries; la d'Angel Ferrant; 
les dues exposicions d'Artur Carbonell; la dels escultors Jau
me Sans, Marinel.lo i Eudald Serra, a les Galeries Catalònia, 
del 27 al 30 de març del 1935; d'en Hans Arp, a la Joieria 
Roca. el maig del 1935; Man Ray, a la Joieria Roca; la 
de "pochoirs", a la qual col.laboraren Helion, Kandinsky, 
Miró i Arp; l'exposició log1cofobista a les Galeries Cata· 
lònia, el maig del 1936. Finalment, l'exposició " Picasso" 
a la Sala Esteva. celebrada a Barcelona el gener del 1936, i a 
Madrid, del 10 al 28 de febrer del mateix any. També a Ma
drid, hom celebrà exposicions d · Alberto. del 25 d ·abril 
al 10 de maig del 1936, de Maruja Mallo, de n 'Orgaz, de 
Juan Ismael i de Gonzalez Lamolla. Amb un propòsit de 
revalorització de certes formes o d'ironització d'elles, hom hi 
compta l'exposició d'objectes de mal gust, l'any 1934, abun· 
dosament subministrats per les realitzacions més audaces del 
modernisme; l'exposició de joguines, com a reflex d'un art 
ingenu, de caire artesà i popular; l'exposició de siurells, els 
xiulets mallorquins de terra cuita, pintats de blau i de vermell 
sobre blanc. amb formes escultòriques senzilles i expressives; 
l'exposició de dibuixos de malalts mentals, a la Societat Cata
lana de Psiquiatria, reveladora de la capacitat plàstica dels alie· 
nats i de la possibilitat de projecció, i de curació i tot, 
d'aquests malalts a través de la creació artística; l'exposició 
de postals del nou-cents de la col.lecció de Joaquim Gom is, al 
Foment de Vilanova i la Geltrú, l'any 1934. 

A més a més d'aquestes exposicions, ADLAN organitzà altres 
actes culturals, com són la lectura de "Poeta en Nueva York" 
i dues lectures més de poemes, de Garcia Lorca; una lectura 
poètica i dues conferències de J. V. Foix. el qual va fer 
també una lectura de textos de Ramon Llull; la lectura del 
llibre de Carles Sindreu "Darrera el vidre"; l'estrena del 
"Quartet de vent" de Robert Gerhard, i cançons del mateix 
autor cantades per Conxita Badia; una exposició de fotogra
fies del Ballet d'en Magriñà, en un ring muntat al Club de Te
nis Turó; una sessió de ballet a càrrec del mateix Magriñà, 
alternada amb actuacions de Carmen Amaya; un recital de 
música negra; un concurs d'objectes de fira; la presentació de 
l' "Aibum-Saló" de Carles Sindreu. a la Joieria Roca, el 25 
de juny del 1934; la presentació del circ Calder. als locals del 
GATCPAC i al Mas Miró; una excursió a Mataró per a assistir 
a una funció de circ dels germans Frediani; altres excursions 
per a veure actuar els Xiquets de Valls, la Patum de Berga, les 
escultures "naïves" fetes per un vinyataire del camp de Tarra· 
gona, i la famosa "casa dels animals", de S'Agaró. 

La labor intensa i positiva d'AD LAN trobà un ambient en 
part desfavorable dintre la societat en la qual es desenvolupà. 
Però hom vivia un període de transformació. La promoció 
cultural era entusiasta de debó i els joves innovadors. els amics 
de l'art nou, que es trobaven afrontats a la societat tradicio
nal, aferrada fermament als seus principis immobilistes, van 
trobar el recolzament dels qui volien i intentaven una reforma. 

L'acolliment a les seves activitats fou contradictòria. Moltes 
d'elles foren realitzades per un grup reduït i en el curs d'una 
única exhibició breu. Però a voltes foren realitzades amb una 
decidida projecció d'obertura al gran públic. la tònica gene
ral de la recepció a aquestes activitats fou la indiferència i, de 
vegades, el desdeny i la repulsa. Aquesta provenia, en bona 
part, dels sectors artístics' academicistes, fortament arrelats 
en aquelles èpoques. a la premsa i als llocs de direcció i que 
influenciaren al públic. Peró també procedí, a vegades, 
d'aquells que, considerant-se representatius de l'art modern, 
es creien de tornada de tota possible innovació audaç. Segons 
ells, les activitats d'AD LAN suposaven quelcom sense utilitat 
ni transcendència, superat per realitzacions anteriors. Als da· 
rrers moments, ADLAN va veure que les seves activitats eren 
molt ben acollides pel Govern de la Generalitat, el qual els 
oferia ajuda, i també per alguns sectors de la joventut. 

La revista "D'Ací i d'Allà" dedicà el número extraordinari 
de Nadal del1934 a les activitats d'ADLAN. amb una portada 
i un "pochoir" a l'interior, fets per Joan Miró. El número 
extraordinari el dirigiren Josep Lluís Sert i Joan Prats 
(GATCPAC i ADLAN). A la justificació del número, hom afir· 
ma que, a Catalunya i en català, encara no s'havia intentat mai 
de fer una síntesi breu i incisiva de les noves tendències ar
tístiques. En un breu escrit, Lluís Fernàndez formulà un 
quadre sinòptic de l'evolució dels conceptes de pintura i d'es· 
cultura, des de la prehistòria fins als nostres dies. Cristian 
Zervos dedica un text agut a l'estudi del que ell anomena la 
nostra generació. Paul Westheim fa una sèrie de suggestives 
consideracions sobre Picasso al peu d'una reproducció en co· 
Ior de l'època cubista, titulada "guitarra". L'escriptor Cas
sanyes presenta unes notes sobre "fauvisme". Cari Einstein 
dedica un estudi breu, amb una reproducció en color, al pin· 
tor Braque. Cassanyes fa quelcom d'anàleg amb Joan Gris. 

