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Montcada i Reixac, i més concretament Vallençana, van
ser sempre el centre neuràlgic per a Juan Ramón Masoliver.
El municipi fou protagonista en la vida de l’escriptor durant
tres moments al llarg de la seva vida. En un primer, i coincidint amb la seva infantesa, Masoliver tindrà contacte amb
altres estiuejants i amb els masovers. En el segon, que veurem
després més àmpliament, la seva relació amb el municipi
estarà marcada pel contacte amb el grup cultural Tertúlia. I
l’últim coincidirà amb la seva retirada personal, que no professional, ja que l’erudit va treballar fins pocs dies abans de la
seva mort.
La vinculació de Masoliver amb Montcada i Reixac
s’inicia quan el seu avi, Bartolomé Masoliver, que provenia
d’una família benestant d’Olot resident a Barcelona, compra
vuit masies a Vallençana, en un moment que coincideix amb
l’arribada dels primers estiuejants al municipi, entre la meitat
i el tercer quart de segle XIX. La infància de Masoliver es va
desenvolupar, durant les estades estiuenques, entre els jocs
amb els fills dels masovers per Vallençana i Reixac i la lectura.
Masoliver recorda les activitats que realitzaven durant aquells
estius:
«cotillons, jocs de prendes, campionats varis al
Casino, fontades i sindriades al bosc, excursions
amb les bicis llogades a M. Emery d’Arc […] La
dels de Reixac i la Vallençana no eren ben bé la
mateixa. En contacte estret ambdues colònies, a
més de les inevitables fontades, les excursions a
Sant Jeroni on hi havia la colònia dels Algarra,
Aranyó, Moxó, etc. – a la Conreria, les visites dels

amics del Canyet (Bufalà, Ferrater, Alemany…) i
és evident, les funcions religioses a Reixac, teníem
les vesprades a can Pons i can Valentí o a can Fábregas, les sortides, els jocs verdurals, balls de disfresses, etcètera» (Hernández; Acín 2002: 134).
Però per a Masoliver el més important d’aquella colònia
d’estiuejants s’ha de buscar en el contacte íntim i directe que
es va produir entre el món rural (pagesos, llenyadors i carboners) i la burgesia. Per a Masoliver anar de vacances suposava
el descobriment d’una llibertat autèntica i gratificant, la potenciació dels sentits i la intuïció, i, sobretot, l’aprenentatge
del català. Segons Masoliver «els tres mesos d’estiu que estàvem els nens a Vallençana ens van servir, als meus germans i a
mi, per aprendre el català, perquè a l’escola no el parlàvem»
(Hernández; Acín 2002: 154). Aquest podria haver estat un
dels primers contactes amb la llengua catalana que va adquirir Masoliver en el dia a dia amb els pagesos de la Montcada i
Reixac de la primera dècada de segle. «Apreníem tot jugant
amb els fills dels masovers, perquè en aquells anys totes les
masies tenien terres que es conreaven; Montcada era alhora
un poble de pagesos i d’estiuejants» (Hernández; Acín 2002:
154-155). Vallençana va marcar la seva infància, els jocs i el
seu coneixement del català.
Juan Ramón descobrirà les arrels de la terra i es nodrirà
de lectura durant la seva infància a Vallençana. De jove, marxa
per conèixer món i, a la tardor de la seva vida, torna un altre
cop a Vallençana, la pàtria que sempre ha portat dins.
Montcada i Reixac, i més concretament, Vallençana, ha estat
una part important en la vida d’aquest home vitalista, inquiet
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i incansable: «Els meus punts de referència sempre han estat
Vallençana i Reixac, és a dir, Montcada, en una paraula; jo no
podia ser a milers de quilòmetres perquè sabia que aquí tenia
casa meva». En aquest sentit Joan Capella, amic íntim de
Masoliver puntualitza: «ell no se sentia montcadenc, se sentia
senyor de Vallençana» (Hernández; Acín 2002: 156).
Serà després de la Guerra Civil, cap a finals de la dècada
dels quaranta, quan Masoliver s’instal·la a Vallençana. Aquí
comença la segona part de la relació de l’erudit amb Vallençana-Montcada. Masoliver es troba una Montcada i Reixac
que, com tota la resta de poblacions d’Espanya, va patir les
conseqüències d’una Guerra Civil nefasta en els àmbits polític, social, econòmic. En el cultural la situació era desastrosa:
cap publicació escrita s’havia fet des d’abans de la guerra.
Malgrat això, ja havien passat més de deu anys de la victòria
dels franquistes i l’actitud de persecució havia baixat lleument
la guàrdia, almenys a Montcada i Reixac. Ja no es perseguia
tant l’activitat creativa i cultural sinó la política.
A Montcada no hi havia cap espurna de cultura tret de
l’existència d’un petit grup de joves, amants del teatre i de la
lectura, que començaven a descobrir un món creatiu i
d’inquietuds. Aquest grup estava format per un nucli central
d’una dotzena de persones: Moisès Vilalta, Carlos Vilalta,
Pere Llorens, Jaume Trias, Joan Capella, Josep Capella, Eva
Cohn-Vosen, Càndid Cervera, Pere Artigas, Marta Cardona i
Jaume Terés. Fins i tot, al grup hi havia Xavier Fàbregas,
escriptor, crític teatral, historiador, assagista i pedagog, l’estudiós de teatre català més rellevant del segle XX. A aquests
s’afegien altres col·laboradors, que entraven i sortien del grup
i que col·laboraven en l’organització d’activitats, però que no
eren considerats membres fixos del grup: Montserrat Casamada, Luis Vicente, Miquel Capella, Antoni Mas, Josep Soriano,
Enrique Blanco. Masoliver es convertirà també, involuntàriament, en col·laborador i assessor del grup.

Aquests joves, que tenien entre 19 i 35 anys, van començar a reunir-se de forma habitual i periòdica a la sala
Cactus, un bar del carrer Major (en aquella època Generalísimo Franco, 100) —que avui dia encara existeix—, on els dissabtes al vespre, i al voltant d’un café, parlaven de literatura,
cinema i poesia. Ràpidament, i de forma espontània, va sorgir el nom del grup: Tertúlia. El grup va organitzar —més
aviat improvisar— la seva primera exposició, amb motiu
de la Festa Major de Montcada i Reixac de l’any 1944, que
recollia treballs pictòrics, fotogràfics i caricatures, i que va
tenir èxit. El primer premi era un diploma i 50 pessetes. Ells
mateixos van finançar les despeses generades. L’exposició es
va realitzar a la sala de l’Escola Generalísimo Franco, cedida
per l’Ajuntament, on avui dia es troba l’actual comissaria de
la Policia Nacional.
Juan Ramón Masoliver, atret i sorprès per les inquietuds
culturals d’aquests joves, es convertirà en una veritable peça
clau dins del grup Tertúlia. Aquests somniadors representaven l’únic alè d’iniciatives culturals en una època difícil, on la
censura i el desinterès per la cultura eren les característiques
predominants. Cap dels membres de Tertúlia no recordava
quin va ser el moment exacte en què Masoliver va entrar en
contacte amb el grup montcadenc. Segons Josep Capella,
germà de Joan i un dels més actius del grup, «suposo que
Masoliver va voler participar amb nosaltres perquè érem l’únic
focus cultural al poble i ens va veure amb inquietuds per fer
coses» (Hernández; Acín 2002: 140). El crític els va animar a
organitzar exposicions i conferències més ambicioses que els
concursos de manualitats i de poesia per a estudiants que havien iniciat tímidament. En aquella època, els joves havien
començat a organitzar el Premi Montcada de Pintura, amb la
col·laboració de l’Ajuntament. Masoliver, amb una sobradament i coneguda reputació dintre de la crítica pictòrica, els va
recomanar que per donar prestigi al guardó reunissin un jurat
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de certa categoria. L’infatigable Masoliver es va encarregar de
buscar els millors crítics d’art d’aquell moment, amb qui
tenia una relació directa. Així, gràcies a Masoliver i a les seves
influències dins del món de la pintura i, en general, de la
cultura a Barcelona, van aconseguir el primer jurat seriós
i els consecutius del Premi Montcada de Pintura i d’altres
concursos organitzats per ells. Com a conseqüència d’això les
exposicions i els certàmens que van continuar van assolir gran
repercussió a la vida cultural barcelonina.
L’Ajuntament va prendre consciència de la importància
del Premi Montcada i a la segona exposició va col·laborar
dotant el premi de 5.000 pessetes. A la tercera edició (1948)
va augmentar el premi fins a 10.000 pessetes. I a la quarta,
l’alcalde va ordenar decorar la sala d’exposicions amb cortines
noves i amb una il·luminació més adient. Els Tertúlia veien
satisfetes les seves expectatives.
Al díptic de presentació d’una exposició de Joan Capella
al Club Nàutic de Mataró de l’any 1976, Masoliver afirmava
del grup Tertúlia que aquest conjunt de joves aficionats a la
cultura tenia un ambiciós projecte cultural:
«Y cuenta que para entonces había entrado
yo en contacto con “Tertúlia”, el joven grupo
montcadense animado, a par de los Capella, por
Moisés y Carlos Vilalta, Xabier Fábregas, los pintores Mas y Prats, el poeta Pulido, Càndid Cervera, Jaume Trías y más que dejo, todos a una concertados en un generoso plan de acción cultural:
con su revista mimeografiada, con sus premios y
con el Rosa de Reixac para la poesía».
Masoliver explica com el grup Tertúlia es fa un racó dins
del món cultural a Montcada i Reixac amb l’organització de
diferents activitats, malgrat les dificultats:

«Entre tanto organizar debates, exposiciones
y concursos y crear no sé qué taller de Nazareth
donde desinteresadamente impartían enseñanzas
de formación profesional (con éxito, pues consiguieron se instalara un centro oficial de este tipo),
entre tanto prodigarse para contrarrestar el malhadado papel de suburbia-dormitorio asignado a
Montcada bajo el alud de inmigrantes…» (Hernández; Acín 2002: 143-144).
El món intel·lectual va respondre a la seva crida. Va esdevenir molt normal veure en aquestes activitats jurats integrats per persones de prestigi com Àngel Marsà, crític del
Correo Catalán, Lina Font, crítica d’art de Radio Barcelona,
Joan Cortés, crític d’art de La Vanguardia, Rafael Manzano,
crític d’art de La Solidaridad, el ceramista Antoni Comella, i
escriptors com Sebastián Sánchez Juan, José Agustín Goytisolo o Guillermo Díaz Plaja, entre d’altres. Fins i tot el mateix
Juan Ramón Masoliver, que després formarà part del comissariat de la Biennal Hispanoamericana d’Art que es va celebrar
a Madrid el 1951 i a Barcelona el 1955, serà una de les figures
d’aquests jurats. Gràcies a ell aquestes personalitats il·lustres
van conèixer Montcada i Reixac. I, com a conseqüència, el
municipi va començar a tenir ressò als mitjans de comunicació gràcies a les cròniques d’alguns d’aquests jurats que en
deixaven constància.
Per als membres de Tertúlia va ser molt important poder
conèixer directament a aquests escriptors i protagonistes del
món cultural. Van entrar en contacte amb aquelles personalitats a les quals seguien a través dels diaris i de la ràdio. Els
Tertúlia eren conscients de la rellevància d’aquelles conferències que organitzaven. Moisès Vilalta, un dels fundadors de
Tertúlia, afirmava que tot el grup admirava la figura de Díaz
Plaja perquè era l’autor de gran part dels llibres de text amb
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què la majoria havien estudiat al col·legi. Masoliver, conscient
que els «tertulians» difícilment podien pagar el salari d’aquests
especialistes en temes literaris, va acordar amb els membres
de Tertúlia que ells només els facilitarien el transport i el
dinar o sopar d’aquell dia.
En definitiva, Masoliver i els Tertúlia van aconseguir
que la vida cultural a Montcada i Reixac fos viva, creixent i
riquíssima durant la dècada de finals dels quaranta i principis
dels cinquanta. La presència de Masoliver, que va col·laborar
de forma totalment dessinteressada a totes les iniciatives de
Tertúlia, assegurava l’èxit organitzatiu de qualsevol d’aquestes
activitats. Gràcies a la seva personalitat i als seus contactes,
concursos de pintura com el Montcada de Pintura, el Premio
Reixac de Plata de poesia, o fins i tot, premis com el Trofeu
Elvira Cuyàs de Pintura Infantil tenien gran ressò. Així, a la
VIII Exposició del Premi Montcada de Pintura ja participaven
un total de 258 obres. El concurs ja era reconegut plenament
en el país. La modèstia que sempre va caracterizar Juan Ramón
Masoliver li impedia reconèixer que va ser un element
fonamental en la creació i evolució d’aquests guardons.
Joan Capella, gran amic personal del crític i un dels
fundadors del grup, opinava que els va ajudar moltíssim en
l’organització de les exposicions més que no pas en la revista.
Capella reconeixia que, al principi, Masoliver no es relacionava
gaire amb la gent de Montcada perquè tenia un nivell literari
que no trobava al poble. No obstant això, quan va veure que
hi havia un grup de persones amb inquietuds se’n va sorprendre gratament i va decidir ajudar-los, malgrat que, segons
Moisès Vilalta, Masoliver només assistia de manera esporàdica
a les reunions de Tertúlia, perquè sempre estava molt ocupat
amb els seus articles i viatges. De totes maneres, els integrants
d’aquest moviment cultural sempre el van veure com «el
senyor Masoliver» (Hernández; Acín 2002: 142). Joan
Capella deia que «no hem d’oblidar que pertanyia a una altra

El grup Tertúlia davant el Cactus, habitual punt de trobada. Els dos
primers per l'esquerra són Joan Capella i Moisès Vilalta. Juan Ramón
Masoliver és el cinquè per la dreta. Imatge cedida per la família Vilalta.

classe social, als barcelonins benestants que venien de Barcelona». I afegia que «en aquella època nosaltres sí el coneixíem
i sabíem a què es dedicava, però hi havia molta gent del poble
que només el coneixia com un senyor que vivia a Vallençana»
(Hernández; Acín 2002: 142).
Per al grup Tertúlia la ideologia política i el passat de
Masoliver no van significar cap problema. A les activitats del
grup local no es parlava de política. Dels integrants, hi havia
d’esquerres i de dretes, però els conflictes van ser inexistents
perquè el tema central de les trobades era la cultura i no pas
la política. Tots els tertulians sabien quina vinculació havia
tingut Juan Ramón dintre del moviment franquista i quin
havia estat el seu posicionament durant la guerra. Segons Capella, Masoliver es va fer franquista perquè més aviat era anticomunista. Masoliver es decanta per un bàndol per anar en
contra de l’altre: «Masoliver era més aviat centralista, un ciutadà del món. Molt avançat per la seva època, però que es
contradeia; era molt conservador en temes socials i religiosos»
(Hernández; Acín 2002: 149). Per la seva banda, Moisès Vilalta afirmava que, independentment del seu posicionament
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polític, la seva figura els fascinava perquè els explicava aquelles
històries sobre l’estranger amb unes paraules i d’una forma que
els transportava a aquells llocs llunyans. Ell els explicava la
realitat d’aquells països, però a més ho feia des del seu punt
de vista, una realitat que no es llegia habitualment als diaris.
Moisès comentava que «era un pou de saviesa. No et podies
avorrir mai amb ell» (Hernández; Acín 2002: 150).
La implicació de Juan Ramón Masoliver amb Tertúlia
va ser evident. A l’article escrit per ell amb motiu del 75è aniversari del col·legi La Salle fa referència al grup cultural dels
anys quaranta i cinquanta a Montcada i Reixac:
«Penso que aquell grup Tertúlia, operant
infatigable en els camps més diversos, i en la seva
revisteta, vivacíssima, una de les primeres que
gosaren tornar al català; en aquells concursos de
Pintura amb el Premi Montcada, que un any
darrera l’altre comportaven el despertador de la
polèmica exposició amb el bo i millor de la jove
pintura catalana d’avantguarda, i connexe amb
aquesta el premi Reixac de Poesia que guardonà
Blai Bonet, Fernando Guitérrez i tants d’altres»
(Hernández; Acín 2002: 142).
Masoliver tenia clar que no eren intel·lectuals, sinó gent
d’ofici a qui agradava molt l’art. I aquesta era en realitat la veritable filosofia del grup Tertúlia.
Una de les activitats que va organitzar el grup i que va
atreure la curiositat de molts montcadencs van ser les representacions de radionovel·la fetes per alguns dels locutors de
Ràdio Barcelona, que simulaven davant del públic assistent
un programa com el que feien a diari. El quadre escènic, format per Isidro Sola, Josep Maria Angelat, Eduardo Criado i
Antonio Losada, visità diverses vegades el municipi. No

cobraven res per actuar, només els anaven a buscar i els portaven un cop acabada la funció en el cotxe de Jaume Trias, un
dels integrants de Tertúlia. Aquesta activitat va ser possible
gràcies a l’amistat de Joan Capella i Carles Vilalta amb dos
dels actors de Ràdio Barcelona, amb qui van fer el servei
militar a Sant Andreu.
Anys més tard, també trobarem Juan Ramón Masoliver en l’organització d’un concurs públic per atorgar un
premi a un treball sobre la història del municipi, una mena
d’antecessor de l’actual Premi d’Investigació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Aquest concurs premiava dos
treballs d’investigació relacionats amb la demografia, l’economia i la història del municipi. En aquest cas ens tornem a
trobar un jurat qualificador d’excepció, format per persones
amb un reconegut prestigi: Federico Udina, catedràtic i director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Carles Seco, catedràtic d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat de Barcelona, i Camilo Pallás, arquitecte director del Servei de Conservació de monuments de la Diputació de Barcelona. D’aquest jurat també formava part el mateix Masoliver.
Després del Premi Montcada de Pintura, els integrants
de Tertúlia, animats pel crític aragonès, es van llançar a la
creació del Premi Rosa de Plata de Poesia, el Premi Reixac de
Pintura per a Autors Locals i el Premi de Literatura Santa
Engràcia, entre d’altres, i un parell d’anys més tard van decidir
deixar constància escrita de la seva nombrosa activitat cultural.
Així naixerà la revista amb el mateix nom del grup cultural,
Tertúlia, una publicació que recollia totes les vessants de la
cultura que els interessaven i inquietaven (teatre, cinema,
poesia, llibres…). Tots escrivien o pintaven a casa i després es
reunien a la sala Cactus on, com si es tractés d’un consell de
redacció, comentaven els articles que sortirien al proper
número. A la revista constantment fan al·lusions al seu centre
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de reunions perquè tothom que volgués escriure es passés per
aquell local a col·laborar amb el seu escrit. La publicació
d’aquesta revista, amb les dificultats econòmiques i polítiques
d’aquell moment, permetrà conèixer la realitat de la història
del municipi i es convertirà en un almanac de la vida del poble. Gràcies a la publicació tindrem coneixement dels temes
que preocupaven els seus habitants i totes aquelles activitats
socials i culturals que s’organitzaven ara fa seixanta anys.
Tertúlia, l’única publicació existent, es convertirà en una
crònica dels costums i hàbits dels montcadencs des d’un punt
de vista que no és el dels guanyadors ni el dels vençuts, d’una
manera més o menys objectiva i allunyada del partidisme. La
revista, de peridiocitat mensual i d’elaboració rudimentària,
veurà la llum el mes de març de 1950 i morirà el gener de
1955. S’hi tiraven 150 exemplars i eren els mateixos integrants de Tertúlia qui venien la publicació a dues pessetes
diumenge a la sortida de l’església.
Però el fet distintiu d’aquesta revista és que hi havia textos en català, sobretot poesies que, gràcies a la permissibilitat
de l’alcalde d’aquell moment, Albert Riera, van veure la llum
dintre de la publicació en un moment en què totes les revistes
estaven fortament controlades per la censura. En els primers
números els articles no anaven signats, segurament per por a
represàlies, i els que són signats apareixen amb pseudònim i
en castellà. Comencem a trobar articles signats de manera
massiva a partir del segon any.
Masoliver no intervindrà en la redacció a la revista. De
fet, durant els cinc anys de vida de Tertúlia no trobem cap
article d’ell. Només escriurà un text en el número extraordinari que es va fer amb motiu del 25è aniversari de la creació
de la revista, l’any 1975. En aquell text, que portava per
títol «Sin nostalgia», Masoliver afirmava haver estat sorprès
per la troballa cultural al poble que havia conegut a la seva
joventut:

«El contacto con el grupo desde el día mismo que, harto de andar por tierra ajena, alargué
mis estancias aquí hasta integrarme como un vecino más depararía la agradable sorpresa de conocer
una Montcada apenas referible a los veraneos
de antaño (…) Descubría, de pronto, un activo
núcleo de población, activo en el campo de la
cultura y el arte, que es el que aquí importa. Y en
un estamento que nada tenía que ver con aquel
en que estaba acostumbrado —pobre de mí, a
la vuelta de tanto correr mundo y creerme al
cabo de la calle— a situar esas inquietudes» (Masoliver 1975: 5).
Al document Masoliver destaca el treball dels tertulians
i els canvis que van produir a la societat montcadenca:
«Las fuerzas del trabajo, las vocaciones servidas a puro esfuerzo y sacrificios, en una emulación
que fue la sal del grupo. La revista, el concurso de
Pintura, el premio de Poesía Rosa de Reixach;
también aquella ocasión conjunta hasta conseguir
una biblioteca pública, aquel entregarse a la obra
social, didáctica, que cuajaría en una escuela de
Artes y Oficios. Y muchas iniciativas más que,
modestas, oscuras en apariencia, día a día mudarían de alto abajo el perfil y aliento de nuestro
pueblo. Situándolos con sello propio en el circuito
nacional, tantos jóvenes valores locales de la literatura y de las artes» (Masoliver 1975: 5).
L’erudit finalitza l’article donant les gràcies a Tertúlia:
«valga esta confesión de que me abrió todo un mundo desconocido, un camino hacia el futuro, un integrarme, con todo
lo que este vocablo engloba» (Masoliver 1975: 5).
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La revista Tertúlia suposarà una mena de crit de llibertat
en un període de repressió i dictadura però sense trasgredir
les normes. A Tertúlia es tracta qualsevol tema cultural, des
d’una exposició de pintors locals fins al jazz, passant pel surrealisme i l’impressionisme. És una barreja d’agenda cultural
de poble i de recopilatori de corrents culturals. Tertúlia va
representar la culminació d’uns joves interessats a fomentar
tot tipus de manifestacions artístiques.
La revista va sortir amb el vistiplau de l’alcalde, qui va
mostrar gran interès per la cultura i va ser clau en el desenvolupament de Tertúlia, ja que, junt amb l’Ajuntament, contribuia econòmicament a la seva publicació. El batlle els va
deixar publicar sempre que s’anés amb cura. Al principi la
revista, com que només era de caire local i de temàtica cultural,
sortia sense passar per censura. Al tercer any de publicació el
consistori va rebre una notificació de Governació que els
obligava a passar per censura. Casualment Montserrat Casamada, una de les integrants femenines de Tertúlia, era amiga
del censor, Sebastián Sánchez, que també havia estat jurat en
alguns dels concursos en què Masoliver havia demanat la seva
participació. El censor feia els ulls grossos i posava el segell i
els advertia que no fessin res que els comprometés. Quan va
haver-hi un canvi de censor, només feien arribar les pàgines
en castellà i posteriorment hi afegien les pàgines en català. En
el conjunt total de la revista trobem pocs articles en català (37
al llarg de 56 números), i només poesies i relats narratius.
Però és un fet important i gaiberé inversemblant que en
aquells moments es publiqués alguna cosa, amb el suport
d’un Ajuntament, en català. Aquests autors no feien servir el
català perquè, òbviament, estava prohibit, però també, i
sobretot, perquè, educats en castellà, no hi sabien escriure.
En aquest sentit, Tertúlia representa un cas atípic de publicació. Una sèrie de factors ho van permetre: un alcalde interessat
per la cultura, una revista d’àmbit cultural i apolítica que

passava la censura sense els fulls escrits en català i, sobretot, la
bona acollida de la gent.
La revista Tertúlia va ser requisada i retirada dues vegades. La primera fou a causa d’un article on Joan Capella feia
una entrevista fictícia a la muntanya del Turó de Montcada i
li preguntava per què a diferents documents de l’Ajuntament
la paraula «Montcada» s’escrivia amb t i a altres sense. L’article es va haver de modificar abans de publicar-lo. La segona,
i definitiva, es degué a un escrit satíric de Xavier Fábregas
que portava per títol «La difícil tarea del mosquito», i on es
feia un paral·lelisme —entre línies— amb el Règim afirmant
que el mosquit, com a símbol de lluita, no ens deixa dormir
i ens té desperts contra l’ensopiment del conformisme.
L’any 1955 la revista desapareixia i el grup Tertúlia era obligat
a constituir-se legalment com a associació. Alguns dels
tertulians estaven convençuts que certs representants de
l’Ajuntament, que veien un perill social en el grup, van accelerar aquesta situació.
Quan es va dissoldre Tertúlia també es van dissoldre
moltes de les esperançes i inquietuds dels joves montcadencs.
Paulatinament van deixar d’organitzar els diferents premis i
concursos que fins llavors desenvolupava el grup local. La
il·lusió amb què s’havia iniciat la revista es va veure truncada
per una ferma decisió política de no continuar amb la publicació. Poc a poc començarà un distanciament dels mateixos
membres del grup, que van veure minvades les seves expectatives. Només van tirar endavant l’exposició de pintura que
feien sempre pel Nadal. En l’edició de 1957, l’última que van
organitzar, el jurat va decidir premiar una obra d’Enric
Planasdurà, d’estil abstracte. La decisió del jurat va ser molt
criticada per determinats sectors de l’Ajuntament, que van
creure que donar el premi a aquella obra era llançar els diners
perquè «es donava per pintar quatre ratlles que podia fer un
nen» (Hernández; Acín 2002: 145). Aquest va ser un dels
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motius pels quals Tertúlia es va dissoldre finalment. Altrament, l’alcalde Albert Riera, que sempre havia donat suport a
les seves exposicions i activitats culturals, va ser destituït per
ordre del Governador Civil. Al seu lloc van posar a Agustí de
Budallés, que considerava excessives les despeses destinades a
la cultura i s’hi va mostrar més intolerant. L’any 1958 ja no es
va organitzar el Premi Montcada de Pintura, un guardó important que havia assolit un gran renom en l’àmbit nacional.
Dos anys després el consistori, pel seu compte i sense implicar els Tertúlia, organitza una nova edició de l’Exposició de
Pintura i del Premi Montcada de Pintura, però que no tindrà
cap trascendència.
Els Tertúlia van veure com tot el treball realitzat durant
anys a favor de la cultura es perdia per la intransigència d’uns
quants. L’Ajuntament s’hi va despreocupar fins a tal punt que
els quadres recopilats durant aquells concursos i exposicions es
van apilar al magatzem municipal ben a prop de l’escorxador, al
costat del riu Ripoll. Amb les tràgiques riuades de 1962 molts
quadres van quedar malmesos i un alt càrrec del consistori va
ordenar llançar tot aquell material. Els tertulians, alertats per un
treballador del consistori, van salvar-ne tot el que van poder. Els
membres del grup entrevistats creien que si l’Ajuntament
hagués continuat amb el Premi Montcada avui dia la vila tindria una de les pinacoteques més importants de tot Espanya.
Juan Ramón Masoliver va tenir una molt bona relació
amb totes les persones que formaven part del grup, però serà
més forta i directa amb dues de les ànimes de Tertúlia: Moisès
Vilalta i Joan Capella. Curiosament Moisès Vilalta, abans de
fer-se amic de Masoliver, va treballar per a ell. La família Vilalta
tenia un negoci de transports i va ser l’encarregada de fer el
trasllat de les seves pertinences quan el periodista i traductor
es va instal·lar a Vallençana. A Moisès li va sobtar, sobretot, la
quantitat de llibres que portava: «De tot el material que es va
portar, la meitat eren llibres» (Hernández; Acín 2002: 143).

Els tertulians eren coneixedors de la categoria que tenia Masoliver dins del món cultural, com a corresponsal i com a crític.
«Quan organitzàvem alguna activitat o escrívíem sobre algun
tema i teníem algun dubte Juan Ramón sempre estava disposat a donar-nos un cop de mà», deia Vilalta, qui sempre va
pensar que Masoliver va representar el punt de referència per a
Tertúlia (Hernández; Acín 2002: 143). «En moltes ocasions
Masoliver ens portava també després dels lliuraments dels premis un intel·lectual del món artístic per donar una xerrada de
clausura i, per a nosaltres, això significava molt», afirmava
Moisès (Hernández; Acín 2002: 143).
Però ha estat el pintor Joan Capella, sens dubte, el
montcadenc més influenciat per la personalitat i pels coneixements de Masoliver. Joan Capella, fill predilecte del
municipi, va conèixer el crític en una de les exposicions del
Premi Montcada de Pintura. «Gràcies a ell va venir l’importantíssim jurat que teníem, el millor que havia en aquells moments en el panorama intel·lectual. Jo penso que, personalment, em va ajudar el Premi Montcada, primer, perquè els
crítics d’art em van conèixer de prop i van conèixer així les
meves inquietuds. I segon, perquè crec que Masoliver ha estat
molt important per a la meva trajectòria artística» (Hernández; Acín 2002: 146). Així, li va recomanar la Sala Syra, una
galeria molt prestigiosa en aquella època a Barcelona i on no
resultava fàcil exposar. «Gràcies a l’amistat de Juan Ramón
amb Montserrat Isern, que portava la sala, vaig tenir accés»
(Hernández; Acín 2002: 146).
Capella destacava que Masoliver era taxatiu. Quan li
agradava alguna de les coses d’en Joan li ho feia saber. «T’animava, però de veritat. Si no li agradava ràpidament t’ho deia:
“Això és una merda!”, encara que fossis amic». A Joan Capella
li van acceptar un quadre a la Biennal Hispanoamericana
d’Art celebrada a Barcelona; al cap del temps es va assabentar
que Masoliver formava part del comissariat. «El que estic
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segur és que si l’obra no hagués valgut la pena, ell no l’hauria
acceptada. A més, ell mai em va reconèixer que aquell quadre
era allà gràcies a ell». Capella assegurava que «quan considerava que una cosa valia la pena, s’arriscava i li donava suport,
trencava totes les diferències. Es comportava com un autèntic
crític» (Hernández; Acín 2002: 147).
L’admiració de Masoliver per Joan, com a amic i com a
artista, era evident. Li escriurà la presentació del catàleg de
l’exposició de Capella al Club Nàutic de Mataró l’octubre de
1976. Masoliver confessa al text que
«con Joan Capella me ha sucedido algo poco común. Conociéndole de antiguo, como a sus hermanos Josep y Miquel, pues no en balde hoy tiene
en ellos sus representantes la estirpe montcadense
de los Arenas, y bastante más de un siglo data vuestra vinculación con Montcada —en Vallençana,
Besós por medio—; sabiendo incluso de su afición
a pintar lo cierto es que tardé bastante en ver un
cuadro suyo» (Hernández; Acín 2002: 147).
L’erudit resident a Montcada i Reixac descriu l’estil de
Capella:
«Pon que su talante introvertido (su delicada y
señorial sencillez, mejor) cuidadosamente orillara
cualquier muestra de atención a su obra, cual si su
pintar fuera un desahogo más de la alegre brigada
que anualmente se despegaba, ente intereses artísticos y sociales, por la parte de Aragón aledaña a
Cataluña: una atracción ejercida por esas tierras
ásperas y su sufrida humanidad, que sucesivamente ampliaría el radio a las Castillas, a lo más
desnudo de nuestro propio solar».

I continua la seva àmplia descripció afegint característiques de la personalitat de Joan Capella:
«Todo ello entrando al corazón de este hombre de pocas palabras, reflexivo, entrándose por las
rendijas de sus ojos de mirar penetrante, rapaces,
en cabal correspondencia con esa testa suya no sé
si de alcotán, con hieratismo de momia afilados
los rasgos mientras acecha la caza. Ese es nuestro
hombre ante el caballete, a solas con el paisaje,
penetrándolo, desentrañándolo, convirtiéndolo
en expresión humana merced a su sobrio, meditado
y sabio lenguaje de gamas frías. Y quien dice paisaje, dice los elementos que lo pueblan y diversifican, así se trate de árboles y cultivos y animalía, de
celajes, construcciones u hombres. Dígase de esas
figuras suyas, rotundas, que no quieren olvidar la
arcilla que nos dio el ser, de esos bodegones e interiores racionalmente construidos en sus acordes,
poética y cordialmente estructurados como otros
tantos paisajes. Por una vez que el introvertido, el
diligente y sabio pintor, venciendo su inveterada
sencillez —alguien pensará que altanería, como
las aves de tal suerte— se aviene a dar amplia
muestra de su buen hacer, no me parecen fuera de
lugar las consideraciones que llevo escritas» (Hernández; Acín 2002: 148).
Capella explicava sovint amb il·lusió l’anècdota que va
compartir amb Juan Ramón Masoliver quan aquest li va
encarregar un retrat d’un dels seus gossos. Va estar quasi tres
mesos perseguint els gossos per Vallençana per poder pintarlos. L’artista reconeixia que no li va quedar gens bé i que al
final Masoliver li va dir amb franquesa: «Joan, això és un gos,
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però no el meu gos». Capella creia que el crític ho va fer
perquè conegués la veritable ànima de l’art. Tot i ser rigorós,
va ser respectuós. «Masoliver em va dir una frase que sempre he recordat: l’art es veu i no es mira» (Hernández; Acín
2002: 147).
A la darrera etapa de la seva vida, Masoliver es va instal·lar definitivament a Vallençana, en part per recomanació
mèdica però sobretot perquè, encara que propera a Barcelona, aquesta zona era inaccessible per a quasi tothom. Com
si fos una mena de castell, aquí s’allunyava de la pressió
d’escriptors, estudiants i editorials, i trobava la tranquil·litat
que necessitava. Vallençana li proporcionà aquesta soledat
espiritual que Masoliver cercava durant la seva darrera època
de reflexió i lectura, ja que preferia escriure allunyat de la
ciutat i gaudir de la puresa de l’aire lliure. Des d’allà treballarà per a La Vanguardia. Escrivia al seu despatx amb la seva
incansable màquina de mecanografiar i envoltat de llibres.
Aquí disposava de totes les referències bibliogràfiques i es
podia perdre a la seva immensa biblioteca. Feia els articles i
els enviava en taxi cada tarda a Barcelona.
És precisament en aquella època, al seu refugi de Vallençana, quan el Masoliver inquiet i agitador cultural es convertirà novament en una peça clau de la cultura amb la seva participació en l’organització de dos premis fonamentals de la
literatura d’aquest país: el Premi Nadal i el Premi de la Crítica. Del primer va ser un destacat membre del jurat durant
més de quaranta anys. El segon el salvà tot just quan les discrepàncies entre els crítics catalans i els madrilenys el feian
perillar. Masoliver torna a agrupar la crítica a casa seva literalment. «Su casón de Vallençana, a la vista del campanario románico de Reixac. Las discusiones y las comidas las teníamos
en el mismo Can Piqué», escriu el periodista Llorenç Gomis
(1996: 22). De sobte, Montcada i Reixac, i sobretot Vallençana, es torna a promocionar durant la dècada dels seixanta en

el panorama cultural estatal. D’una banda, amb la instal·lació
definitiva del lloc de residència, descans i treball de Juan
Ramón, que va convertir Vallençana en una zona molt transitada pels escriptors que visitaven amb freqüència la seva casa i
la magnífica biblioteca, i d’altra, el Premi de la Crítica, un
guardó prestigiós que es va organitzar al restaurant Can
Piqué, durant tres edicions. Entre els personatges que visitaven
habitualment Vallençana trobem a José Agustín Goytisolo,
Javier Tomeo, Ana María Matute, Ignacio Martínez de Pison,
Jordi Llovet i Pere Gimferrer.
Vallençana es convertirà en un centre cultural, sovint reflectit a la premsa nacional. Però també la premsa local recull
el testimoni de com es vivia aquell esdeveniment literari a
Montcada i Reixac. Així, Montcada Misión, revista que va
sorgir anys després de la desaparició de Tertúlia, recull el mes
de maig de 1964 una crònica del premi, que aquell any va
guanyar Mario Vargas Llosa amb La ciudad y los perros. Hi
van assistir a l’acte, entre d’altres, Lorenzo Gomis, Ángel
Marsá, Enrique Sordo, Baltasar Porcel, Luis Horno i Julio
Manegat. Quan la publicació es refereix a Masoliver diu:
«Pronunciaron unas palabras el presidente del jurado, don
Juan Ramón Masoliver, al que bien podemos titular ilustre
convencino nuestro, para dar cuenta de los proyectos que tiene el premio “Crítica” de ampliar los miembros del jurado a
todos los ámbitos y regiones españolas» (Anònim 1964: 13).
El Premi de la Crítica tornarà a Vallençana el 1965 i el
1967. A aquesta darrera edició també hi assistiran importants
representants de les principals revistes culturals i dels diaris
del país. Així, un altre article de la revista local Montcada
Misión deixa constància d’aquesta edició reconeixent la
important tasca realitzada per Masoliver, «alma férvida de
este acontecimiento literario y de su enmarcación entre nosotros», i afegeix la seva felicitació malgrat les crítiques d’algun
sector local que critica la cultura d’elit:
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«Y todo ello se reúne en el pensamiento de
los moncadenses y de otros muchos que no lo son
con la actividad desplegada per J. R. Masoliver, a
quien, pese a tener que oír que forma parte de una
beatería delirante y valleinclanesca y demás lindezas, o quizás aún más por ello, debemos felicitar
efusivamente desde nuestras columnas».
L’empremta de Masoliver a Tertúlia i a Montcada i Reixac
és més que evident. Va donar tot el suport necessari perquè
Tertúlia es convertís amb el pas dels anys en el moviment cultural més important que hi ha hagut al municipi. Masoliver
va donar l’empenta que necessitaven aquells joves montcadencs per fer-se sentir i per expressar aquelles inquietuds
artístiques que portaven a dintre. De fet, va destacar sempre
per la seva permanent capacitat d’acolliment a les persones
interessades en qualsevol vessant de la cultura, a qui sempre
oferí la consulta dels seus llibres, els seus coneixements i la
seva casa. Aquesta mateixa casa es va convertir durant molts
anys en un centre d’estudis on investigadors d’arreu del món
han pogut realitzar els seus treballs i aprofundir en l’estudi
d’algunes matèries guiats pels coneixements de l’erudit. Per
tot això, l’Ajuntament de Montcada i Reixac va acordar el 22
de novembre de 1996 nomenar al crític com a Fill Adoptiu
de Montcada i Reixac en reconeixement als mèrits fruit de la
seva dilatada tasca en el món de la cultura, tant pel que fa al
terreny de la literatura, com de l’art i del periodisme, així
com la seva vinculació en la cultura del municipi.
En la dècada dels noranta el consistori va recuperar un
altre cop aquell premi pictòric que va marcar la generació
dels Tertúlia. Poques setmanes després de la mort de Masoliver l’any 1997, l’Ajuntament va decidir canviar el nom del
Premi Nacional de Pintura, originàriament creat pel grup
cultural Tertúlia, i donar-li el nom de Premi Nacional de Pin-

tura Juan Ramón Masoliver, per haver donat suport i difusió
al premi des de la seva creació. En aquest sentit, l’esperit de
Tertúlia encara continua viu. Els membres del jurat, avui dia
format pels crítics d’art —a més d’amics i admiradors—
Josep M. Cadena, Josep Corredor-Matheos, Conxita Oliver,
Ramon Casalé i Àlex Mitrani, continuen venint a donar el
seu criteri pictòric, sense cobrar; només els paguen el taxi.
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