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 Jaume Sans és conegut, sobretot, per 

la vinculació a grups avantguardistes com 

ADLAN (Amics de l’Art Nou) o el Club 49 i 

per la participació en dues mostres col·lectives que 

han esdevingut fites històriques del surrealisme 

català: «Tres escultors que presenta ADLAN» 

(1935) i «Grup logicofobista» (1936). Amb 

aquesta proposta « Jaume Sans (1914-1987). 

La seducció de les avantguardes» s’aborda 

-per primera vegada i de forma integral- tota 

la seva trajectòria, que ve marcada per una 

constant investigació formal i un afany creatiu 

que també es tradueix en d’altres disciplines: 

arquitectura, interiorisme, disseny...

Portada: Retrat de Jaume Sans subjectant 
una escultura seva (fotografia: Puigdengolas).

Esquerra: Dadà 14 (1929). Dibuix sobre paper. 



Nascut a Sitges el 6 de juliol de 1914, Jaume Sans va viure 

a Cuba, a Barcelona, a l’Escala i a Cabrera de Mar, on va 

establir la seva residència els darrers trenta anys de la seva 

vida. De ben jove, va entrar en contacte amb el col·lec-

tiu avantguardista que publicava la revista L’Amic de les 

Arts. Entre els seus membres hi havia el crític d’art Magí 

A. Cassanyes, que el va animar a desenvolupar les seves 

inquietuds creatives. Durant els anys 1932 i 1933 va estu-

diar a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona com a deixeble 

d’Ángel Ferrant, un artista amb criteris d’educació oberts 

a les noves tendències, que el va influir notablement i amb 

el qual va mantenir una llarga amistat. Ferrant també el 

va apropar a ADLAN (Amics de l’Art Nou), una agru-

pació que en el seu manifest inicial es definia com «un 

grup d’amics obert a totes les noves inquietuds espiri-

tuals». Sota l’aixopluc del GATPAC (Grup d’Arquitectes 

i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Con-

temporània), ADLAN organitzava audicions musicals, 

Dibuix preparatori de l’obra El benefactor trompeta (1934).
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projeccions cinematogràfiques, conferències, lectures de 

poemes, exposicions de Picasso, d’Ángel Ferrant, de Joan 

Miró, d’Alexander Calder, de Hans Arp, de Man Ray, 

de «Pintura primitiva», etc. En el curt període que va des 

de la fundació del grup (1932) fins a l’esclat de la Guerra 

Civil es va convertir en un transcendent focus d’irradiació 

de les pràctiques culturals més avançades. De manera 

singular, destaca el paper fonamental que van tenir en 

la consolidació del surrealisme, impulsant dues expo-

sicions que amb el temps s’han revelat com a episodis 

clau de les avantguardes catalanes: «Tres escultors que 

presenta ADLAN» (del 27 al 31 de març de 1935) i «Grup 

Logicofobista» (del 4 al 16 maig de 1936), ambdues a 

les Galeries d’Art Catalònia a Barcelona.

............................

Dibuix preparatori de l’obra El benefactor trompeta (1934).
Retrat de Jaume Sans (c.1933). 
Fotografia: autor desconegut.



«Tres escultors...», aplegava l’obra de Ramon Marinel·lo, 

Eudald Serra i Jaume Sans, que també havien coincidit a 

l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. L’actitud provocativa i 

dadaista del muntatge (amb un maniquí femení amb un cap 

de toro al damunt); el collage que va fer Salvador Ortiga per 

al cartell, on els artistes quedaven identificats com un militar, 

una prostituta i un torero; el contingut de les targetes de 

presentació; els títols, temàtiques i desenvolupament formal... 

tot plegat la permet definir com la primera exposició de 

caràcter plenament surrealista a casa nostra. Sans hi va pre-

sentar diverses obres –de les quals només en queda testimoni 

gràfic– amb formes predominantment orgàniques. Segons la 

ressenya que va publicar-ne Cassanyes, «amb el seu sentit del 

volum, atorga a les seves produccions una absoluta llibertat 

de configuració». 

Verge romànica (cap a 1934-1935). Escultura feta amb una cullera de fusta, 
una batedora de ferro i una peça de ceràmica. Fotografia de la peça des-
apareguda mostrada a l’exposició «Tres escultors que presenta ADLAN» 
Galeries d’Art Catalònia, Barcelona. Del 27 al 31 de març de 1935. 