Es publicat un manifest d'uns pintors futuristes i són desglo· 
sades unes idees sobre les directrius del moviment pictòric 
purista. Apareix un poema en català de Blaise Cendrars, dedi· 
cat a Léger. Hom recull unes notes del manifest constructi· 
vista de Gabo i Pevsner, de Moscú, del 1920, i són resumides 
les teories de Kandinsky. Apareixen diversos estudis sobre ar
quitectura, notes de J. V. Foix sobre dadà, un poema de 
Hans Arp, notes sobre l'escultura de Giacometti i de Ferrant, 
un estudi de Carles Sindreu sobre Miró i un altre de Cassanyes 
sobre Dalí, així com un text sobre l'art d'avantguarda de Bar· 
celo na, degut a Sebast•à Gasch. Resumint, un conjunt d'impor· 
tància excepcional amb una presentació excel.lent; un pano
rama de la tasca artística més significativa de l'època escollit 
molt destrament. 

A diversos números de la revista "A. C.". editada per 
GATCPAC, hi ha constància de les seves nombroses activitats. 
dels seus criteris i de la seva lluita per l'art nou. Recordem, 
com a exemple, els articles apareguts sobre Angel Ferrant, 
Hans Arp, Calder, Joan Miró i sobre l'exposició conjunta de 
Ramon Marinel.lo, Jau111e Sans i Eudald Serra. 

De tots els actes realitzats per ADLAN, el més important fou 
l'exposició "Picasso". l'any 1936, celebrada primerament el 
1 3 de gener a Barcelona, a la Sala Esteva, Era la primera ve
gada, després d'haver-se traslladat a França, que hom podia 
contemplar una exposició important del conjunt de l'obra 
"picassiana", passada ja l'experiència cubista. Els qui seleccio
naren l'exposició, decidiren de presentar el Picasso més revo
lucionari, el menys acomodat a les formes tradicionals. Hom 
bandejà deliberadament de l'exposició les obres de la seva 
època de Barcelona i àdhuc de l'època neoclàssica, encara tan 
pròxima. Es tractava d'oferir-ne el perfil més personal, més 
revolucionari i més nou. Els vint-i-cinc olis que constituïen 
l'exposició mostraven el Picasso de les especulacions cubistes 
més audaces, de l'expressionisme deformant de les màximes 
abstraccions. Durant el "vernissage" de l'exposició, es radiaren 
a través de EAJ-1, textos de Lluís Fernàndez, Juli Gonzàlez i 
Salvador Dalí. Van parlar Joan Miró i Jaume Sabartés. I es 
van llegir poemes recents de Picasso. Paul Eluard pronuncià 
una conferència. Però la crítica es mostrà reticent i hostil. A 
més a més. hi concorria la circumstància que l'estiu anterior 
havia aparegut la "carta oberta a Pau Picasso", d'Eugeni 
d'Ors, a la qual aquest li recrimina la seva posició última i les 
seves realitzacions més recents, la qual cosa contribuí a 
augmentar encara més el confusionisme. L'esdeveniment, pe
rò, que suposava, per a l'àmbit artístic espanyol, la presenta
ció de l'obra de Picasso suscità la formació, a Madrid, a Va
lència i a Bilbao, de petits grups entusiastes que, amb l'objec· 
te de fer seu també el projecte i animats per l'exemple de 
Barcelona, crearen nous grups AD LAN. A la primera de les 
ciutats esmentades, l'obra picassiana fou exhibida al Centre 
de la Construcció, entre el 10 i el 48 de febrer del1936. Te· 
nien relació amb el grup ADLAN de Madrid, Guillermo de 
Torre, Luís Blanco Soler. Gustavo Pittaluga, José Moreno 
Villa, Norah Borges de Torre i el mateix Angel Ferrant, que 
aleshores ja residia en aquesta ciutat. Connectat també amb el 
mateix esperit, hi hagué el grup nascut l'any 1932, a Santa 
Cruz de Tenerife, entorn d'Eduardo Westerdahl i la seva revis
ta "Gaceta de Arte". 

Així tancava el grup ADLAN, gloriosament, una actuació 
valuosíssima a favor de l'art nou. que gairebé cobrí la dècada 
dels anys 30. Avui, des de la distància que ens en separa, 
n'apreciem la importància amb tota la seva positiva intensitat. 
quan esclatà la guerra civil, hom preveia de celebrar encara un 
Congrés Internacional d'Artistes Creadors, que havia de convo· 
car els principals protagonistes de l'avantguarda artística del 
moviment. El preparava en Joan Prats. com a representant 
del grup, i el famós compositor Varèse. 

Amb el propòsit de divulgar un capítol tan significat de l'acti· 
vitat artística catalana contemporània, com fou el desenrot
llat per ADLAN, oblidat en bona part, i com a homenatge 
als qui patrocinaren. i avui continuen entre nosaltres aquelles 
activitats (com és el cas de Joan Prats). així com als artistes 
que hi col.laboraren, el CoLlegi d'Arquitectes de Catalunya i 
Balears organitza aquesta exposició, on es recullen algunes 
mostres de l'actuació i de les obres dels qui integraren aquell 
moviment o bé visqueren al seu entorn. La tasca ha estat 
dificultosa, però hom ha comptat amb la col.laboració desin
teressada i valuosa de tots els qui formaren part d'AD LAN. 

TraducciO resumida del guió de J•expostctó. 

redactat per Cesilreo Rodriguez-Aguilora. 


