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CESPORT 

AL MUSEU 

JOAN D'IVORI; 
IL'LUSTRADOR DELS JOCS OLíMPICS DE L'ANTIGUITAT 

Ramon Baliu5 Juli 

A les darreries de l'any pas

sat, un llibre de Josep M. Ca

dena, Montserrat Castillo i Pi

lar Velez, editat per l'Ajunta

ment de Barcelona (D'Ivori. 

prenent per la polifacètica 

activitat desenvolupada en el 

terreny del dibuix i de la pin

tura. Com que de molt petit 

va demostrar capacitat artís-

La màgia de la i¡'¡ustració) i tica, l'enviaren a escoles d'art 

un article de Montserrat Cas

tillo a la Revista de Catalunya 

Uoan D'Ivori o l'amor pel /li-

a perfeccionar-se, al mateix 

temps que feinejava en el ta

ller de vitralls del seu pare. Es 

bre) ens recordaven el nom conserven alguns projectes 

de qui ha estat el més impor

tant il·lustrador de llibres de 

la primera meitat del nostre 

segle. Ambdues publicacions 

arribaven amb set anys de re

tard - el llibre segons sembla 

per motius administratius- al 

centenari del seu naixement 

l'any 1890, encara que coin

cidint amb el cinquantenari 

de la seva mort, l'any 1947. 

Joan Vila i Pujol, dit Joan D'I

vori o simplement D' Ivori, per 

la blancor i puresa de la seva 

pell, fou un personatge sor-

apunts 

seus de vitralls modernistes. 

Va estar fonamental en la 

seva formació passar a treba 

llar amb en Josep Triadó i Ma

yol, el qual va despertar en el 

jove Joan l'amor pel llibre be

llament presentat i li ensenyà 

els secrets de l'ofici d'iI·lus

trador. També fou Triadó qui 

l'endinsà en el camp de la 

il'lustració professional, en 

presentar-lo al seu amic l'edi

tor Ramon Miquel i Planas. 

Aquest ben aviat, l'any 1908, 

li va encomanar la il·lustra-
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Temple de Júpiter a Olímpia el dia dels Jocs 

Vencedor de les carreres de quadrigues 

Els heralds anunciant els J ocs Olímpics 
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ció, en edició per a infants, 

de Les Rondalles populars ca

talanes, obtenint per aquest 

primer treball un important 

èxit de crítica. En aquesta 

obra, en Joan Vila manifesta 

l'estil de dibuix personalíssim 

que perdurarà al llarg de tota 
la seva vida. És un dibuix aus

ter, influenciat pel món me

dieval que sempre el va fasci 

nar, amb pàgines orlades, 

importants línies de contorn i 

personatges més expressius 

en el gest que en el rostre . 

Aquesta simplicitat interior 

del llibre contrasta amb les 

cobertes i contracobertes bi

garrades d'elements decora

tius sofisticats en relleu i co

lors. Així va iniciar una activi

tat il'lustradora brillant i pro

metedora, que es va trencar 

sobtadament l'any 1911, 

quan, fugint del servei militar 

obligatori, marxà intempesti

vament a l'Argentina, on no 

obtingué el succés que espe

rava . Tornà a Barcelona l'any 
1914, després d'una estada a 

París i un viatge llampec a 
Londres, fugint de la Gran 

Guerra. 
A Barcelona busca i troba 

feina, adoptant aleshores el 

pseudònim D'I vori . Durant 

els anys que van des de la 

tornada fins a l'inici de la 

Guerra Civil espanyola, la 

seva activitat és extraor

dinària . És l'il ' lustrador de 

llibres i revistes més desitjat. 

Accepta gairebé tot el que li 

ofereixen, encara que treba

llava amb més dedicació 

quan les obres eren de bi

bliòfil que quan estaven des

tinades a un públic majorita

ri. Tot aquest temps es va 

mostrar independent dels 

moviments artístics que es 

van produint - modernisme, 

noucent is me , pre-rafaelis

me anglès, orientalisme ja

ponès, etc. - amb els quals 

es relaciona donant-ne una 

versió pròpia . Col'laborà in

tensament amb l' Ed itor ial 

Catalana i l'Editorial Munta

ñola, sense abandonar Mi

quel i Planas, que general

ment oferia llibres de gran 

qua I itat. Va pa rtici pa r en re

vistes infanti ls com fn Patu

fet, La Mainada, Virulet, Jor

di i Plaçons. Una contribució 

important, durant els anys 
vi nt, la feu a la revis ta D'Ací i 
d 'Allà . Setmanalment di

buixa va en revistes satíri

ques com fi Borinot i la pu

blicació doble - una part per 

a homes i l'altra per a do

nes- fi Sr. Daixonses i la Sra . 

Dallonses. 

Per a nosaltres té particular 

interès la participació de 

Joan D' Ivori, l ' an y 1920, 

com a il·lustrador d'un llibre 

de l'Editorial Catalana titu

lat fls Jocs Olímpics de l'An

tiga Grècia . L'obra, de caire 

informatiu i pedagògic, era 

original de l ' omnipresent 

acti vista esportiu Josep Elias 

i Juncosa, el qual pretenia 

preparar l 'ambient de sol ' li

citud per a Barcelona dels 

Jocs Ol ímpics de 1924. D'I 

vori hi va fer 15 il ·lustra

cions, que són plànols de la 

ciutat d'Olímpia, una vista 

del temple de Júpiter, qua

drigues i atletes realitzant 

di verses acti vitats esporti

ves. Tant el text d ' Elia s com 

les il·lustracions, demostren 

que els autors havien t ingut 
a l'abast una molt bona in 

formació sob re el tema, fet 

rar en aquells anys. Són 

imatges molt simples, d'in 

fluència noucentista neo

clàssica, que s'adapten per-

apunts 
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Se'ls friccionava i se'ls untava el cos amb olis sagrats 

fectament al text i aporten brosos ex-libris. Entre d'al-

elements enriquidors per a 

la comprensió de les dife

rents situacions. 

L'any 1923, D'Ivori es va ca

sar amb la Joaquima Rufas. 

D'aquesta unió naixeren 

tres fills: Jordi, avui autor de 

retaules i pintures, pro

fessor de l'Escola Massana; 

Francesc, "Cesc", que esde

vindria humorista gràfic, di

buixant i pintor; i Rita Ma

ria, actualment traductora 

de català i directora de cant 

coral. 

Durant aquest anys ante

riors a la Guerra Civil, simu l

tanejava la tasca d'il·lustra

dor de llibres i revistes amb 

treballs de decoració i inte

riorisme, escenografia, 

disseny de figurins de ballet, 

confecció de programes de 

cinema, de cartells per a 

concerts musicals i de nom-

apunts 

tres activitats artístiques cal 

esmentar la realització de 

dibuixos i calcs de les pintu

res rupestres del barranc de 

la Va lltorta, descobertes per 

Bosch Gimpera; la composi 

ció al ·legòrica de l'Arbre 

dels antics gremis i ca fra ries 

de Barcelona, mural de 3,5 
metres destinat a l'Exposi

ció Internacional de 

Montjul'c de 1929; i la com

posició gràfica de les Fires 

de Barcelona, obra de gran 

interès, sobre tot a l'actuali 

tat, ja que la majoria d'a

questes fires han desapare

gut. A partir de 1924 va ce

lebrar vàries exposicions de 

dibuix, pintura i obra gràfi

ca, amb acceptable i favora

ble ressò crític. La guerra 

trencà aq uesta prometedo

ra trajectòria pictòrica i tota 

altra activitat creadora. 
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D'Ivori des de sempre 

col'leccionava llibres antics i 

rars que comprava en llibre

ries de vel l i que restaurava i 

relligava, molts cops durant 

la nit. Aquest esperit de bi

bliòfil, l'adquirí quan el 

1914 col laborà amb Mi

quel i Planas en la revista Bi

bliofília. Per aquesta publi

cació va realitzar portades 

amb orles d'amorets (figu

res d'infant nu amb ales que 

representen l'amor humà) 

enjogassats amb una colla 

de ll ibres, cintes i garlandes 

de flors; va dibuixar capça

leres també d'amorets i fins 

i tot un abecedari de caplle

tres del mateix estil. Quan 

acabà la guerra, la bibliofília 

tingué una revifalla perquè 

fou instrument de lluïment 

de capacitats econòmiques 

ràpidament guanyades. D'I

vori aconseguí el somni de 

tot bib li òfil: crear els seus 

propis llibres. Fundà l'Edito

rial Mons Fio ris , dedicada a 

la realització artesana de lli

bres en tiratges reduïts. 

Eren llibres amb profusió 

d'il·lustracions i les corres

ponents orles, vinyetes i 

caràcters gòtics en els titu

lars. La culminació d'aques

ta tasca de bibliòfil arribà al 

límit amb la publicació l'any 

1946 de dos llibres - Poemas 

orientales i Un torneig al 

Born - com a exemplars 

únics. Poc després, cansat i 

envellit prematurament, va 

morir, l'any 1947, deixant 

els esbossos de la seva da r

rera obra: Imatges de la Ca 

talunya Carolíngia. 

Ha estat un plaer recordar un 

artista, força oblidat, i pre

sentar la seva petita, encara 

que brillant, aproximació al 

món de l'Olimpisme. 

Premiant al vencedor 

EDUCACIÓ FíSICA I ESPORTS (53)(9 5-9 7) 


	053_095-097_ct01
	053_095-097_ct02
	053_095-097_ct03