Atribut màgic (cap a 1934-1935). 
Escultura de terracota. Fotografia 
de la peça desapareguda mostrada 
a l’exposició «Tres escultors que 
presenta ADLAN»  Galeries d’Art 
Catalònia, Barcelona. Del 27 al 31 de 
març de 1935. 
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Amb l’ambiciós punt de partida de voler presentar tots els ar-

tistes de Catalunya i l’Estat espanyol que s’apropaven als pro-

pòsits surrealistes, l’exposició logicofobista va reunir un ampli i 

representatiu ventall d’autors. Des del grup de Lleida (Leandre 

Cristòfol, A. Garcia Lamolla i Josep Viola) fins als més propers 

a l’estil dalinià (Joan Massanet, Àngel Planells i Artur Carbo-

nell) a més de Maruja Mallo, Remedios Varo, Juan Ismael, 

Nadia Sokolova... En aquesta ocasió Sans va mostrar Camagüey 

hidráulico en cuclillas, una pintura de notables dimensions que es 

pot considerar la seva obra més coneguda i reeixida. De plena 

matriu surrealista, és una obra enigmàtica i onírica que barreja 

l’efecte equívoc de la perspectiva amb elements constructius i 

formes sinuoses. 

«Tres escultors que presenta ADLAN» (1935). Cartell original de Salvador 
Ortiga fet amb collage i fotomuntatge i amb intervencions específiques 
per a cada cartell que es va posar en circulació. Fundació Palau. Caldes 
d’Estrac. Número d’inventari 110.

«Grup logicofobista» (1936). Fotolitografia sobre cartolina. 
Cartell de Salvador Ortiga editat amb motiu de l’exposició. 

Imatges de l’exposició «Grup logicofobista» que 
va tenir lloc a les Galeries d’Art Catalònia de 
Barcelona, del 4 al 16 de maig de 1936.
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Camagüey hidráulico en cuclillas (1935). Oli sobre tela. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. Número d’inventari 214270.
Fotografia : Jordi Calveras

Detalls ampliats de l’obra 
Camagüey hidráulico en cuclillas.



Després de la Guerra Civil va formar part del Club 49 (un 

col·lectiu que programava activitats culturals contemporà-

nies dins el panorama grisós de l’època: concerts de jazz, 

conferències, publicacions...) però la seva producció artística 

es va alentir. El fet d’allotjar durant una llarga temporada el 

pintor Erwin Bechtold a casa seva i la perspectiva d’una ex-

posició individual a la Sala Gaspar l’any 1957, empès pel seu 

amic Joan Prats, van fer que continués treballant de forma 

intermitent. D’aquesta època es conserva un conjunt d’obres 

desconegudes que se situen entre l’abstracció constructivista i 

l’informalisme, i que ens revelen un autor en constant investi-

gació formal i atent a les pràctiques artístiques més avança-

des. És un material que mereix una revisió atenta perquè hi 

ha moltes obres perfectament equiparables a les de creadors 

coetanis que tenen protagonisme en museus i manuals d’art. 

Sense títol (entre 1945 i 1957). 
Pintura sobre paper.

Sense títol (entre 1945 i 1957). 
Pintura sobre tela.

............................



Hi ha diversos motius pels quals aquestes obres no són 

conegudes. El primer és la poca atenció i promoció que en 

va voler fer, i un cert desencant respecte a la pròpia escena 

artística. En un dels escassíssims documents que es conserven 

escrits per Jaume Sans mateix, l’artista diu: «Llavors havia 

fet dues exposicions surrealistes a Barcelona. Jo tenia 20 

anys i era una “esperança” molt ben considerada i prote-

gida pel grup ADLAN i GATPAC, tots ells amics meus». 

Era conscient d’haver participat en esdeveniments singulars 

però no tenia cap mena d’ambició per continuar forjant una 

trajectòria artística rellevant. Tal com indiquen els seus fami-

liars, ben probablement s’hauria sorprès de la presència de 

les seves obres en les principals mostres destinades a revisar 

el surrealisme. Poc després que ell morís, es van succeir una 

sèrie d’exposicions al Centre d’Art Santa Mònica, Museo de 

Teruel, Fundació Caixa de Catalunya, Fundació “la Caixa”, 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, etc., que van 

situar-lo en la historiografia de l’art. L’adquisició de quatre 

obres per part del Museu Nacional d’Art de Catalunya i 

la seva posterior incorporació en la nova sala d’exposició per-

manent dedicada a l’avantguarda catalana dels anys trenta 

(inaugurada l’any 2008, i en la qual hi ha obres d’autors com 

Ángel Ferrant, Leandre Cristòfol, Lamolla i Antoni Clavé), 

també va constituir un nou impuls en la seva revaloració 

acadèmica.

Sense títol (entre 1945 i 1957). 
Pintura sobre fusta.

............................ ............................



