
L’au tor de l’o bra de la Nos tra Por ta da, en Ra mon

Ca sas i Carbó (Bar ce lo na, 1866-1932), fou un ar -

tis ta fo na men tal en el mo vi ment Mo der nis ta, dins

el qual va ser un ex cep cio nal pin tor i di bui xant. Va

néixer el ma teix any que el francès Pie rre Mi chaud

va in ven tar el pe dal i va co mer cia lit zar a Pa ris el

ve locípede. Després d’u na do len ta eta pa es co lar,

va co mençar la ca rre ra artísti ca el 1877, gràcies a

un mes tre in tel·li gent que va sa ber des co brir les

se ves qua li tats i a un pare adi ne rat i com pren siu

que va ale nar la seva vo ca ció.

Després d’uns anys d’a pre nen tat ge a la Ciu tat

Com tal, com era ha bi tual en aquells anys va tras -

lla dar-se el 1882 a Pa ris per com ple tar la seva for -

ma ció. Aquell any ini cia va la ma tei xa tra jectòria

Hen ri de Tou lou se-Lau trec, amb el qual Ca sas te -

nia un clar pa ral·le lis me en l’e dat, en l’estètica, en

la con di ció so cial i en una afec ció es por ti va: el ci -

clis me; evi dent ment ac tiu en el cas de Ca sas i pas -

siu, per mo tius ob vis, en el de Tou lou se. Ales ho -

res, la trans mis sió del mo vi ment dels pe dals per

ca de na ha via afa vo rit la sub sti tu ció del ve locípede 

de grans ro des per la ve ri ta ble bi ci cle ta, i poc

després, el 1888, Dun lop in ven ta va els pneu -

màtics eli mi nant les pe sa des llan tes metàl·li ques.

Aquests avenços va ren pro vo car que el ci clis me

gau dis de gran po pu la ri tat a la ca pi tal de França.

L’a fec ció ci clis ta de Ca sas va néixer probablement 

en aquesta primera estada a Paris.

Ra mon Ca sas era un sports man. En aquell temps

me rei xien aquest qua li fi ca tiu els in di vi dus de clas -

se alta que prac ti ca ven de ter mi nats es ports, es co -

llits tant pel seu alt cost, com per l’audàcia i el risc

que im pli ca ven, o per la no ve tat que sig ni fi ca ven.

Ca sas, pos si ble ment, fou es por tis ta per ele gant.

En tor nar a Bar ce lo na, el seu amic, el pin tor i es -

crip tor San tia go Rusiñol, ver ta der pare del Mo der -

nis me ca talà, des cri via en La Van guar dia de 1889

una ac ci den ta da ex cur sió ci clis ta rea lit za da con -

jun ta ment; la crònica, il·lus tra da per Ca sas, ens el

pre sen ta im pe ca ble ment ves tit de ci clis ta. Un oli

rea lit zat per Rusiñol a Pa ris el 1892, que per tany

avui al fons d’art del Banc de Sa ba dell, ens pre sen -

ta Ra mon Ca sas amb aques ta indumentària.

Entre 1890 i 1894 re tor na a Pa ris i con viu amb

Rusiñol i el pin tor Utri llo en el Mou lin de la Ga let te,

men tre la seva ac ti vi tat ci clis ta se gueix en aug -

ment. Rea lit za llar gues ex cur sions en com pan yia

d’un pin tor ita lià ano me nat Zan do me ne gui. Ca sas

es va con ver tir en el pin tor de Mont mar tre, pot ser

amb més me rei xe ment que Tou lou se-Lau trec. Se -

gons sem bla, va prac ti car al tres es ports, com l’es -

gri ma, el pa ti nat ge i la na ta ció en el mar. Altre cop

a Bar ce lo na, era freqüent veu re’l pas se jar amb

tàndem, as sis tir a un car na val ci clis ta (1898) i a

una ma ni fes ta ció (1899) or ga nit za da per pro tes tar

per l’im post mu ni ci pal so bre les bi ci cle tes. El can vi

de se gle va trans for mar l’a fec ció ci clis ta de Ca sas

per què, en de mo cra tit zar-se la bi ci cle ta, aques ta

va per dre el fa vor dels sports men, que es van pas -

sar a l’au tomòbil. La seva fama d’automobilista va

superar la que havia adquirit com a ciclista, tot i

que va perdre molt del seu sen tit es por tiu de la

vida.

En la seva pro duc ció artísti ca, es re flec teix per -

fec ta ment la seva dèria es por ti va, sent pos si ble -

ment, l’ar tis ta, del seu temps amb una més ex ten -

sa i va ria da obra de temà ti ca es por ti va. La seva

obra mos tra dues eta pes in fluen cia des per l’ob -

ses sió es por ti va del mo ment: la ci clis ta i l’au to -

mo bilísti ca. En amb dues, Ca sas in tro dueix quel -

com ins òlit per l’èpo ca: la dona es por tis ta. L’o bra

mes co ne gu da del pri mer període és el Tàndem,

pin tat el 1897, que pre si dia el fa mós Els Qua tre

Gats, ba rre ja de cafè, cer ve se ria, res tau rant i

sala d’es pec ta cles, a imi ta ció d’El Chat Noir de

Pa ris, al que acu dien els pin tors i es crip tors mo -

der nis tes. En el qua dre hi fi gu ren Ca sas, fu mant

la seva ha bi tual pipa-havà i Pere Ro meu, hos ta ler 

de l’es ta bli ment es men tat pe da le jant ani mo sa -

ment. Una ins crip ció ad ver teix que: Per anar am

bi ci cle ta nos pot du l’es que na dre ta (sic.). La tela,

mu ti la da anecd òti ca ment, pot con tem plar-se en

Mu seu d’Art Mo dern de Bar ce lo na. Són nom bro -

sos els di bui xos ci clis tes a la plo ma pu bli cats en

re vis tes i pe riò dics de Ca ta lun ya, dels quals molts 

dels ori gi nals es tro ben al Mu seu d’Art Mo dern de

Ca ta lun ya. Són fre qüents les fi gu res fe me ni nes

en bi ci cle ta o en tri ci cle, al gu nes de les quals són

un pro di gi en la in ter pre ta ció del gest. Són múl ti -

ples, tam bé, els di bui xos en lla pis plom amb re -

pre sen ta cions ve lo cipè di ques, un dels quals, La

Ci clis ta, aco lo rit amb aqua rel·la i goua che, és el

que ocu pa la nos tra por ta da. Les do nes ci clis -

tes, i no ci clis tes, de la pro duc ció d’en Ca sas són

be lles, ex qui si des i ele gants, con tras tant amb els

ti pus fe me nins de Tou lou se Lau trec, que perta -

nyen a es fe res so cials to tal ment opo sa des.

A pri mers dels nou-cents, amb el nou se gle, el

Tàndem dels Qua tre Gats va és ser sub sti tuït per

L’Au tomò bil d’en Ca sas. Aquest tàndem és pi lo tat

per l’ar tis ta i por ta com a pas sat gers en Pere Ro -

meu i un gos –el fox del pin tor– si tuat so bre el ca -

pot. D’a ques ta èpo ca és la fra se d’en Ca sas que

s’au to de fi nia així: Sé fer una ama ni da. En se gon

lloc, con duei xo bé un au tomò bil. Fi nal ment, hi ha

qui diu que di bui xo i pin to d’u na ma ne ra ac cep ta -

ble. Las fi gu res fe me ni nes es trans for men en

chauf feu ses, que con duei xen pe sats vehi cles,

ves ti des amb es pec ta cu lars abrics de pell. Són fre -

qüents les no tes a plo ma de si tua cions au to mo -

bilísti ques. En un al tre te rreny, po dem es men tar

dues fi gu res de ca ça dor (El bon ca ça dor) per il·lus -

trar un monò leg de Ru si ñol i un oli amb la imat ge

del Club de Re ga tes del Port de Bar ce lo na.

Ca sas va ser el car te llis ta més im por tant del Mo -

der nis me, amb al guns car tells de di cats a es de ve -

ni ments au to mo bilístics i són in te res sants les se -

ves col·lec cions de tar ge tes pos tals de temàtica

es por ti va i la pu bli ca ció de nom bro sos acu dits,

també d’a quest cai re. A des ta car l’ex traor dinària i

ex ten sa ga le ria de re trats al carbó de per so na li tats

políti ques i culturals.

La seva obra s’es llan gueix a par tir de 1910, en ca ra

que Ca sas per sis teix com a una glo rio sa supervi -

vència, amb fre qüents es ta des a Pa ris i dos pro duc -

tius viat ges a Amèri ca. Vi via còmo da ment a Bar ce -

lo na del seu pas sat in sig ne, amb el seu au tomò bil,

el seus di ners i el seu havà. Els temps d’sport sman

que da ven lluny, però, com ell ma teix re co neix

“[..] pot ser he vis cut poc, però he vis cut molt bé, com 

mai no viu reu vo sal tres [...].”
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Ra mon Ca sas
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