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LA TRANSICIO ENTRE DUES EPOQUES I ELS SEUS SİMBOLS: 
DEL MON TRADICIONAL A LA SOCIETAT MODERNA 

PRESENTACIO 

A Sant Mart! de Malda, el mes de novembre del propassat 1993, vam tenir la sorpresa d'heu
re'ns-les amb unes pintures murals que aleshores passaven del tot desapercebudes en aquesta 

poblaci6. Tot comença quan Jordi Arrufat, de Sant Martf de Malda, compra la casa numero 3 del ra
val de Tarrega i troba que al menjador hi ha sis pintures a la paret. Aquest vef ho diu a Miquel To
rres, tambe de Sant Mart!, qui hi fa una primera visita, i qui, al seu tom, encuriosit per la troballa, 
convida Josep M. Mir6 i Joaquim Capdevila a anar-Ies a veure. Hi van tots tres i comencen a fer les 
primeres conjectures en el sentit que es podia tractar, probablement, d'unes pintures de finals del se
gle dinove fetes per un artista local amateur. Efectivament, aquesta hipotesi inicial la van confirmant 
a mesura que Miquel Torres va perfilant la biografia de l'autor d'aquestes pintures murals, Joan Llo
bet i Mart!, un personatge singular de Sant Mart! de la centuria passada. 

A mes, despres saben que hi ha tres pintures mes del mateix estil i amb la mateixa disposici6 
mural ala casa pairal d'aquest Joan Llobet, aixo es, a ca l'Aigüet de Sant Mart! de Malda. Les van a 
veure i comproven que, efectivament, es tracta del mateix autor de les de la casa del raval de Tarre
ga. 

Val a dir que en aquest treball els autors volen donar una certa visi6 poliedrica de les pintures. 
Es per aixo que han dividit l'estudi en tres parts. Una primera part, de biografia del personatge. Una 
segona, d'estudi sociologic de l'epoca, 0 millor, de les epoques que reflecteixen les pintures. 1 final
ment, un u1tim apartat destinat a l'avaluaci6 artistica dels murals. 

1. L'ARTISTA I ELS MURALS 
EI nostre autor, personatge al qual dediquem aquest treball, va nCİxer en una famflia acabalada 

de Sant Martf de Malda, ca l'Aigüet, que segons un lligall de papers que ens han permes de consu1tar 
els hereus, l'any 1838 tenien una hisenda de cent jomals de terra al terme de Sant Mart!, i tambe te
nien en propietat un moH fariner prop del vef poble de Rocafort de Vallbona. Per assegurar un hereu 
de la casa, la mare de l'autor de les pintures es casa amb un pages de Malda, el qual introduf el cog
nom Llobet a la casa. 1 De la di ta uni6 matrimonial van sorgir quatre fills: Josep Llobet i Mart! 
(1853), Antonia Llobet i Martf, Joan Llobet i Mart! (1834) i Ramon Llobet i Martf (canonge). 

Que es tracta d'una famflia hisendada tambe ho indica el fet que dels tres germans, al marge de 
l'hereu, un, l'artista, cursi estudis de belles arts a Llotja, a Barcelona, i Ramon Llobet, estudis ecle
siastics i arribi a ser canonge de la catedral de Lleida. 

Segurament a la vila de Sant Martf, prop de Malda, es va fer sentir la influencia social i econo
mica de la famflia de call'Aigüet, residents ala plaça de l'Esglesia, lloc on eren emplaçades les ca
ses mes importants de la vila. L'any 1878 varen comprar el moH de la Sinoga, amb el qual s'incre
menta el seu poder economic i social. 2 

EI nostre personatge-autor, Josep Llobet i Mart!, segons ens han contat familiars actuals, cursa 
estudis d'arts a Llotja, a Barcelona. Diuen, aix! mateix, que en una juguesca amb els companys d'es-
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Josep Llobeı i Marrr. I'esıiı aıııb la iııdıııııeıııiı,.ia 

ırpica del pages ric dell'ııiıceııs. 

Cal 'Aigiiel de la plaça de l'Esglesia. ClIsa pairal dels Llobeı. 

tudi, es reptaren a construir un a calaixera de fu sta de tal manera que la peça mes gran hav ia de ser 
de la mag nitud d'un duro de plata. Joan L1 0ber i Martf construf I'esmentada ca laixera i aconseguf 
guanya la juguesca que hav ien fel. Davant de I'euforia per "la gesta", sol·li cit a a la seva famflia de 
poder ce lebrar un apar amb els seus ami cs de bell es arrs a la se va Ilar paira l, ca l'A igüel. 

Conten tambe que davant la negativa de la famfli a, es precipita en un fort di sgu r del qual en 
sorgi ren les primeres pinze ll ades mural s a les golfe de la casa pairal. Es rec lou per propia voluntat a 
le golfes , di sgustat per no haver-li deixat fer la festa amb els seus companys . Durant el temps que 
e ta apartat de la vida soc ial rea litza els primers esbo sos a les parets es tucade de le go lfes. Rea lit 
za tres pi nrures murals agrupades en una sola paret. Vegeu les fotografies : mural 1, mural 2, mura l 3. 

Creiem que aq uest fer acabari a amb l'aspiraci6 d'esrudi s del nostre auror,en Josep L1 0bet i Mar
tL Quan creu que ha pas sat prou temps apartat de la vida soc ial decideix de casar-se amb la primera 
noia que pugui veure de la finestra estant des de les golfes de ca l'A igüet. Efectivament, el 1874, es 
casa pel civil amb Maria Carbonell Berengue, filla de ca l Faixet, una casa de la vil a molt humil. J E 
pot pensar que foren uns ac te prou pensats escollir una dona de casa pobra i ca ar- se pel civil , car 
els contemporani s de Sant Martf de Malda els consideren nomes ajuntats. Aque t fet afecta molt les 
aspiracions reli giose del eu germa, el qual no pot ser capella per la terbola relaci6 sentimental del 
eu germa Joan. 

Mentrestant, a la casa pairal el nostre personatge-arti sta aprofita els eus ensenyaments art fstic 
i es dedica a I'ofici d'ebenista. Finalment, els familiars arriben a un acord amb Joan L1obet, el qual 
accedeix a casar-se per l'Esg les ia el 1882,4 i afavoreix d'aquesta manera que el seu germa Ramon pu 
gui cantar mi ssa. En base a aq uest acord li donen unes terres i una casa en propietat, de la famflia al 
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Rava l de Tarrega, numero 3. Seria en aquesta casa tambe anomenada localment "ca L' igüet del Por
tal" , on rea litzaria la resta de pintures murals que us presentem: mural 4, mural 5, mural 6, mural 7, 
nıural 8 i mural 9, 

Hem de dil' tambe que el primer pis de la dita casa va sel' transformat en un cafc per Joan L10 -
bel. Les go lfe , de notables dimensions , foren I'hab itatge de la famflia d'aque t insolit arti sta. Segons 
ens han comentat familiars del personatge i altres vilatans de Sant Mart!, en aqueta casa del raval de 
Tarrega numero 3,en Joan L1 0bet tal11be es retira del poble i hi feu murals de diversos colors i tel11cs 
variat vuitcenti stes, els qual podrfem situar cronologicament en els anys il11l11ediatal11ent ulteriors a 
la seves esposa ll es per l'Esgle ia el 1882, Totes les pinıures s6n a la sala-l11enjador de la casa, 
Aquesta sa la esta totalment guarnida al11b elements f10ral s i sis pinture l11ural s de grans dimen ions 
que desprenen tot un aire de frescor i gracia, 

Segons ens comenta I'actual fal11f1ia L10bet i Benet, residents a Sant Mart! de Malda i a Cervera, 
el nostre personatge-arti sta va pintar els quadres l11urals a partir de la seva l11el11oria fotografica, i 
ens asseguren que no reprodu 'ıa lal11ine i altres dibuixos, sin6 que pintava pai atges i 1I0cs que ell 
havia vist. 

Joan L10bet i Mart!, el nostre artista, no nomes fa I'obra que us presentel11 fotografical11cnt , si n6 
que a l11es fa pintures de la fal11f1ia, a I'oli i pai satges en taules de fusta, que adornen Ics sales de la 
ca a pairal. 

Pero la creaci6 l11es vasta de la seva il11aginaci6 es el monul11ent que s'erigia per etl11ana anta. 
EI monul11ent consistia en un altar desl11untable, constru'lt al11b fusta i roba, el qual es col, locava da
va nt de I'a ltar l11ajor de I'esgle ia parroquial de Sant Mart! de Malda. Podel11 dir que era fet en per -
pectiva sobre gran teixits, amb passatges de la Pass i6, oldats rOl11ans i unes escales de fu ta que 
donaven acces a I'urna de les rel!quies: I'alçada aproxil11ada del 1110nul11ent era d'uns set 0 vuit l11e 
tres, Aquest 1110nUI11ent estava pintat en la seva totalitat al11b abundants parts daurades, i en e pecial 
l'urna, que a mes cOl11ptava al11b una treballada decoraci6. 5 



Tot el conjunt va ser constrult pel nostre personatge, el qual va fer us de la seva experiencia en 
el treball de la fusta i en la pintura. Tenim constancia aixi mateix que tambe va fer el monument de 
Setmana Santa de l'esglesia del vei poble del Vilet. Finalment, podem pensar que amb aquestes crea
cions de caracter popular va guanyar-se amablement l'apel·latiu d'artista de la vila. Joan Llobet i 
Marti va morir l'any 1905,6 a la vila de Sant Marti, prop de Malda, a ca l'Aigüet del raval, envoltat 
de les pintures murals que us presentem. 

DIMENSIONS DELS MURALS 

Murals localitzats a ca l'Aigüet de la plaça de l'Esglesia 
murall: 107 cm. d'alçada per 92 cm. d'amplada 
mural2: 116 cm. d'alçada per 73 cm. d'amplada 
mural3: 79 cm. d'alçada per 98 cm. d'amplada 

Murals localitzats a ca l'Aigüet del raval de Tarrega 
mural4: 158 cm. d'alçada per 269 cm. d'amplada 
mural5: 162cm. d'alçada per 183 cm. d'amplada 
mural6: 160cm. d'alçada per 193 cm. d'amplada 
mural7: 122 cm. d'alçada per 161 cm. d'amplada 
mural 8: 158 cm. d'alçada per 187 cm. d'amplada 
mural9: 157 cm. d'alçada per 190 cm. d'amplada (en mal estat) 

2. EL TRANSIT ENTRE DUES EPOQUES 
Aquest conjunt de pintures sôn la cronica d'una transiciô. EI tr~msit complex del môn tradicio

nal, que te una estructura agraria i artesanal, a una societat moderna que es eminentment industrial i 
comercial. Es tambe la transiciô d'una cultura religiosa a una cultura que se secularitza. 0, per dir-ho 
mes exactament, pel que fa a aquestes terres de la Contrareforma, aixo suposa el pas progressiu d'u
na cultura barroca fixada en els sentiments de la mort i del paradis a una cultura capitalista centrada 
en les nocions del progres huma i del consum. 1 aquest transit afecta, es clar, el sistema d'idols he
gemonic. Hom passa d'unes instancies religioses (crists, verges i sants) que fan, de fet, una funciô 
magica de control de la naturalesa i de recer en que la gent pot reposar de les seves dolences, a uns 
idols moderns (artistes, esportistes, dandis ... grans construccions mecaniques -ferrocarrils, com els 
dels murals 3 i 4; ponts metal·lics, com els de les pintures 4 i 6-, i les primeres innovacions tecnolo
guiques -l'aeopla, el tren, com els que hi ha als murals 3 i 4; el globus aerostatic, el qual apareix al 
fons del mural mımero 4, la bicicleta i el vaixell de vapor principalment, que ultra condensar els va
lors de la nova societat cada vegada mes privalitzada, es a dir, amb menys temps i espais pautats per 
a que la gent hi avi1la seva part mes dionisiaca. 

Diu Joaquim Sempere: "Contemplant la força propia en un mateix 0 en els altres (en els grans 
herois epics, per exemple), els humans comencen a alliberar-se del sentiment d'inseguretat i d'im
potencia provocat per la lluita desigual amb la natura aclaparadora que, fins i tot, enmig de les grans 
victories humanes, sempre acaba imposant un desti de dolor i de mort". 7 Com que sembla que aixo es 
aixi, en la historia de la cultura popular d'Occident sembla que han estat les devocions del barroc les 
que mes seguretat -i amb mes rotunditat- han proporcionat a la gent. 8 La pietat popular barroca en 
aquestes terres gira principalment al voltant de la figura de Crist -del Calvari, sobretot- i, en un se
gon ordre, de la Mare de Deu -les dels Dolors i del Roser de manera molt especial- i dels sants 
-d'entre aquests s'emporten les preferencies un petit repertori tipicament votat contra les pestilen
cies: sant Roc i sant Sebastia i els sants Metges. 
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No debades la imatgeria barroca no estalvia detalls en aquelles veritats que yol transmetre. 1 a 
diferencia de les representacions pUıstiques dels perfodes artfstics que les precedeixen, en que les fi
gures tenien una expressi6 hieratica, inexpressiva -en el romanic- 0 beatifica, placida -en el gotic
les figures d'aquest barroc adopten uns semblants marcadament declamatoris. Com els que tenen, 
d'altra banda, les figures de les estampetes que es faran estereotipadament com a model la imatgeria 
barroca. Les figures expressen un tipus d'experiencies que si be poden semblar contradictories a pri
mera vista (de tremendisme, les unes; de fascinaci6, les altres) no ho s6n gens, sin6 que s6n molt co
herents amb l'apologetica barroca de la mort. Tot plegat, la intensa expressivitat que tenen les pintu
res i les talles, l'aspecte declamatori i gestual que adopten les figures i els estats xocants, 
interpel·lats, que expressen aquestes, imaginem que provocarien que qui les observava congenies 
aviat amb els sentiments que semblava que volien transmetre. Es aixf que a l'epoca pre-industrial 
hom es deuria comfortar en aquests Crists, en aquestes Verges i en aquests Sant, s'hi deuria sentir 
acompanyat, protegit i en deuria treure forces. 

D'altra banda en aquestes terres les esglesies construi'des 0 reformades en la lfnia barroca repre
senten un pas de gegant respecte als primitius temples gotics que reemplacen en la majoria dels ca
sos. Aquelles apareixen als ulls de la gent talment unes petites catedrals. 

Tanmateix, el desenvolupament del capitalisme i del liberalisme polftic comporten uns nous mi
tes i uns nous fdols, del tot seculars, que condensen millor els valors del nou model de societat que 
va imposant-se.9 Essencialment, com hem dit, es tracta dels valors del "progres huma" i del consum. 
Persones i maquines comencen a apareixer i a ser promocionades com a espectacle de masses. Tore
ros, ciclistes, artistes, dandis, i mes endavant futbolistes, comencen a convocar autentiques multi
tuds. Aixf mateix, s6n concorregudfssimes les demostracions mecaniques d'aeronautica, d'enllume
nament artificial i de focs d'artifici. Es tracta, uns i altres, dels fdols de la nova societat que va 
avançant; dels fdols del consum, que comencen a apareixer en clau d'espectacle i de propaganda. 
Aquests fdols que va segregant i esbombant aquest nou model de societat, d'una banda afavoreixen 
en la gent un sentiment de favor cap al consum i, d'altra banda, el que Sempere ha vingut a anome
nar "narcicisme d'especie": "els assolİments de la tecnica es presenten, doncs, com un espectacle 
narcicista, d'un narcicisme d'especie". Primer, per les seves victories mes elementals en la lluita per 
la supervivencia. Despres, pel seu efecte multiplicador del poder de l'especie i de les seves possibili
tats vitals. La tecnica allibera els humans de penalitats, els estalvia temps i esforç en el treball, els 
permet de satisfer mes i millor les necessitats i els aporta nous al.licients". 10 

D'altra banda, cal fer avinent que amb el desenvolupament del capitalisme s'inicia un proces de 
privatitzaci6 de la societat que aten, especialment l'anul·laci6 d'aquells temps i espais destinats per
que hom hi aboques les seves passions i emocions, com havien estat tradicionalment les festes del 
cicle de Carnaval. ll Doncs be, amb el nou desenvolupament capitalista de l'agricultura que a les nos
tres terres arrenca del segle divuite l2

, aquesta tendencia tambe es reprodueix als pobles a traves de 
l'autoritat que hi exerceixen els hisendats i els rectors, els quals s6n tambe especialment curosos a li
quidar les manifestacions carnavalesques residuals, com els parlaments, les enramades i les rondes 
que feia el jovent en general. 

D'altra banda el desenvolupament del capitalisme, comporta el que s'ha anomenat la "divisi6 del 
treball capitalista", es a dir, la diversificaci6 de la força de treball -l'aparici6 de nous treballs- en el 
proces de producci6. Aixo fa que, al marge de l'estricte proletariat industrial, vagin apareixent sec
tors de ma d'obra qualificada amb una certa capacitat adquisitiva, que dinamitzen el mercat intern, 
que contribueixen d'una manera important al fet que es vagi desplegant una dinamica de consum de 
productes manufacturats amb una propaganda incipient d'aquests productes en plafons i periodics. 

Una i altra circumstancies, la privatitzaci6 de la societat i les sensacions de privaci6 que feia 
patents la nova dinamica de consum de productes manufacturats, qugmenten les insatisfaccions po-
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pulars. Doncs be, en aquest context, l'aparici6 de l'espectac1e de masses (com a tal, 0 per l'entusias
me que suscİten les novetats) tambe s'ofereix com una via molt atractiva perque hom es projecti en 
aquests nous fdols J3

, en les exİtacions que suposen, i d'aquesta manera exorcİtzi les insatisfaccions i 
s'afirmi. Dient-ho en paraules de comunicoleg Harri Pros, l'espectac1e de masses centrat en aquest 
fdols permetria que els menys representats en aquest nou ordre de coses que va configurant-se po
guessin rescabalar els deficits d'auto-presentaci6 en les seves comunicacions dÜtries, a traves de la 
catarsi amb aquests estats. 14 

I amb la particularitat que, paradoxalment, l'exercici de la catarsi amb aquests nous fdols de 
masses alimenta al capdavall la insatisfacci6, perque quan hom se'n distancia, hi veu tambe, d'una 
manera patent, una privaci6 respecte a si mateix. 

Gaya i Tomas retrata explfcitament aquest perfode de finals del segle dinove en que irromp anib 
força l'espectac1e de masses: "Lo nostre segle, sobretot des que ha entrat en les seues darreries, te la 
fal·lera de fer-ne de tot un espectac1e: com si divertint-se mes pogues allargar los seus anys que, se
gon per segon, l'hi tenen ben comptats. 1, empes per questa passi6, per aquest pessigolleig, per la fe
bre de l'espectac1e, arrastra camps i vilatges, terres i mars, illes i continents, fruits i habİtants per la 
tracci6 de sos carrils i trasatlantics a les grans ciutats del m6n hi ho tira tot allf, al aparador i a la 
fonda, als magatzems i als palaus encantats dels grans comerços, en colla i munts que donen mareig: 
i per 10 mateix porta tambe els soldats a la parada, les nenes a la profess6 ... los gimnastes al cir
cus ... los productes d'avui a l'exposici6 ... al hipodromus 10 cavall. .. 15 

Belen Sole fa referencia al valor de favor al consum que yol donar-se a l'espectacle. Cita per cas 
les exposicions de començament del segle amb motiu de la Festa Major. Les mateixes processons re
ligioses que es fan en aquesta ocasi6, que adopten tot un caracter de "funci6". Cita tambe l'especta
cularitat de les cava1cades de Carnaval. Havent-hi al darrere d'aquesta orientaci6 mercantilista de la 
festa de la pressi6 dels sectors burgesos de la ciutat. 16 

Gaya i Tomas, d'altra banda, a "El pont nou", destaca la fascinaci6 popular que suscita la cons
trucci6 del pont metaı·lic a Lleida sobre el Segre, i en el sentit que hem apuntat d'un narcisime 
d'especie. Una atracci6, possiblement, molt semblant a la que deuria sentir Joan Llobet i Martf cap a 
les innovacions mecaniques en ocasi6 dels seus anys de vida a Barcelona, si hem de fer cas que de 
les nou pintures murals que va fer, en dues el pont metal·lic, i en un altra el globus aerostatic: "Tots 
l'hem vist n6İxer i fer-se gran alhora; tots l'hem vist infant i fadrf; tots hem vist, 10 que es mes facil, 
posar-hi la primera pedra, i 10 que es mes diffcil, posar-hi la darrera i ultima." 

"Sa construcci6, mes que un espectacle, ha sigut un curs complert de la tecnica de fer ponts; un 
public nombrosfssim, que per sa atenci6 i aplicaci6 pareixia mes de deixebles que d'encuriosits, as
sistia tots los dies i tothora en aquella catedra, millor que trevall, al aire lliure;i vege resoldre los 
problemes que 's presentaven a munts; i en los moments critics i en los moments culminants s'emo
cionava de deb6, aplaudint 10 gran miracle de la mecanica moderna, al veure gravitar les grans arca
des sobre un punt matematic i sostindrers amb son envolum sense altres puntals que uns quants claus 
clavats a mig aire de la cara dels pilans [ ... ]." 17 

A partir de principis de segle comencen a fer-se freqüents les exhibicions de mecanica a dife
rents nivells. D'aeroplans, "d'autos", de tractors, de maquinaria agrfcola, 0 d'enllumenament electric 
i de focs d'artifici. Amb la voluntat patent de crear una actitut favorable al consum, i de fomentar 
l'admiraci6 popular cap al "progres de l'home". Van prodigant-se aixf les exhibicions aeronautiques 
en ocasi6 de festes importants, als pobles grans sobretot. Aixf, per exemple tenim la notfcia que se'n 
fan a Tarrega a la festa major de 1914, amb el nom prou explfcit de Festa de l'aviaci6 ls : "[ ... ] refe
rent a l'aviaci6, Mr. Prosper Berger deixa complagudfssima a la immensa gentada que acudf a veure'l 
volar amb gran desenvo1tura. D'un munt d'hores vingue gent a veure l'espectacle que aquf era nou 
encara [ ... ]"19; i el 1916 se'n fa una en ocasi6 de la visita de Vidal i Barraquer -administrador 



apostolic del Bi s baı de Solsona- a Tarrega.!O Aixf mateix , a Agramunt hi ha una exhibici6 aeria el 
di a de sant Pere de 1929 ,'1 i per posar un altre cas, a Bellpuig se'n fa una a la festa major de 1932. " 
D'a ltra banda, l'aparici6 del s primers automobil s tambe es un esdeveniment molt ce lebrat. Hom mira 
de pujar-hi i s' hi recrca en curt viatges, tant si s6n particul ars com si es trac ta de Ifni es de transport 
reg ul a r. ,ı 1 les benedi ccions de cotxes que es fan per San Cri stOfo l a partir dels anys vint prenen tam
be en certa mesura el carac ter d'exhibici6 pCıbli ca i 6n molt concorreg udes. Cal esmentar, encara en 
el ca mp del motor, eltractor qıı e la segona decada del seg le comença a ser ex hibit en boıi g u es, ex po
sicions i fires com la de sa nt Jo ep a Moll eru ssa: els Ford on s6n els me famosos.'< Tambe 'ex hi 
beix en aquests certamens la nova maqııin a ri a ag rfco la: les maquines de segar i garbe ll ar i la de ba
tre, moltes, de la fabrica Trepat de Tarrega . Finalment , consignem que tambe esdevenen tfpiques de 
grans festes reli gioses les demostracions d ' enllıım e n ament elec tric i de focs d'artifi ci. Aixf ocorre per 
exemple a les festes del sa nt Cri s ı de B a l ag ııe r els anys 191 2 i 1914," 0 a Beli anes amb mo tiıı de la 
festa del Sagrat Cor?' 

Es sorprenent la peripec ia v iı a l de Joan L1 0bet i Mart f, nat al si d'una famfli a d' hi sendat de Sant 
Mart f de Mald a; un home que esc ull la vocac ional profe si6 d'art i ta- pintor en un medi rural de la 
segona meitat del seg le dinove, en un ambit que no ent , gen ni mi ca, la neces iı a t d'encarar- e amb 
el m6n dels "bohemi s de mai s cos tums i pe rdıılari s", com aixf eren titll ats els arti stcs de barret d'a
les amples, de nı e . urades xa lines i es pectaculars i pudents pipe . En aquell moment encara grav itava 
pel d a nııınl d'aques ta societat el fort pes de la ve ll a tradi ci6. . 

Es sorprenent la deci si6 primera de casar-se nomes pel civiL. EI fet degue c aııre co nı lIna pedre
gada en la fa nıfli a i en tota la poblaci6. Molt inacceptable per un es t a nıe nt , el burges rural, del qual 
la prac ti ca totalitat dels me nıbres no havi en as umit encara el fe t de presc indir de l'Esg les ia pel ba
teig, les noces i I'enterrament. 

III ii ral 6: 160 c lll d'alçada x 193 ('lll d 'aıııplada . 
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Llobet aconsegui, possiblement, amb pacient esforç l'audacia d'anar a Barcelona a estudiar pin
tura a l'escola de Llotja, equivalent a belles arts actualment. Pren contacte amb tota probabilitat amb 
la gent que feien forrolla aleshores com Modest Urgell i Mart! AIsina, entre a1tres. Pero, sorprenent
ment, ni d'aquests pintors realistes ni de les lliçons academiques impartides pel centre en veiem ras
tre en les pintures murals detectades a Sant Mart! de Malda. 

L'academicisme es totalment absent en aquestes obres. EI seu lloc es ocupat per una gracil in
gienüitat espontania que captiva, i l'emparenta, salvant les distanci.es d'estil i lloc, entre a1tres, amb 
el pintor frances Henri Rousseau (1844- ı 910) anomenat "Le Douanier Rosseau" perque era funcio
nari de duanes, descobert a principi del nostre segle per Picasso i Apollinaire. Rousseau es, potser, 
l'artista mes emblematic de tots els pintors naiT 

Llobet amb la seva pintura, elemental i directa, pero solidament descriptiva, assoleix el proposit 
narratiu que el mena. De realitzaci6 treballada en ajustats tons basics, aconsegueix una obra embol
callada d'inspirat candor. 

Mitjançant un simplificat dibuix precisa en el paisatge edificis de suggeriments cıibics. Situa les 
figures ad i alla, independents, quietes, que donen a l'obra un ambient estatic, com en una estampa 
popular d'Espinal, en que la vertadera ingenui:tat te un real sentit poetic. 

Si volem cercar antecedents a aquesta pintura de Llobet hem d'esmentar el m6n dels ex-vots, tan 
poc estudiats en profunditat, realitzats en compliment d'un vot 0 en memoria d'una gracia obtinguda 
per la intervenci6 miraculosa d'un sant 0 d'una Mare de Deu. Aquestes petites fustes pintades en estil 
primitiu i popular sovintegen a partir dels segles XVII i XVIII. Les veurem penjades a les parets 
dels santuaris de pelegrinatge 0 de les ermites on s'anava en romiatge. Acostumaven a descriure 
ingenuament l'accident superat. 

Tambe es remarcable el protagonisme que d6na Llobet en aquests murals a les primeres İnnova
cİons tecnoıogiques. Creiem İnteressant aquesta manifestaci6 plastica, la d'un home provinent del 
m6n agrari, enlluernat per les grans construccions mecaniques del moment, sfmbol aleshores del 
progres -com precisem en aquest mateix text-. Aquestes pintures s6n un testimoniatge grafic de la 
substituci6 del "miracle" religi6s pintat sobre la petita fusta de l'ex-vot, pel "miracle" tecnologic pin
tat mes ampliament a la superffcie de la paret. 
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