Ens trobem, doncs, davant d’un artista conegut per una 

etapa creativa molt concreta anterior a la Guerra Civil i de 

la qual ell –amb entusiasme juvenil i revolucionari– va for-

mar part activa. No passa el mateix amb la resta de la seva 

producció artística ni tampoc en d’altres àmbits creatius en 

els quals va demostrar gran talent. Així, per exemple, va 

projectar cases (les seves pròpies residències o les que va fer 

amb col·laboració amb d’altres arquitectes, com Josep Prat-

marsó), va crear l’interiorisme de bars (La Cavorca, El Molí 

de l’Arbre Sec...), va dissenyar logotips, mobiliari... Tenia 

habilitat, bon gust i olfacte per detectar formes atractives i 

modernes. Algunes creacions seves, com una calaixera, una 

taula i un llum de peu, han format part del catàleg d’au-

tors clàssics de la prestigiosa firma Santa & Cole. Però ni el 

disseny, ni l’arquitectura ni l’interiorisme van ser ocupacions 

amb les quals busqués guanyar-se la vida. En cert sentit, ho 

considerava una ocupació menor i regalava les idees als seus 

amics o familiars. 

Personatge inquiet, polièdric i difícil d’encasellar, en aquesta 

exposició s’aborda –per primera vegada i de forma integral– 

tota la seva producció, que inclou obres inèdites posteriors 

a la Guerra Civil, i material que certifica el seu talent en 

diversos àmbits creatius. Es tracta, doncs, del recorregut de 

descoberta d’un artista molt interessant, fascinat per allò 

modern i per la seducció de les avantguardes.

David Santaeulària

............................ ............................

Domicili familiar a Cabrera de Mar dissenyat per 
Jaume Sans (c.1950). Fotografia: arxiu família Sans.

Llum de peu dissenyat per Jaume Sans. 
Fotografia: catàleg Santa & Cole.

Esbós d’un disseny d’interior 
de Jaume Sans.



EXPOSICIONS AMB 
PRESÈNCIA D’OBRES 
DE JAUME SANS
............................

Tres escultors que presenta ADLAN (Ramon Marinel·lo, 
Jaume Sans i Eudald Serra). Galeries d’Art Catalònia, Barcelona 
(27 – 31 març 1935). 

Grup Logicofobista. Galeries d’Art Catalònia, Barcelona (4 - 16 maig 
1936). 

Exposición antológica de arte contemporáneo. Sala d’audi-
cions de Ràdio Terrassa (organitzada per Cobalto 49), Terrassa 
(3 – 16 juliol 1949).
Jaume Sans. Sala Gaspar, Barcelona (23 març - 5 abril 1957).

Exposición homenaje de los escultores catalanes a Ángel 
Ferrant. Museu d’Art Contemporani de Barcelona (15 - 30 
novembre 1961).

ADLAN. Testimoni de l’època (1932-1936). Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, Barcelona (25 febrer - 31 març 1970) i 
Colegio de Arquitectos de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria 
(18 desembre 1970 - 9 gener 1971).

1924-1936 Surrealisme històric a Catalunya. Bonanova Gale-
ria d’Art, Barcelona (1975).

El Surrealisme a Catalunya (1925 - 1975). Galeria Dau al Set, 
Barcelona (4 octubre - 10 novembre 1975).

L’avantguardisme (IV cicle de cultura catalana). Mostra de 
pintures, escultures i escrits d’avantguarda. Col·legi Major 
Bonaigua, Barcelona (febrer 1984).

Homenatge a Barcelona. La ciutat i les seves arts (1888-
1936). Hayward Gallery, Londres (14 novembre 1985 - 23 febrer 
1986) i La Virreina, Barcelona (21 gener - 29 març 1987).

Surrealisme a Catalunya 1924-1936. De l’Amic de les Arts al 
Logicofobisme. Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona (17 maig - 
30 juny 1988) i Sala Velázquez de Caixa de Barcelona, Madrid, 
(18 octubre - 30 novembre 1988).

El collage surrealista en España. Museo de Teruel (21 setem-
bre - 22 octubre 1989). 

El objeto surrealista en España. Museo de Teruel (27 setembre - 28 
octubre 1990) i Fundació Caixa de Barcelona (febrer - març 1991).

Picasso, Miró, Dalí y los orígenes del arte contemporáneo 
en España. Schirn Kunsthalle Museum, Frankfurt, Alemanya (6 
setembre - 10 novembre 1991).

Avantguardes a Catalunya (1906-1939). Fundació Caixa de 
Catalunya, Barcelona (15 juliol - 30 setembre 1992).

Ver a Miró. Irradiación en el arte español. Fundació “la Caixa”, 
Madrid (14 abril - 9 juny 1993); Fundació “la Caixa”, Barcelona 
(18 juny - 1 d’agost 1993); Centro Atlántico de Arte Moderno, Las 
Palmas de Gran Canaria (2 setembre - 31 octubre 1993) i Fundació 
“la Caixa”, Palma de Mallorca (25 novembre 1993 - 23 gener 1994).

Los paréntesis de la mirada. Museo de Teruel (29 octubre - 
28 novembre 1993).

El Surrealismo en España: 1924-1939. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (18 octubre 1994 -  9 gener 
1995); Kunsthalle Düsseldorf, Alemanya (11 febrer - 17 abril 
1995); Kunsthalle Viena, Àustria (12 maig - 16 juliol 1995); 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Verona, Itàlia 



(28 juliol - 22 octubre, 1995); Auditorio de Galicia, Santiago de 
Compostela (10 novembre 1995 - 7 gener 1996).

Buñuel, la mirada del siglo. Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid (16 juliol - 14 octubre 1996) i Museo Palacio 
Bellas Artes de México, Mèxic (4 desembre 1996 - 2 març 1997).

ADLAN i el circ Frediani. Jocs icaris. Sales d’exposicions de 
Can Palauet, Mataró (19 desembre 1997 - 1 març 1998).

Istmos: Vanguardias españolas (1915-1936). Sala de las Alhajas. 
Fundación Caja de Madrid, Madrid (15 octubre – 13 desembre 1998).

Club 49. Art, música, cinema, fotografia, literatura, teatre i 
idees (1949-1970). Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona (15 juny 
- 31 agost 2000).

Huellas dalinianas. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid (6 juliol - 18 octubre 2004); Artium, Vitòria (10 novembre 
2004 - 27 febrer 2005) i Universidad de Zaragoza (15 març - 5 
maig 2005).

L’objecte català a la llum del surrealisme. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (26 octubre 2007 - 13 gener 2008).

A.C. La revista del GATEPAC. 1931-37. Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Madrid (21 octubre 2008 - 5 gener 2009).

Lamolla, mirall d’una època. Museu d’Art Jaume Morera, 
Lleida. (26 octubre 2010 - 30 gener 2011).

Encuentros con los años treinta. Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid (2 octubre 2012 – 7 gener 2013).

Art a Mataró 1984-2016. Anys d’actituds i possibilitats. Ca 
l’Arenas Centre d’Art - Museu de Mataró (19 febrer - 29 maig 2016).

............................

QUINS SÓN 
ELS ARTISTES QUE 
MÉS ADMIRA?
............................

............................

«Aquesta és una pregunta de compromís. Però jo crec que 

s’han de valorar, i a mi m’interessen, els homes creadors, els 

dissenyadors d’avions supersònics, de projectils dirigits, de 

cases meravelloses, d’automòbils supersport, d’inconcebibles 

estructures de ciment armat, de milers de peces mecà-

niques... També els que segueixen perfeccionant atuells, 

formes i estris populars. El que sí puc assegurar és que no 

m’interessen els pintors del paller i la gallineta i de la natu-

ra morta amb la perdiu, els arquitectes que fan neoclàssic o 

folklore, els decoradors del Chippendale o els que recreen 

el Renaixement i, en general, l’artista grandiloqüent i monu-

mentaloide». (*) 

(*) Fragment d’una entrevista radiofònica que 
van fer a Jaume Sans poc després d’inaugurar 
una exposició a la Sala Gaspar (1957).



JAUME SANS

La seducció de les avantguardes

1914 . 1987

del 3 de març al 6 d’agost de 2017

............................

............................

HORARI:
Divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre, diumenges i festius d’11 a 2 del migdia
Del 15 de juny al 6 d’agost de divendres a diumenge, de 6 a 9 del vespre
Tancat: Divendres Sant, 1 de maig, 24 de juny i 27 de juliol

Activitats complementàries:
Visita guiada a les exposicions, a càrrec de David Santaeulària, comissari. 
8 d’abril a les 18 h
Concert de la Nit dels Museus. SAI Trío, el somni i la papallona. 20 de maig a les 22 h
Presentació del catàleg de l’exposició. 9 de juny a les 19 h

Visites concertades i grups escolars, amb reserva prèvia 
a educacultura@ajmataro.cat i al telèfon 937 412 930

Tallers didàctics i activitats familiars:  
consulteu l’agenda a www.culturamataro.cat
Com a complement de l’exposició podeu trobar 
més informació a: www.jaumesans.org
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Ca l’Arenas. Centre d’Art del Museu de Mataró

c. d’Argentona, 64. 08302 Mataró
Tel. 937 412 930
calarenas@ajmataro.cat
www.culturamataro.cat

      Museu de Mataró
      @culturamataro
      @museumataro

amb col·laboració de:


