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Resum

Una aproximació a la figura del dibuixant Santiago Mateu i Pla (Malgrat de Mar, 1891 – Badalona, 1935). Entre els paisatges 

de mitjà i petit format, especialment de Girona i les seves comarques, els dibuixos fets al carbó van ser considerats per 

alguns crítics el més gran encert de la seva producció. Molts d’ells de traços vigorosos i ben saturats de negre, contrasten 

amb d’altres a llapis i a tinta, de factura lenta, meticulosa, alguns d'execució propera al puntillisme. Als primers anys 

de la dècada dels trenta desenvolupà la faceta d'articulista, a premsa de Girona i de Badalona, sobre artistes catalans 

contemporanis i temes culturals diversos.

Paraules clau: Santiago Mateu i Pla / art català del segle XX / dibuixant paisatgista / Girona / articulista.

Resumen

Santiago Mateu i Pla, el dibujante que amaba Girona

Una aproximación a la figura del dibujante Santiago Mateu i Pla (Malgrat de Mar, 1891 – Badalona, 1935). Entre los 

paisajes de mediano y pequeño formato, especialmente de Girona y sus comarcas, los dibujos realizados al carbón fueron 

considerados por algunos críticos el mayor acierto de su producción. Muchos de ellos de trazos vigorosos y muy saturados 

de negro, contrastan con otros a lápiz y a tinta, de factura lenta, meticulosa, algunos de ejecución cercana al puntillismo. 

En los primeros años treinta desarrolló la faceta de articulista, en prensa de Girona y de Badalona, sobre artistas catalanes 

contemporáneos y diversos temas culturales.

Palabras clave: Santiago Mateu i Pla / arte catalán del siglo XX / dibujante paisajista / Girona / articulista.

Abstract

Santiago Mateu i Pla, the drawer who loved Girona

An approach to the profile of the drawer Santiago Mateu i Pla (Malgrat de Mar, 1891 – Badalona, 1935). Among his medium 

and small format of landscape, specially of Girona and its countries, the charcoal drawings were considered by some 

critics to be the greatest ones of his productions. Many of them with vigorous lines and well saturated with black, they 

contrast with other pencil and ink drawings, of slow, meticulous and close to pointillism execution. In the early thirties 

he developed the role of columnist, for the Girona and Badalona press, about various Catalan artists contemporary and 

cultural issues.

Keywords: Santiago Mateu i Pla / Catalan art of the twentieth century / landscapist / Girona / columnist.

El Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña de Josep Francesc Ràfols, publicat el 1951, dedica unes 
frases a l’artista Santiago Mateu i Pla (14 d’abril 1891 – 02 de febrer 1935), l’obra del qual, els anys vint 
i primers trenta del segle passat va ser apreciada per alguns crítics de l’època. Però va morir jove, 
als quaranta-tres anys, sense descendència, i per bé que la vídua i uns quants familiars i amics van 
intentar mantenir-ne viu el record els primers temps, la Guerra Civil, iniciada un any i escaig que 
morís, no ho va facilitar, ans al contrari. Durant els gairebé tres anys de conflicte bèl·lic, i després en 
la immediata postguerra, hi va haver moltes necessitats més importants i urgents que la de reivindicar 
un artista, que a més ho havia estat tan sols a temps parcial. Tot plegat va fer que Mateu i Pla caigués 
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aviat en l’oblit. Aquest article, a mena de reparació, té la voluntat de redescobrir-lo.

Malgrat de Mar

Santiago Mateu i Pla (fig. 1), fill de Facundo Mateu i 
Fontlladosa, boter d’ofici, i de Josepa Pla i Guitart, mestressa 
de casa, va néixer en aquesta vila del Maresme que fa 
frontera amb la comarca de la Selva, al carrer de Mallorca, 
61, el 14 d’abril de 1891. Va ser el tercer de quatre germans; 
Amadeu, Josep, ell i Florència. La família viuria després un 
temps al carrer de Maó, 37. Cursà estudis d’ensenyament 
primari a l’Escola Municipal de la població, llavors dirigida 
pel mestre Domènec Pons i Munné. Domènec Pons, que 
freqüentava l’entorn cultural de la vila, va ser el secretari 
dels primers Jocs Florals que s’hi celebraren el 1886, que 
van tenir força ressò sobretot per la composició del jurat, 
que presidí Frederic Soler, Pitarra, i que va comptar, entre 
altres, amb Àngel Guimerà, Narcís Oller i Josep Franquesa 
i Gomis de vocals. Va ser amb Domènec Pons, que Mateu i 
Pla qualificava de bon patrici català, amb qui va aprendre els 
principis més rudimentaris del dibuix, com recordava amb 
afecte més de trenta anys després en una carta adreçada a 
Carles Rahola i Llorens; l’escriptor, historiador i polític de 
Cadaqués amb qui es va cartejar amb una certa freqüència 
els primers anys trenta.1

Badalona. Aprenentatge amb Eduard Flò

El 1901, el pare de Mateu i Pla decidí obrir una fàbrica de botes a Badalona –població que havia rebut 
el títol de ciutat feia quatre anys per l’augment demogràfic, industrial i comercial– on segurament 
va veure més possibilitats de prosperar que a Malgrat. S’hi va traslladar amb la família, i s’instal·là al 
carrer de Torner, 7 (tretze anys després, segons consta al padró de 1914, vivien al mateix carrer però 
al número 23, menys el fill gran, Amadeu, que s’havia casat i s’havia traslladat a un altre domicili).

A Badalona, Mateu va acabar els estudis primaris, i ho va fer a l’Escola Municipal de nois del carrer 
de Guifré que dirigia el mestre Teodor Corominas i Bofill. Natural de Palafrugell, Corominas exercia 
la docència a Badalona de feia anys amb gran dedicació. Havia costejat una petita biblioteca al 
centre de la vila que dirigia per fomentar l’hàbit de la lectura entre els alumnes; havia adquirit, 
també pel seu compte, moderns aparells de gimnàstica, i impartia classes de dibuix i de comerç fora 

* El meu agraïment a Francesc Fontbona, que m’encarregà l’article. A Adela Valverde, de l’Arxiu de Malgrat. A Joan Boadas, arxi-
ver municipal de Girona. A Antoni Monturiol, conservador del Museu d’Art de Girona. A Isabel Vera i Gemma Gordils, del Museu Muni-
cipal de Tossa. Al Museu de Badalona: a Margarida Abras, directora, Montserrat Carreras, responsable de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Badalona (AHCB), M. Dolors Nieto, responsable de l’Arxiu d'Imatges, i Lluís Andú, fotògraf. I a Eugènia Riera Mateu, Lola Riera Mateu, 
Teresa Flores Mateu, Joan Mateu Vergés i Marc Flores Peralta, familiars de Santiago Mateu i Pla, per la seva tan valuosa col·laboració.

1  Carta a Carles Rahola, 30 de novembre de 1932. Fons Carles Rahola Llorens. Arxiu Municipal de Girona.
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FIGURA 1. Santiago Mateu i Pla als anys deu. 
Museu de Badalona, Arxiu Josep M. Cuyàs. 



de l’horari escolar. Veient la gran afició per dibuixar tothora que demostrava el nostre biografiat, 
l’animà a assistir a aquelles classes especials de dibuix, en les quals, segons mètodes de l’època, el 
posà a copiar de la manera més exacta possible les anomenades làmines de Julien. Es tractava d’unes 
il·lustracions del gravador, litògraf, pintor i dibuixant francès del segle XIX, Bernard Romain Julien, 
fetes per ser agrupades en àlbums de dibuix de dificultat diversa, que van ser molt populars a final 
del segle XIX i principi del XX com a mètode d’aprenentatge entre els quals s’iniciaven en aquella 
disciplina artística.

El 1905, amb catorze anys, entrà d’aprenent de comptable al despatx d’una fàbrica de teixits de llana 
que havia obert feia un temps Isidre Flò i Font, barber natural d’Alella però instal·lat a Badalona 
molts anys enrere. Per a Mateu i Pla es donà la feliç circumstància que el 1906, un dels fills del seu 
patró inaugurés una acadèmia de dibuix i pintura al carrer de la Mercè, 11, de la ciutat, i s’apuntà a 
les classes que impartia “pera homes y noys” de 8 a 2/4 de 10 de la nit (per a “senyoretes”, en feia 
d’11 a 2/4 d’una del matí). Es tractava del pintor i dibuixant badaloní Eduard Flò i Guitart,2 que 
havia fet un llarg aprenentatge a l’Escola de Llotja de Barcelona, havia ampliat estudis a Roma, becat 
per l’Ajuntament badaloní, i que després de fer classes particulars de dibuix i de pintura durant un 
temps a casa, es va decidir a muntar aquella acadèmia, que aviat comptà amb força alumnes. Un 
d’ells va ser, doncs, Santiago Mateu i Pla, que molt temps després recordava el gran plaer que li 
havia produït l’assistència, durant uns anys, a aquelles sessions, en què per fi va poder treballar amb 
models de guix, cosa que per a ell va significar una revelació. I s’hi va posar amb autèntic delit. No 
es cansava de fer encaixos, esbossos a llapis i al carbó, i dibuixos acabats de reproduccions d’algunes 
escultures famoses: des d’obres cabdals del món grecoromà, del Renaixement i del Barroc, fins a 
peces modernistes. D’una d’aquestes obres, Sembradora, de l’escultor i ceramista txec del segle XIX, 
Friedrich Goldscheider, se’n conserva un dibuix, on mostra un molt bon domini de les proporcions 
i del tractament de llums i ombres. Aquesta acadèmia, de 61 x 46 cm., és l’obra de més format que li 
coneixem. En el futur, els dibuixos sobre paper o cartolina, la majoria dels quals eren horitzontals, 
farien a l’entorn dels 32 x 48 cm, i alguns serien fins i tot més petits, per sobre els 15 x 23 cm.

A final de setembre de 1909, quan a Badalona es va celebrar la Festa Major que hauria tingut lloc, 
com sempre, a mitjan agost, però que s’havia suspès pels fets recents de la Setmana Tràgica, a les 
sales del primer pis del teatre Zorrilla es va inaugurar una exposició de treballs realitzats per vint-i-
sis alumnes d’Eduard Flò. Entre ells hi havia Santiago Mateu (també qui seria anys després conegut 
caricaturista i periodista Jaume Passarell), el qual molt probablement mostrava en públic alguna 
obra de Mateu per primera vegada. A més, va ser la seva primera exposició col·lectiva quan tenia 
divuit anys, que va rebre molts visitants i elogis de la premsa local.3

Aquells anys d’intens treball, molt acadèmic, que van fer que milloressin de forma notable les seves 
innates condicions per al dibuix, no li van proporcionar encara una manera pròpia d’expressar-
se, que ell frisava per trobar. Per això, en paral·lel a l’assistència a les classes que impartia Eduard 
Flò, sempre que podia visitava les exposicions que se celebraven a Barcelona, tant les d’artistes 
ja consagrats, com les d’alguns que començaven a despuntar. Entre els darrers artistes, van 
impressionar-lo vivament –segons ell mateix evocava de més gran–, els dibuixos al carbó i a tinta 
de gent treballadora, sobretot pescadors i estibadors del port, d’Enric Pascual Monturiol (net de 

2 Casals i Cortès, 1982.
3 Gent Nova, 02 d’octubre de 1909, p. 4. El Eco de Badalona, 02 d’octubre de 1909, p. 2.
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Narcís Monturiol), que el 1911 va fer una exposició a la sala del Faianç Català i que va rebre bones 
crítiques. I per sobre de consagrats i de novells, reverenciava la força dels dibuixos d’Isidre Nonell, 
la prematura mort del qual va colpir-lo profundament. Més endavant, també admiraria Joaquim Mir, 
a qui considerava un gran creador de simfonies de color.4

Anys deu. Descobriment de Girona

Per bé que la família vivia a Badalona des de feia anys, alhora mantenia el contacte amb parents i 
amics de Malgrat. El desembre de 1912 i a la casa consistorial, hi va mostrar algunes obres i així va 
exposar individualment per primer cop. A manca d’una publicació malgratenca que n’hauria parlat, 
ho va fer el setmanari La Costa de Llevant, de Canet de Mar, que en publicà el parlament del dia 
de la inauguració, i una crítica molt elogiosa, signada per l’artista polifacètic, i també crític d’art, 
Francesc Casanovas. Mateu, entre altres coses, hi manifestà el goig que sentia per exposar davant 
dels seus compatricis: “Es la primera vegada, es el primer pas que dono vers l’espinós camí de l’art; 
es la primera exposició que m’atreveixo á fer aqui, de mes senzilles obres”, i el més gran agraïment 
per veure’s reconegut per la seva vila nadiua. A la mostra exposava diverses obres a llapis, entre les 
quals la crítica destacava: dos caps de dona, una vista de la Rambla de Badalona, diverses marines i 
un pastel de “taques de color molt atrevides”.5

Uns mesos abans, una altra notícia d’aquell mateix 1912 ens demostra l’estreta relació que mantenia 
amb Malgrat, tot i haver-ne marxat als deu anys. El llibre La vila de Malgrat i sos contorns, a l’apartat 
“Malgratencs il·lustres”, que parla extensament del nefròleg i lingüista del segle XIX Marià Cubí, 
diu que: 

un paisà seu, el jove artista Santiago Mateu i Pla, en març de 1912 feu una reproducció a l’oli del seu 
retrat, que regalà el 8 de juny de dit any a l’Ajuntament d’aquesta vila, per mans de son primer mestre D. 

Domènec Pons.6

El consistori acordà que seria col·locat al Saló de Sessions quan s’inaugurés la nova casa de la vila, en 
construcció, fet que es produí l’any següent. Però cinc anys després de l’obsequi del retrat de Cubí, 
la premsa local es queixava que encara no havia estat exposat i, amb ironia, deia que esperava que no 
fos a causa del cost de posar-li un marc.7

Aquesta obra, de la qual no es tenen més notícies –com tampoc dels caps de dona, la Rambla de 
Badalona o el pastel que exhibí als vint-i-un anys en l’exposició a l’Ajuntament de Malgrat–, va 
ser una raresa en el conjunt de la seva producció. No serien el retrat ni la pintura a l’oli les seves 
especialitats. Mateu i Pla ben aviat optaria pel dibuix de paisatges, primer a llapis i al carbó, més 
endavant també a tinta, sobretot els de les comarques de Girona. Ell mateix explica com es va 
produir aquesta preferència per les terres gironines a l’esmentada carta a Carles Rahola. Va ser pels 
volts de 1911-1912, quan l’empresa per a la qual treballava com a comercial li va confiar la ruta de 
Girona:

4 Carta a Carles Rahola, 30 de novembre de 1932. Fons Carles Rahola Llorens. Arxiu Municipal de Girona.
5 La Costa de Llevant, 15 de desembre de 1912, p. 6.
6 Paradeda i Robert, 1915: 130.
7 Buñol Regí, 1917: 6.
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Recordo d’una manera vivíssima l’impresió que’m feu l’entrar un capvespre de febrer a la ciutat de Girona 
ont anava a treballar; talment un somni veneciá! En pasar el pont de pedra els llumets de la ciutat es 
reflectien com foc-follets sobre les dormides aigues del riu i vareig presentir aquell dia que la ciutat de 
Girona seria pera mi la pedra angular de la meva obra artística –tan modesta com se vulgui– i aleshores 
encar en embrió. Vareig seguir avidament totes les contrades de la comarca; la Costa Brava, meravella 
geológica i llumínica, el cordial Baix Emporda, la Selva, de paisatge ombrívol, la gerda Garrotxa, el 
dantesc Ripolles, l’Alt Empordà resec i retallat...8

Allò que Girona i les seves comarques serien la pedra angular de la seva producció artística, ho va 
complir amb escreix, com veurem més endavant.

El 1912 hauria hagut de fer el servei militar, però pel que sembla, se’n va deslliurar per la miopia. Al 
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del vint-i-dos de desembre surt una relació d’onze reclutes; 
Mateu un d’ells, als quals, segons un article de la llei de reclutament llavors vigent, se’ls havia de 
retornar la quantitat que havien ingressat per reduir el temps del servei, en el seu cas mil pessetes, 
xifra molt important a l’època. D’aquell any és l’obra més antiga localitzada a la premsa badalonina. 
Es tracta d’un apunt al natural fet al carbó que representa un ramat de cabres pasturant. Signat i datat 
el 1912, va reproduir-lo al número d’agost la revista Cassino Apolo, que editava l’entitat badalonina 
d’esbarjo d’aquest nom, llavors una de les més populars a la ciutat. Del mateix 1912 és un dibuix de 
la torre Pi i Gibert, de Badalona, que va ser enderrocada el 1973, publicat en aquella mateixa revista 
l’agost de 1913, per bé que es va titular Apolo des d’aquell any fins al 1917. Altres obres seves serien 
publicades a la premsa de Badalona en el futur. Els dos dibuixos, del mateix any i ben diferents, un, 
en què tot hi és esbossat, l’altre, fet amb precisió gairebé fotográfica. Són molt correctes però encara 
els falta el caràcter, la personalitat, la manera de fer que individualitza i identifica un artista. Del 
mateix moment són un dibuix a la ploma, reproduït a la premsa local,9 i un oli de petit format (fig. 2), 
que representen la platja de Badalona. Tècnicament diferents però de composició gairebé calcada, 

8 Carta a Carles Rahola, 30 de novembre de 1932. Fons Carles Rahola Llorens. Arxiu Municipal de Girona.
9 Gent Nova, 15 d’agost de 1915, p. 6.
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ens mostren una llarga platja que en una ampla corba a manera de badia s’allunya cap a Barcelona, 
amb el mar en calma i uns núvols baixos esfilagarsats, entre els quals s’obren clarianes. A l’oli, un 
dels tres únics que hem localitzat, hi destaca la claror de la posta de sol, amb tons rosats i suaument 
violetes, que es tornen un punt acarbassats a la línia d’horitzó, cap a la dreta, molt ben harmonitzats. 
L’obra ens remet directament a algunes marines molt similars que va fer per aquelles dates el seu 
mestre de dibuix i pintura Eduard Flò. Aquells primers anys deu van ser d’aprenentatge. Mateu i 
Pla, malgrat que no trigaria gaire, encara havia de trobar el seu camí.

Aquella dècada, i també durant els anys vint, va dibuixar amb autèntica fal·lera durant les estones 
lliures que li deixava la feina. Ell mateix quantificava aquest treball temps després en prop d’un 
miler de dibuixos, molts dels quals conservava en atapeïdes carpetes, mentre d’altres havien estat 
venuts i alguns fins i tot havien creuat l’Atlàntic.

D’aquell treball tan intens van sorgir diverses exposicions individuals. Després de la de Malgrat 
de 1912, n’organitzà una al Centre Catalanista Gent Nova de Badalona l’agost de 1915, en el marc 
de la Festa Major. Va significar la presentació oficial com a artista a la ciutat, on residia des de feia 
catorze anys. Malgrat que era molt jove, ja era ben conegut en els cercles culturals badalonins, per 
la qual cosa, a la inauguració hi va assistir una nombrosa representació de l’Ajuntament, presidida 
per l’alcalde, i integrants de diverses entitats badalonines, a més de públic en general. Constituïa 
l’exposició una nombrosa col·lecció d’apunts al natural, a ploma i al carbó, i algunes pintures al 
pastel i a l’oli, d’indrets badalonins, de diversos llocs de la Costa Brava, de Banyoles, Girona, Besalú, 
Empúries, etc. fets els darrers tres anys.

Sobre aquella mostra va sortir un article sense firma, de pàgina sencera, a la publicació badalonina 
Gent Nova,10 portaveu de l’entitat que l’havia acollit, en la qual l’autor s’identificava com a company 
d’escola al col·legi del mestre Teodor Corominas. Assistent també a les classes de dibuix que feia el 
mestre fora de l’horari escolar –de les quals deia que no havia tret el més mínim profit–, destacava 
que Mateu n’era un dels deixebles més aprofitats. Al text, que anava il·lustrat amb dos dibuixos; el de 
la platja de Badalona esmentat abans i reproduït en aquest article, i un altre del port de Palamós, es 
preguntava com el seu amic havia pogut presentar tanta producció si la major part del temps l’havia 
de dedicar a la feina que era el seu mitjà de viure, que res tenia a veure amb l’art. I concloïa que era 
per la gran tenacitat, “vetllant mentre els altres dormíen, treballant mentres tothom se divertía”. En 
remarcava també el temperament, d’una modèstia fins i tot excessiva, que l’havia portat a exercitar-
se en la quietud i l’isolament, però amb una gran fe en si mateix i en l’obra, i acabava dient que 
esperava que aquella exposició li proporcionés el reconeixement que es mereixia. Mateu mateix es 
definia com a una persona tenaç. Així ho manifestava molts anys després a la carta a Carles Rahola 
abans esmentada: “Sota les aparences externes d’un home grassó bonhomios i apacible s’hi amaga 
en mi una veritable voluntad ferria; que soc actiu i energic, d’una manera mesurada però tenaç, que 
soc dels que no es torcen ni es dobleguen”.

Si es podia interpretar que els elogis d’un company d’escola eren deguts al fet que es tractava d’un 
amic, un altre article aparegut a la mateixa publicació quinze dies després, firmat amb les lletres 
Li, corroborava la qualitat d’algunes de les obres exposades.11 Després de comentar que les pintures 
al pastel i a l’oli eren tècnicament correctes, però potser d’una manera excessiva que els llevava 

10 L’exposició Mateu, 1915: 6.
11 L’art d’En S. Mateu i Pla, 1915: 2.
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caràcter, lloava, en canvi, els dibuixos, 
on trobava que en els darrers, del 
mateix any de l’exposició, Mateu assolia 
una feliç conjunció entre expressió 
i tècnica. Acabava considerant-lo 
quelcom més que una esperança. Qui 
sap si aquells comentaris van ser en bona 
part responsables que, en el futur, el 
nostre artista s’inclinés definitivament 
pel dibuix.

Hi ha diferències notables entre els 
dibuixos localitzats de 1912 i 1913 i 
d’altres de 1915. Si en algun dels primers 
dibuixos, l’artista plasmava la realitat 
amb una certa ingenuïtat i encara se’l 
notava sotmès a preceptes tècnics que 
l’encotillaven, en dos anys va fer un salt 
qualitatiu molt important pel que fa a 
la recerca d’un camí propi. Als de 1915, 
gairebé tots al carbó, en què la crítica 
destacava l’originalitat dels apunts de 
roques vora el mar de la Costa Brava, –
que durant uns anys va ser per a ell un 
tema recurrent–, s’hi observa un traç 
molt més espontani i lliure, molt més 
vehement i personal. El carbó llisca 
ràpid i amb fluïdesa sobre el paper 
i deixa de banda la minuciositat i la 
contenció d’obres anteriors en benefici 
d’una major expressivitat. És un bon 
exemple dels primers apunts, el dibuix 
d’un poble costaner, de l’agost de 1913 
(fig. 3), i dels segons, un del parc de 
Can Solei, de Badalona, de 1915 (fig. 4) 
–un gairebé igual a aquest darrer seria 
reproduït dues vegades anys després, en 
concret el 1927, al número extraordinari 
de Festa Major d’El Eco de Badalona, i el 
1935, també a l’extraordinari de Festa 
Major de la publicació badalonina Sol 
Ixent–. Han passat tan sols dos anys 
entre l’un i l’altre, però conceptualment 
parlant, els separa tot un món.

Situem al mateix moment que la darrera obra, els dibuixos Parc i La Devesa i el rec (fig. 5), que conserva 
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FIGURA 3. Poble costaner. Col. Lola Riera Mateu. Fotografia: Lluís 
Andú.

FIGURA 4. Parc de Can Solei. Col. Eugènia Riera Mateu. Fotografia: 
Lluís Andú.

FIGURA 5. La Devesa i el rec. Museu de Badalona. Fotografia: Lluís 
Andú.



el Museu de Badalona.

El Centre Gent Nova, a propòsit d’aquella exposició, l’homenatjà amb un recital de sonates 
d’Amadeus Mozart i d’Adolf Hubert a la sala d’actes el diumenge següent a la inauguració de la 
mostra, mentre, de la seva banda, Mateu obsequià el Centre amb un dels dibuixos al carbó exposats 
(Camí de la font sulfurosa de Banyoles), i uns socis van adquirir-ne un altre, unes roques a la platja de la 
Fosca, de Palamós, que també cediren a l’entitat.12

L’any següent, el 1916, es va presentar a Barcelona. Ho va fer l’octubre, amb una exposició a la Sala 
Parés, on compartí espai amb una mostra del paisatgista Joaquim Vancells. Les obres de Mateu 
consistien en una col·lecció de dibuixos a llapis i al carbó que van merèixer un bon comentari al diari 
El Poble Català.13

A final de 1917 tornà a exposar a la Sala Parés. Quatre artistes ompliren les parets de la galeria d’art 
més antiga de Barcelona el desembre d’aquell any: Francesc Gimeno, Modest Teixidor, Frederic 
Masriera i Vila, i Santiago Mateu i Pla. Gimeno a part, la gran categoria artística del qual no 
qüestionava ningú a aquelles alçades i que va tenir crítiques separades dels altres tres, hi va haver 
disparitat d’opinions sobre les obres de Teixidor i de Masriera, cosa que no passà amb els més de 
seixanta dibuixos al carbó de Mateu, deu de jardins, catorze vistes del Mediterrani, quinze de la 
Costa Brava, vint-i-dos paisatges gironins i un titulat La nit, segons especificava la revista badalonina 
Gent Nova.14 En van parlar breument Il·lustració Catalana15 i El Diluvio,16 que destacaven els contrastos 
de llums i ombres i la seguretat del traç; ràpid i enèrgic, i en van fer una crítica més llarga Vicenç 
Solé de Sojo a El Poble Català,17 que firmava amb el pseudònim Florián, i Feliu Elias, Apa, que ho va 
fer amb el pseudònim Joan Sacs, que utilitzava quan escrivia sobre art, a La Publicidad.18

Tots dos consideraven un descobriment l’exposició de Mateu i Pla, i destacaven la facilitat, la 
seguretat, l’economia de recursos i la marcada personalitat que l’autor demostrava en els nombrosos 
dibuixos exposats. Florián opinava que, malgrat que molts semblaven respondre a un moment 
imprevist perquè el carbó hi corria amb lleugeresa, no eren simples esbossos sinó obres acabades i 
amb ànima. Per la seva banda, Joan Sacs, que creia que es tractava d’un bon debut en el panorama 
artístic català, tan sols trobava que en algunes obres mancaven matisos perquè l’autor accentuava 
exageradament els negres, de manera que més que dibuixos, semblaven siluetes properes a les 
ombres xineses.

Encara que Mateu i Pla es dedicava gairebé exclusivament al gènere del paisatge, a principis de 1918 
Mateu va obsequiar el Centre Gent Nova de Badalona, adherit a la Unió Catalanista, amb un retrat 
a llapis de Domènec Martí i Julià, que havia estat president de la Unió i havia mort feia pocs mesos, 
en concret el juny de 1917. Eminent psiquiatra a qui Enric Prat de la Riba –primer president de la 
Mancomunitat–, havia encarregat la planificació de l’assistència als pacients amb malalties mentals 
de Catalunya, defensor acèrrim de l’alliberament nacional i social, la seva presència a Badalona havia 

12 Gent Nova, 28 d’agost de 1915, p. 5.
13 V. i B., 1916: 1.
14 Exposició Mateu i Plá, 1917: 7.
15 Il·lustració Catalana, 1917: 294 [sic].
16 Camins, 1917: 9.
17 Florian, 1917: 1.
18 Sacs, 1917: 8.
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estat freqüent perquè hi van viure tres germans i perquè era un assidu, per motius ideològics, de 
Gent Nova. Martí i Julià havia estat un admirador de l’obra de Mateu i, arran de l’exposició que el 
nostre artista havia celebrat als locals de l’entitat badalonina el 1915, l’havia descobert al professor, 
periodista i crític d’art Manuel Alcántara Gusart, com vint anys després Alcántara comentaria 
en un article que va publicar a El Eco de Badalona a resultes de la mort del dibuixant.19 La revista 
que publicava Gent Nova es va fer ressò de la gentilesa de Mateu, i després de qualificar-lo d’amic, 
company i inspirat dibuixant, li agraïa “la seva ofrena, que l’acredita una vegada més d’artista i és 
demostració del seu amor als ideals nacionalistes i socialistes, que el Dr. Martí i Julià ne sigué un 
mestre i apóstol”.20 Com en el cas del retrat de Marià Cubí, tampoc no se’n tenen notícies.

El gener de 1919 exposà a les Galeries Laietanes de Barcelona, i si el comentari aparegut a La Veu de 
Catalunya21 no li era gaire favorable perquè, encara que trobava que hi havia obres “essencialment 
bones i sentides”, considerava que d’altres no estaven a l’alçada d’aquelles, Joan Sacs va escriure, 

a les pàgines de La Publicidad, un llarg i elogiós 
comentari sobre la mostra.22 El crític no s’estava de 
jutjar amb molta duresa, si no li agradaven les obres 
d’algunes exposicions. El dia anterior a l’escrit 
dedicat a la de Mateu deia, a propòsit d’una exposició 
d’olis, que no creia que el món tingués necessitat 
d’aquells quadres ni que l’autora sabés “donde tiene 
su diestra”, i a continuació del comentari dedicat a 
Mateu, n’adjuntava un de molt breu sobre una altra 
mostra d’olis, que qualificava d’indignitat. En canvi, 
dedicava diverses lloances a l’obra del nostre artista:

El señor Mateu y Plá sabe contrastar tan bien, que aquellas 
sus manchas brutalmente simplificadas logran todos los 
matices y, dijérase, todo el colorido que se pudiera exigir 
a un buen pintor del aire libre. Estos bárbaros paisajes 
y marinas monocromos y casi completamente negros, 
cantan vehementemente el milagro siempre emocionante 
de la luz. El sol, los celajes, las aguas de estos paisajes y 
marinas resplandecen magníficamente, apoteósicamente 
[...] Es personalísimo en su estilo, es firme y aplomado en 
la estructura de sus volúmenes definidos [...] También es 

pulcro en la peligrosa manipulación del carbón.

Des d’un punt de vista estilístic, si els primers temps 
de la dècada, amb vint o vint-i-un anys, encara es 
mostrava contingut en excés, més pendent d’aplicar 

les lliçons apreses que de volar sol, la tendència a deixar-se anar, que havia començat a posar en 
pràctica poc després, es confirma definitivament els darrers anys deu. Això no vol dir que les obres 
localitzades d’aquell moment segueixin un mateix patró, però sí que mostren ja un segell propi. N’hi 

19 Alcántara Gusar, 1935: 1.
20 Gent Nova, 19 de gener de 1918, p. 5.
21 La Veu de Catalunya, 04 de març de 1919, p. 9.
22 S., J., 1919: 3.

131RACBASJ. Butlletí XXXIV, 2020 Santiago Mateu i Pla, el dibuixant que estimava Girona

FIGURA 6. Paisatge de vila catalana. Publicat a Vell i 
Nou, 15-02-1919.



ha que són apunts de traços enèrgics i molt ràpids, que més que dibuixar insinuen les formes, com 
Costa Brava i Paisatge de vila catalana (fig. 6), d’una contundent verticalitat; tots dos reproduïts a la 
revista d’art Vell i Nou el febrer de 1919,23 a propòsit de l’exposició a les Galeries Laietanes.

Són ben diferents, en contra, els dibuixos de jardins, un dels temes preferits, com ho prova que 
a la mostra a la Sala Parés de 1916 n’hi hagués deu, i n’exhibiria a d’altres exposicions en el futur. 
Jardí (fig. 7) i Jardí senyorial, del 1917, ho exemplifiquen. Fets amb tècnica pròxima al puntillisme 
i de concepte gairebé naïf, són obres de factura lenta, meticulosa, molt allunyades de l’execució 
impetuosa, rabent, dels dos dibuixos publicats a Vell i Nou. Val a dir que aquestes darreres obres eren 
fets amb carbó, mentre que els jardins són a llapis o a ploma. La tècnica diferent utilitzada en un i 
altre cas explica també la diferència de concepció.

És del mateix moment el dibuix La Devesa (fig. 8), que conserva el Museu d’Art de Girona, que 
també és igual, quant a la factura, sobretot la part ajardinada de la dreta, als dos jardins esmentats. 
I és curiós observar la gran diferència d’execució entre aquest i La Devesa i el rec, del Museu de 
Badalona –citat i reproduït abans–, tot i mostrar tots dos, exactament, el mateix racó del parc gironí.

Al costat d’aquests jardins tan elaborats, hi ha dibuixos dels mateixos anys d’aparença, només 
aparença, un punt descurada, amb paisatges de cels molt ingenus (Joan Sacs, malgrat els elogis que 
dedicava a Mateu, a l’esmentada crítica a La Publicidad deia que “peca alguna vez de chapucería en 
algunos de estos dibujos”), però que traspuen passió, autenticitat, gràcies al vigorós tractament del 
carbó. És el cas, per exemple, de Girona (fig. 9) i Sant Feliu de Girona, tots dos de 1919.

23 Vell i Nou, 15 de febrer de 1919, p. 67-68.
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FIGURA 7. Jardí. Col. Lola Riera Mateu. Fotografia: Lluís Andú.



D’aleshores també es conserven alguns dibuixos molt notables, com Cel de tempesta, de 1917 (fig. 10), 
d’una acusada personalitat, amb uns núvols que ocupen dues terceres parts de la composició i es 
retorcen i es caragolen, amenaçadors, sobre una població costanera, on Mateu posà a prova com 
poques vegades el domini del carbó, i en va sortir molt airós.

Molts dels paisatges i marines exhibits en les exposicions dels anys deu eren de paratges gironins, 
els quals –a part d’alguns llocs de Badalona que tenia sempre a mà–, s’havien convertit ja feia uns 
anys en el seu centre d’interès principal. I la passió per dibuixar-los havia facilitat el contacte amb 
persones del món cultural i artístic d’alguns d’aquells indrets, amb un cert nombre de les quals va 
travar una bona relació. Aquest va ser el cas d’Ignasi Melé, de Tossa. Un apunt de Mateu de 1918 del 
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FIGURA 8. La Devesa. Fons d’Art Diputació de Girona. Fotografia: Rafel Bosch.

FIGURA 9. Girona. Col. Eugènia Riera Mateu. Fotografia: Lluís Andú.



castell de Tossa a tinta xinesa, que forma part del fons del museu municipal de la vila, està dedicat 
“Al amic I. Melé, 29-5-1919”, metge cerverí afincat a Tossa, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, 
excursionista empedreït, molt aficionat a l’arqueologia i descobridor de les restes de la vil·la romana 
d’aquesta població. I Mateu va conservar sempre una petita pintura a l’oli de la porta de la muralla 
del municipi, datada el 1920, obra de Josep Soler de Morell, considerat el cronista plàstic de la vila, 
dedicada “Al amic i distingit artista S. Mateu i Pla com a recordansa de la visita a Tossa. 12-VI-
1921”. Entre els amics gironins, més endavant valoraria moltíssim, com veurem, la relació amb Carles 
Rahola.

Els anys vint

El 1920 es va casar amb Josepa Bori i Llobet, poetessa, filla d’Antoni Bori i Fontestà, mestre, pedagog 
i escriptor badaloní. De l’obra més famosa, Lo trobador català –un recull de poesies que edità el 1892 
perquè fos utilitzat en l’ensenyament del català a les escoles–, se’n van fer més de vint edicions i s’ha 
reeditat encara no fa gaires anys. En tres postals amb la fotografia de la parella, fetes al reconegut 
establiment fotogràfic Unal de Girona, i enviades des d’aquesta ciutat a cadascun dels tres germans 
de Santiago, Amadeu, Josep i Florència, datades totes tres el divuit de març de 1920, firmen “els teus 
germans Santiago i Pepeta”.

Per a Josepa Bori no va ser el primer matrimoni. El juliol de 1909 s’havia casat amb el poeta badaloní 
Pere de Tera i Fanals, que va morir l’estiu de 1918 de l’anomenada grip espanyola. Com a anècdota, al 
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FIGURA 10. Cel de tempesta. Col. Eugènia Riera Mateu. Fotografia: Lluís Andú.



número d’agost de 1913 de la revista badalonina Apolo s’havia donat una curiosa coincidència: a més 
d’incloure textos, entre altres, d’autors tan destacats com Adrià Gual, Clementina Arderiu o Avel·lí 
Artís i Balaguer, hi sortia el dibuix de 1912 de la torre Pi i Gibert reproduït en aquest article, i un 
poema de Josepa Bori, que seria anys després la seva dona; un del seu pare, Antoni Bori, traspassat 
feia un any; un altre de Pere de Tera, llavors marit de Josepa, i un fragment d’una novel·la, de nom 
L’Elvira, del seu germà, Rafael Bori.

Tant Santiago Mateu com Josepa Bori, que l’agost de 1907 havia estat la reina dels Jocs Florals del 
Centre Catalanista Gent Nova, freqüentaven els cercles culturals de Badalona, ella amb el seu marit 
Pere de Tera, i hi havien coincidit en tertúlies en què es discutia i es polemitzava sobre qüestions 
d’art i de literatura. La relació entre el matrimoni de Tera-Bori i ell devia ser prou estreta perquè el 
1919, com a homenatge al poeta desaparegut l’any anterior, uns quants amics van proposar publicar-
ne en un volum les poesies i proses, disperses en diaris i revistes, i es va formar una comissió, un dels 
integrants de la qual va ser Mateu i Pla. De la iniciativa, se’n va fer ressò la publicació Emporion, de 
Torroella de Montgrí, de la qual Pere de Tera havia estat col·laborador.24

Una altra prova de la seva amistat és una fotografia de Josepa Bori dedicada el 1918, l’any en què ella 
enviudaria, a la germana del nostre artista (“A Florencia Mateu amistat i record”). Que dediqués 
una fotografia a una noia uns dotze anys més jove, com era el cas, demostra una estreta relació, no 
tan sols amb Mateu sinó també amb tota la família. Si Josepa Bori havia viscut amb el primer marit a 
casa de la família de Tera, al carrer de la Indústria, al padró de Badalona de 1921 consta ja que vivia 
amb Santiago Mateu al carrer de Guifré, 96, que seria sempre la residència d’aquell matrimoni.

La dècada dels anys vint, Mateu va fer tres exposicions individuals: l’agost de 1920, en el marc 
dels diferents actes organitzats a Badalona amb motiu de la Festa Major, va exposar cinquanta-dos 
carbons al local de Gent Nova i va agrupar-los, per temes, en sis grups: Girona, Paisatges gironins, 
Costa Brava, Jardins catalans, Paisatges catalans i Platges del Mediterrani;25 el desembre de 1923 en 
va obrir una a la sala Dalmau de Barcelona, i el novembre de 1927 va presentar una sèrie de carbons 
de la Costa Brava i altres paisatges de Girona –i una Platja de Badalona– al Centre de Lectura de Reus.

A vegades, la premsa badalonina reproduïa alguns dels dibuixos de Mateu. És el cas, per exemple, 
d’El Eco de Badalona, que al número extraordinari d’agost de 1927 en publicà dos al carbó de la finca 
i el parc de Can Solei de la ciutat (ja s’ha comentat un dels dos), i l’any següent, també al número 
extraordinari de Festa Major del mateix setmanari, en van sortir cinc, dues vistes de la platja de 
Badalona, el monestir de Sant Pere de Camprodon, unes roques a la platja de l’Escala i les muralles 
de la vila vella de Tossa.

Però tres exposicions en deu anys, tan sols una d’elles a Barcelona, posa de manifest la poca vinculació 
de Mateu amb l’òrbita artística barcelonina. Això va ser degut en bona part perquè la feina de 
promotor de vendes de l’empresa en la qual treballava no li ho facilitava. Encara que li hauria agradat 
dedicar-se a la faceta artística a temps complet i tenir un major reconeixement, mai s’arriscà a jugar-
s’ho tot i apostar-hi de manera decidida, i amb el temps s’adaptà a aquella circumstància, com ell 
mateix explicava el 1932 a Carles Rahola:

24 Emporion, 08 de juny de 1919, p. 6-7.
25 El Eco de Badalona, 28 d’agost de 1920, p. 2-3.
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M’agraden les dolceses d’una vida tranquila, ordenada i sense sotracs i angunies; potser aquest és el caire 
difícil de la meva doble personalitat d’home que mesura xifres i més xifres llargues hores del dia i del 
artista que sommia horitzons immensos en les hores de lleure i de repòs [...] He obtat per viurer dignament 
alternant la prosa quotidiana de les xifres ab les idealitats d’or i porpra del art.

I va defugir sempre, per convicció, apropar-se als cercles artístics oficials:

Desde l’adolescencia que vareig sentir un profund menyspreu per l’anomenat art oficial; tota la fanfarria 
aparatosa de les exposicions dites Nacionals em feia poca gracia; les he considerat sempre de gran vanitat 
i ademés abgectes i orfes de veritable emoció estètica –perdoneu la cruesa del concepte–. Ço ha fet que al 
llarg de la meva pobra carrera artística hagi fugit com d’escaldar-me de concorrer a cap exposició oficial 
d’art i per tant no podré mostrar-vos cap guardó dringant. He concorregut en certamens no oficials mes 
modestos pero mes veridics i mes justos ont els llorers s’obtenen mes noblement. Han tingut la gentilesa 

de distingir-me tres o quatre vegades.26

I recordava que havia rebut un o dos guardons de poca importància quan encara era adolescent, 
i ja d’adult, el 1928, havia estat premiat per un dels dibuixos que havia fet de la Costa Brava, al 
carbó, al concurs artístic organitzat aquell any per la revista Arts i Lletres, de curta durada, i el 1931 

havia rebut dues distincions al concurs 
de dibuixos a la ploma denominat Masia 
Catalana. Aquell concurs, coordinat pel 
Centre Excursionista de Catalunya i 
convocat per l’Agrupació Excursionista 
Tagamanent en el marc d’un projecte 
d’envergadura iniciat als anys vint, 
volia contribuir a l’estudi d’aquesta 
característica construcció rural catalana.27

Durant aquella dècada, Santiago 
Mateu va seguir dibuixant paisatges al 
carbó vibrants com els que s’acaben de 
comentar, sobretot marines de la Costa 
Brava en què unes roques abruptes, que a 
vegades deixen veure un poble al fons, són 
el tema principal. És el cas, per exemple, 

de Cala Bona, Tossa, de 1928, o Lloret de Mar (fig. 11), del mateix any, molt propers, malgrat els gairebé 
deu anys que els separen, al dibuix Costa Brava que va publicar el 1919 la revista Vell i Nou.

Però en paral·lel a aquesta manera de fer ja coneguda, són d’aquells anys vint diversos dibuixos (setze 
en total dels vint-i-cinc localitzats), la majoria a llapis, carbó o a tinta, ben diferents. El primer tret 
que els caracterita, que Mateu no havia utilitzat abans, és que estan emmarcats per un semicercle 
(tretze dels vint-i-cinc), a mena d’un ventall totalment obert, o per una forma ovalada, que “tanca” 
el tema dibuixat. És com si els hagués volgut donar una prestància especial, un aspecte distingit, com 
d’objecte de vitrina, que demanava un tractament més fi de traç, més minuciós, sense la rusticitat 
o l’espontaneïtat d’altres obres seves. Dos turons (fig. 12), per exemple, és un dibuix de 1921 que ens 

26 Carta a Carles Rahola, 30 de novembre de 1932. Fons Carles Rahola Llorens. Arxiu Municipal de Girona.
27 Solà, 2010.
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FIGURA 11. Lloret de Mar. Museu de Badalona. Fotografia: Lluís 
Andú.



transmet placidesa, serenor, i d’una 
exquisidesa especial en el conjunt de 
la seva producció, que fins i tot ens 
pot evocar, segurament sense tenir-
ne la pretensió, l’estètica japonitzant. 
També és molt refinat el dibuix 
Paisatge nocturn (fig. 13), on la claror 
d’una lluna plena es filtra a través 
d’unes clarianes de franges paral·leles 
enmig d’un cel tapat, i dona al 
conjunt una lluminositat especial.

Encara que sense la forma 
semicircular de les dues obres 
anteriors, n’hi ha algunes d’aquests 
anys que s’hi assemblen per com van 
ser realitzades. És el cas d’Arbreda, 
un dibuix a tinta de 1924, de traç 
recollit i meticulós, d’elaboració 
lenta, tranquil·la, propera a la tècnica 
puntillista que havíem observat als 
dibuixos de jardins de la dècada 
anterior.

Però Feliu Elias, que ja hem vist que 
va ser un dels valedors principals de 
Mateu, tot i apreciar la producció 
d’aquella dècada, a l’obituari que 
uns anys després dedicaria al nostre 
artista, opinaria que el més gran 
encert de Mateu havia estat el 
dibuix al carbó, on li havia vist una 
sensibilitat refinada per al contrast, 

del qual havia sabut treure molt partit. I afegiria que quan el practicà molt menys en benefici del 
dibuix a la ploma, no va aconseguir l’efecte sorprenent d’aquells dibuixos tan saturats de negre.28

Pel que fa a l’entorn familiar, els darrers anys vint van ser temps de pèrdues doloroses. El febrer de 
1928 va morir, amb 66 anys, el pare; i l’any següent, al juliol, amb 65, la mare. Aquell 1929 va ser 
també el del retorn a Malgrat del seu germà Josep, la dona i una filla de nou anys, motivat per la mort 
d’una altra filla, de tres, per veure si un canvi de lloc –deixar els escenaris on havien viscut amb la 
nena–, els ajudava a remuntar i superar, fins on fos possible, la desgràcia. Van decidir instal·lar-se a 
Malgrat, on Josep havia nascut quaranta anys enrere i on tenien parents i amics. També s’hi afegiria 
la seva germana Florència, per bé que temps després tornaria, ja casada, a Badalona. D’aquella 
família de sis membres que va deixar Malgrat i s’establí en aquella població, veïna de Barcelona, 

28 El Eco de Badalona, 02 de març de 1935, p. 1.
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FIGURA 12. Dos turons. Col. Lola Riera Mateu. 

FIGURA 13. Paisatge nocturn. Col. Teresa Flores Mateu. Fotografia: Lluís 
Andú.



quan començava un nou segle, gairebé trenta anys després només n’hi quedaven dos: Amadeu i ell, 
Santiago, tots dos molt ben integrats a la seva ciutat d’adopció.

Amadeu, quatre anys més gran que Santiago, dedicat professionalment a tasques d’oficina, des de 
molt jovenet hauria volgut dedicar-se al món del teatre. I, en part, ho va aconseguir. El 1917, la 
revista malgratenca Germanor recollia la notícia que actuaria a la nova temporada de vodevil d’Elena 
Jordi –pesudònim de Montserrat Casals i Baqué–, actriu i empresària de teatre aquells anys, activa al 
Paral·lel de Barcelona, i afegia que “no es de dubtar que amb sos fets i airer de xistós fará les delicies 
dels públics”.29 Anys després fundaria a Badalona la companyia d’aficionats Mateu-Campmany, sobre 
les funcions de la qual es publicaven crítiques amb regularitat, i fins i tot actuaria ocasionalment amb 
el reconegut actor badaloní Enric Borràs. De la seva banda, ja hem vist que Santiago Mateu des 
de ben jove es relacionava amb el món cultural de la ciutat i, com veurem, en el futur encara s’hi 
implicaria més com a articulista a la premsa local.

1930-1934

Després que durant molt de temps, de cara enfora, hagués mantingut un to discret, perquè dibuixava 
amb la mateixa intensitat de sempre, de 1930 a 1934 Santiago Mateu exposà quatre vegades, una més 
que en tota la dècada anterior.

A final de gener de 1930 va inaugurar una mostra d’uns quaranta dibuixos a les Galeries Laietanes de 
Barcelona. Sota el títol Carbones de la Costa Brava, el diari El Diluvio va publicar un escrit sense firma 
que lloava en gran manera l’exposició, fins al punt que deia que “los carbones de Mateu Pla podría 
firmarlos Goya, podría suscribirlos Rembrandt”. I seguia:

Sin más recursos expresivos que la linea simple, que el mero contraste entre el blanco y el negro, logra 
Mateu Pla efectos luminosos, notas de emoción y de vibración que grandes pintores no consiguen con el 
matiz y con el color. Este dibujante es un poeta. Y con ojos de poeta ha visto el panorama dantesco de la 
Costa Brava [...] Lo alcanzado ahora por Mateu Pla, con tal escasez de medios, hace esperar de él mayores 

logros [...] a pesar de ser éstos de tan rara calidad.30

Excepció feta de mitja dotzena d’apunts de Girona, Badalona i Llagostera, la resta eren racons de 
Tossa, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós..., els seus temes preferits. També en va parlar El 
Eco de Badalona,31 que veia una evolució ascendent en la seva producció, i destacava que si a algunes 
obres antigues, malgrat la seguretat del dibuix, se’ls podia fer el retret –en la línia de Joan Sacs–, 
d’una abusiva preponderància del negre pel fet d’administrar el carbó amb molta contundència, en 
les més recents, la majoria datades el 1927 i 1928, s’observaven uns traços més suaus, que permetien 
una rica varietat de tonalitats i uns efectes molt encertats de clarobscurs.

El maig de 1932 exposà una altra vegada a les Galeries Laietanes, i des de final de novembre i tot el 
mes de desembre d’aquell any ho va fer a l’Ateneu de Girona. Les obres exhibides eren dibuixos al 
carbó i a la ploma, i van merèixer les lloances de la crítica firmada per l’editor, llibreter i historiador 

29 Germanor, 30 de setembre de 1917, p. 7.
30 El Diluvio, 06 de febrer de 1930, p. 11.
31 La exposición Mateu y Plá, 1930: 1.
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Joaquim Pla i Cargol, apareguda a la publicació gironina El Autonomista.32 Entre altres coses, deia:

El Sr. Mateu i Pla reeix notablement en donar una ferma sensació de lluminositat: per les clarianes dels 
traços valents i simples, i alguna vegada un xic durs, dels seus dibuixos, en sorgeix poderosa i diàfana la 

llum. Aquesta és, tal vegada, la característica més sobresortint que hom copsa en el conjunt de la seva obra.

De la mostra, també en va parlar la premsa de Barcelona. La Veu de Catalunya33 trobava que tenia una 
personalitat artística ben definida, de voluntat, vocació i temperament, i La Vanguardia34 destacava 
que havia ofert alguns dels dibuixos exposats al Museu Provincial de Girona, ara al fons del Museu 
d’Art de la ciutat. Així ho manifestava ell mateix en una carta a Carles Rahola:

Suposo que ja han fet la tria per al museu, veritat? Li agrairé me digui o em senyali en l’adjunt cataleg els 
que s’han quedat i també el que quedará al Ateneu [...] Li repeteixo que poden quedar-se els dibuixos que 
vulguin per al Museu; perdoni que insisteixi pro tinc molta simpatia a la ciutat de Girona i voldria que 

s’en quedesin uns quants.35

La carta també demostra que era una persona molt curosa i pendent del més mínim detall:

Digui al conserge faci la mercé d’embalar les obres que deuen retornar, a dintre de la caixa i que acabi 
d’emplenar-la d’encenalls al efecte de que no es rompin els vidres dels quadros. Quant estiguin jo donaria 
ordre al mateix recader o agencia que va portar-la a Girona perque la retornin a Barcelona i després a 

Badalona.

La cloenda de l’exposició va tenir una celebració especial, amb l’actuació del Quartet Albèniz, que 
va interpretar obres de Haydn i de Beethoven.

El maig de 1933 Mateu va exposar una cinquantena d’obres al Casino Menestral de Figueres. Va 
presidir la inauguració el regidor de l’Ajuntament de la ciutat i per aquelles dates Comissari de la 
Generalitat a Girona, Josep Puig i Pujades. Llavors estava il·lusionat amb un projecte amb Carles 
Rahola, que finalment no es va arribar a realitzar, del qual parlava en una carta adreçada a l’escriptor 
gironí: “Estic molt entusiasmat amb el progecte del llibre de V., en el qual vol reproduir dibuixos 
meus d’indrets gironins; ja parlarem d’aquest progecte magnific a nostra visita i amb temps i bona 
voluntad crec que’l podré secundar”.36 I en tornava a parlar en una altra carta del 22 d’octubre 
d’aquell mateix 1933:

Dissabte proper dia 28 del corrent, anirem a Girona [...] i possiblement hi serem fins al dia 1r de Novembre 
[...] aleshores podrem parlar detingudament del progectat llibre de V. i de pas, mostrar-li uns dibuixets que 

he recollit, i que penso seran addients per a reproduir en el mencionat llibre.

El març de 1934 tornà a les Galeries Laietanes, la quarta vegada que ho feia. Aquella mostra, que 
seria l’última en vida de l’artista, hauria hagut de fer-la a la Sala Parés, però el projecte es va frustrar 
i va haver de buscar-ne una altra. El canvi de sala, però, l’obligà a alterar els plans. En lloc d’una 
exposició de gran volada com pretenia a la Sala Parés, a Galeries Laietanes va haver d’ocupar una 
sala discreta amb capacitat per poder-hi exhibir tan sols una trentena de petits apunts a la ploma, 

32 Pla, 1932: 1.
33 La Veu de Catalunya, 29 de novembre de 1932, p. 4.
34 La Vanguardia, 30 de desembre de 1932, p. 28.
35 Carta a Carles Rahola, 16 de gener de 1933. Fons Carles Rahola Llorens. Arxiu Municipal de Girona.
36 Carta a Carles Rahola, 7 de febrer de 1933. Fons Carles Rahola Llorens. Arxiu Municipal de Girona. 7 de febrer de 1933.
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“petites filigranes”, com ell mateix els anomenava, que no havia exposat mai. Però tot i tractar-se 
d’una exposició amb poques pretensions, va aconseguir una bona afluència de públic. Un comentari 
a El Eco de Badalona, que felicitava efusivament l’artista, destacava que si en les obres al carbó d’altres 
exposicions havia demostrat tanta destresa i sensibilitat, aquelles a la ploma no desmereixien les 
seves facultats artístiques, sinó tot el contrari.37

D’aquell 1934 es conserva una fotografia d’ell i Josepa Bori, feta el 23 de setembre. Al darrere, escrit 
amb la seva lletra elegant, a més dels seus noms i cognoms, hi llegim: “Devesa de Girona a recés del 
monument a Juli Garreta” (fig. 14).

Amb tot, fora de comentaris a la premsa local, una crítica a 
El Diluvio, una altra a El Autonomista, i breus ressenyes a La 
Veu de Catalunya i La Vanguardia, aquelles exposicions no van 
tenir el ressò que esperava. Joan Sacs, a l’obituari esmentat, 
explicava que Mateu va patir molt aquella manca d’èxit dels 
darrers dibuixos a la ploma, però que ja s’hi havia avesat, per 
la incomprensió i el silenci que temps enrere havien merescut 
els dibuixos al carbó per part d’un bon sector de la crítica, que 
Sacs qualificava d’incomprensió incomprensible. I creia que 
si hagués batallat més per donar-se a conèixer, potser hauria 
acabat per convèncer els crítics que li eren esquius.

S’ha localitzat molt poca obra de Mateu d’aquests quatre anys, 
en què cultivà molt menys el dibuix al carbó en benefici dels 
fets a tinta. I, com hem vist, si algun crític preferia els darrers, 
de traços més suaus, que permetien més matisos, n’hi va haver 
que van seguir opinant, en la línia de Joan Sacs, que el més 
gran encert havia estat aconseguir que sorgís la llum en obres 
en què hi dominava el negre. Són d’aquests anys Sant Pere de 
Galligants, de Girona –de 1932– i Can Claris (fig. 15). Es coneixia 
amb aquest nom una masia de Badalona, documentada des del 

segle XVI i enderrocada el 1973, pel fet que un dels propietaris va ser un familiar de qui fou president 
de la Generalitat durant la Guerra dels Segadors, Pau Claris. Aquí reproduïm el dibuix a tinta de 
1931 que conserva el Museu de Badalona, que en té un altre pràcticament idèntic, de 1934. Tots dos 
són fets amb la precisió gairebé fotogràfica que també mostra el dibuix de 1912 de la torre Pi i Gibert, 
encara que amb el pòsit de tot el que havia après en els vint anys transcorreguts entre aquell dibuix 
i aquests dels anys trenta.

Articulista a la premsa badalonina i gironina

Des de final dels anys vint desenvolupà una nova faceta, que va trobar molt plaent, la d’articulista 
més o menys esporàdic a la premsa badalonina i també a El Autonomista, de Girona. Havia fundat 
aquell periòdic gironí, republicà i federalista, Darius Rahola, germà de Carles Rahola, fet que devia 
facilitar-hi les seves col·laboracions.

37 El Eco de Badalona, 24 de març de 1934, p. 1.
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Des del primer article localitzat, de 1929, que va dedicar a Feliu Elias, Apa, entre 1930 i 1934 se 
n’han trobat uns quants sobre artistes catalans contemporanis, d’altres sobre Badalona i el Museu 
de l’Agrupació Excursionista de la ciutat, un sobre l’escriptor Gabriel Miró i un altre sobre el llibre 
L’assaig de la vida, de Plàcid Vidal i Rosich.

Aquest darrer en principi pot sorprendre, però no tant si sabem que va ser un lector voraç, com ell 
mateix es definia:

Per formar-me una cultura un xic extensa he despes xifres considerables en adquirir llibres d’art, de 
ciencia i de literatura i crec coneixer quelcom els valors universals. He sigut un llegidor formidable! He 
passat moltes vetlles d’hivern, nits senceres llegint i mes llegint; quant viatjava portava sempre una maleta 

plena de llibres i de quaderns de dibuix.38

Admirava profundament els autors russos i per damunt de tots, Dostoievski; i dels francesos, li 
agradava la subtilitat d’Anatole France i els realismes i contrastos de Guy de Maupassant. Entre 
els catalans, destacava el poeta i també polític Salvador Albert i Pey, que sempre va militar  en el 
republicanisme, a qui qualificava de cantor dels estels i d’escriptor dolcíssim i delicadíssim; i Carles 
Rahola, la prosa del qual trobava “serena i cisellada”, motiu pel qual el va omplir tant la relació que 
va mantenir amb l’escriptor, historiador i polític gironí. Els seus autors preferits entre els espanyols 
eren el poeta Gabriel y Galán i sobretot Gabriel Miró, i d’aquí que escrivís un article a El Eco de 
Badalona el 1931 amb motiu del primer aniversari de la mort d’aquest darrer escriptor.39 Hi lamentava 
el silenci de la quasi totalitat de la premsa de Catalunya i de la resta de l’estat que el considerava 

38 Carta a Carles Rahola, 30 de novembre de 1932. Fons Carles Rahola Llorens. Arxiu Municipal de Girona.
39 Mateu i Plá, 1931: 3.
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FIGURA 15. Can Claris. Museu de Badalona. Fotografia: Lluís Andú.



com una figura gegantina de la literatura peninsular, més encara perquè amb freqüència es lloaven 
tantes vulgaritats amb pretensions. Gabriel Miró, per a qui el paisatge constituïa l’element capital 
de l’obra, era per a Santiago Mateu el prototipus de l’escriptor comarcal que havia sabut enlairar les 
particularitats de la seva terra a la categoria de literatura moderna universal. I li havia agradat molt, 
motiu pel qual li dedicà un article a El Autonomista el 1934,40 el llibre L’assaig de la vida, de Plàcid Vidal 
i Rosich, el poeta i novel·lista de l’Alt Camp que en aquesta obra, a través de la seva autobiografia i 
la biografia del seu germà Cosme, conegut com a escriptor amb el nom de Josep Aladern, es dedicava 
a explicar episodis i anècdotes de figures destacades de la intel·lectualitat catalana del primer quart 
del segle XX.

Pel que fa als articles a El Autonomista, a més del que parlava del llibre L’assaig de la vida, quatre eren 
dedicats a pintors gironins, que reivindicava perquè tots eren poc o gens coneguts fora dels ambients 
artístics de Girona. De Manuel Pigem i Ras,41 a qui anomenava “el pintor de l’estany de Banyoles”, 
deia que interpretava de forma molt personal el paisatge banyolí i destacava la magnífica gamma de 
verds i blaus de les aigües calmes de l’estany i totes les irisacions dels crepuscles apoteòsics. De Josep 
Gelabert i Rincón, més conegut com a mossèn Gelabert42 per la condició de prevere, tarragoní d’origen 
però que va passar bona part de la seva vida a terres gironines, i que també es dedicà a la geologia, 
opinava que als seus paisatges, esquerps, aspres, colrats per sols radiants i “confinats per ombrívoles 
boscúries”, aconseguien magnífiques coloracions de rovell i d’aram, amb uns encertats ocres daurats 
i sienes rogencs. I es dolia que havia fet dues exposicions a sales de Barcelona i la premsa de la ciutat 
no li havia dedicat ni un petit comentari. Considerava que Pere Mayol i Borrell43 era un deixeble 
aprofitat de mossèn Gelabert, que sabia traslladar a la tela els alzinars i les ginesteres de la comarca 
de la Selva amb pinzellades clares i vibrants, i explicava que pintava de sol a sol, i sempre de cara 
a la natura. De Josep Aguilera i Martí,44 format a Llotja, comentava una col·lecció de retrats a la 
sanguina, al carbó i a l’oli, que trobava d’aguda psicologia i de gran correcció acadèmica, i dibuixos 
–també sanguines i carbons– de racons suggestius de la ciutat de Girona que havia exposat a la Sala 
Gaspar de Barcelona. En valorava la formació acadèmica i l’amor pel dibuix, per a ell fonamental, 
perquè estava convençut que “el dibuix s’ha negligit d’una manera paorosa i la majoria d’artistes 
joves ja s’han avesat a pintar prescindint totalment de la forma com si aixo fos possible”.

A l’article titulat El paisatge d’Olot i els seus artistes,45 parlava sobretot de Joaquim Vayreda i Vila i de 
Josep Berga i Boix. Mateu considerava Vayreda un artista sensible, que pintava paisatges idíl·lics i 
cels de somni, i el precursor a casa nostra d’una nova visió, més moderna, de la llum i dels colors. 
N’opinava que als quadres es fonien perfectament l’objectivitat de la forma i la suavitat del color. 
També anomenava altres artistes, com Melcior Domenge i Antiga, Iu Pascual i Rodés, Pere Gussinyé 
i Gironella, Vicenç Soler i Jorba, Josep Berga i Boada, fill de Josep Berga i Boix..., tot i que trobava 
que alguns havien caigut en l’error tan freqüent dels pintors de l’anomenada “escola olotina” 
d’interpretar el paisatge de la Garrotxa de manera molt banal, com un paisatge de postal, amb colors 
estridents i núvols de cotó fluix fets en sèrie.

40 El Autonomista, 10 d’agost de 1934, p. 1-2.
41 Mateu i Plá, 1933 (b): 1.
42 Mateu i Plá, 1933 (c): 1-2.
43 Mateu i Plá, 1933 (a): 1.
44 Mateu i Plá, 1934: 1-2.
45 El Autonomista, 25 d’abril de 1934, p. 1-2.
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Altres dos articles publicats a El Autonomista eren: un sobre Lluís Bagaria,46 de qui creia que era un 
dels caricaturistes més importants del país de la primera meitat del segle XX, i un altre molt extens 
sobre Isidre Nonell. A l’article sobre Bagaria, establia una comparació entre ell i Feliu Elias, Apa. 
Creia que Bagaria a Madrid i l’Apa a Barcelona destacaven en la feina quotidiana de presentar 
als lectors de les publicacions en les quals treballaven el comentari gràfic d’actualitat més adient, 
cadascú amb la seva manera personal i antitètica d’executar-lo. L’Apa amb un traç concret, definit, 
d’un encaix just i exacte, i un humor corrosiu i àcid. Bagaria amb un dibuix d’un gran sentit decoratiu 
i un humor finament irònic, càustic però subtil.

L’article dedicat a Nonell,47 el va escriure a propòsit de la publicació d’un número extraordinari sobre 
el pintor i dibuixant per part de la revista Art amb motiu del primer aniversari de la seva aparició. 
Celebrava que s’hagués editat aquell número especial, d’acurada presentació, que reproduïa uns 
cent cinquanta dibuixos i un nombre considerable de pintures molt representatives de Nonell, cosa 
que honorava els que havien fet l’esforç de confegir-lo. Per a Mateu, l’obra de Nonell era l’obra 
d’un geni, i el considerava un cas únic en la història de l’art de Catalunya. Trobava que tenia una 
personalitat robusta i molt acusada, amb pintures crues, de violents dissonàncies de color, al costat 
d’altres de paleta més harmònica, per bé que valorava per sobre de tot els dibuixos intensament 
expressius i de concentrada humanitat, que considerava de magnífica unitat tècnica i sensitiva.

A la premsa badalonina va publicar una desena llarga d’articles, un dels quals, el dedicat a Gabriel 
Miró, ja ha estat comentat. El primer que trobem és un de molt elogiós titulat L’“Apa”, aparegut 
el 1929 a El Eco de Badalona, sobre la faceta de dibuixant humorístic i caricaturista de Feliu Elias.48 
Entre altres lloances, trobava que definia els volums humans, d’estil cal·ligràfic, amb ratlla justa, 
seca i precisa, amb una ironia finíssima, a voltes incisiva i càustica, i creia que, tant ell com els 
dibuixants que feien el comentari gràfic de cada dia i que tenien la feina dispersa en diaris i revistes, 
haurien d’aplegar els dibuixos i editar-los en volums perquè no fossin amb el temps tan sols un 
record fugisser.

També va escriure sobre tres artistes a propòsit de sengles exposicions de tots tres: el juny de 1931 
sobre una jove pintora de Mataró, Concepció Boter,49 especialitzada en marines, que aquell mes 
exposava a la sala de La Pinacoteca, de Barcelona (per a Mateu una promesa entre els pintors de 
les noves generacions); sobre el també jove pintor i dibuixant Vicenç Martínez Gorgas,50 de qui 
li agradaven els temes de pescadors i de gent de platja, però sobretot els dibuixos amb escenes de 
carrer i de mainada que l’agost de 1932 exhibí a Badalona, en una mostra organitzada per l’Agrupació 
Excursionista de la ciutat, i sobre l’exposició al Saló de Sessions del consistori badaloní, també 
l’agost d’aquell any, del conegut dibuixant i pintor Alexandre Cardunets,51 que vivia a la ciutat. Es 
tractava d’una vintena de dibuixos acolorits sobre “Vells aspectes de Badalona”.

La resta d’articles els dedicà a Badalona, especialment al Museu de l’Agrupació Excursionista que es 
va inaugurar l’agost de 1933. Molt vinculat a aquesta dinàmica entitat constituïda el 1925, dedicada 
a activitats de caire cultural que servissin per “fer país”, el cim de la qual va ser, durant els anys 

46 El Autonomista, 09 de juny de 1934, p. 2.
47 El Autonomista, 28 de setembre de 1934, pàg. 1.
48 Mateu i Plá, 1929: 3-4.
49 El Eco de Badalona, 20 de juny de 1931, p. 3.
50 Mateu i Plá, 1932 (b): 4.
51 Mateu i Plá, 1932 (a): 4.



de la República, la creació d’aquell museu, Mateu i Pla va ser-ne un gran defensor molt abans que 
s’inaugurés. Des de les pàgines d’El Eco de Badalona i d’Acció, va escriure sobre la necessitat que el 
diari existís quan només era un projecte. Un cop obert, sol·licità reiteradament als badalonins que li 
cedissin, si en tenien, objectes d’interès per a la història de la ciutat, i ell mateix va fer un donatiu 
quan es llançà una crida, el 1934, per tal que l’Agrupació Excursionista pogués comprar, i incorporar 
al museu, la col·lecció Sala d’objectes relacionats amb la marina, (plànols, documents, llibres...), 
que s’havia posat a la venda. A més d’objectes diversos relacionats amb Badalona, les peces més 
importants, amb diferència, d’aquell museu van ser les descobertes en la campanya arqueològica que 
s’efectuà entre els anys 1934 i 1936 a la ciutat, dirigida per Joaquim Font i Cussó, amb l’assessorament 
de Josep de C. Serra i Ràfols, de l’Institut d’Estudis Catalans.52

També va fer campanya perquè l’Ajuntament de la ciutat edités de nou, amb les actualitzacions 
pertinents, la monografia històrico-arqueològica Badalona, que havia publicat el 1890 mossèn 
Gaietà Soler, que estava exhaurida.53 En tots aquells articles, en Mateu feia gala de badalonisme i es 
considerava un badaloní més.

1935

A l’inici de 1935, alguns projectes estimulants en perspectiva, entre els quals una exposició, la 
participació a la mostra de Primavera que s’havia de celebrar a Barcelona, i l’edició d’un recull dels 
articles, a més de la realització dels dibuixos que havien d’il·lustrar un llibre de Carles Rahola, el 
tenien il·lusionat. Però inesperadament, a causa d’una broncopneumònia que el va tenir enllitat uns 
pocs dies, Santiago Mateu i Pla va morir el 2 de febrer, als quaranta-tres anys, dos mesos abans de 
complir els quaranta-quatre. La notícia va ser rebuda amb estupor per part de la premsa badalonina, 
que es va doldre de la desaparició, molt sentida a la ciutat, sobretot als cercles culturals.

El Eco de Badalona, just un mes després de la seva mort va retre-li homenatge obrint en portada, amb 
el títol En recordança de Mateu i Plá i amb una fotografia del finat, escrits de dinou persones que volien 
donar testimoni de fins a quin punt en lamentaven la desaparició.54 Encapçalava els textos el de Feliu 
Elias, un dels més llargs, que el firmava com a Joan Sacs, i el seguia el del pintor, escriptor i crític d’art 
Josep M. de Sucre. També uns quants periodistes de la ciutat, socis fundadors de l’Associació de la 
Premsa de Badalona creada el setembre de 1933 (Carles Bigues i Munné, Miquel Capeta, Josep M. 
Cuyàs i Tolosa, Joaquim Estrany, Marc Giró i Ros, Enric Roig, Salvador Solà-Segalés, Joan Utesà...), 
i Carles Rahola, mossèn Gelabert i Plàcid Vidal. També Josep Puig i Pujades, que el maig de 1933, 
per la condició de regidor de l’Ajuntament de Figueres i Comissari de la Generalitat a Girona, 
havia inaugurat l’exposició de Santiago Mateu al Casino Menestral de la localitat empordanesa. Ara, 
la seva situació era molt diferent. L’escrit havia arribat des de la presó en haver estat condemnat 
per haver participat en els fets del Sis d’Octubre de 1934. També va escriure un text el polític i 
sindicalista Felip Barjau Riera, i quinze dies després el periodista, promotor cultural i també crític 
de teatre i d’art, Manuel Alcántara Gusart, amb un text, ja esmentat, molt elogiós amb l’obra de 
Mateu i Pla i que no havia arribat a temps de ser inclòs amb els altres a la redacció del setmanari. 

52 El Museu Arqueològic, 1931, p. 1. Exposició de la Marina Badalonina, a l’Escola Elemental del Treball, 1932: 3. Com es podria nodrir el Museu 
de Badalona, 1932: 3. Del Museu i de la col·lecció Sala, 1933: 5. El Museu de l’Agrupació Excursionista, 1934: 3.

53 Badalona, 1930: 1.
54 El Eco de Badalona, 02 de març de 1935, p. 1-2.
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Tots donaven fe de la seva qualitat artística, i els que l’havien tractat també feien èmfasi de la qualitat 
humana de Mateu. Deia Joan Sacs:

Era tot un caràcter, home de molt seny i ben dotat per al conreu de les arts. [...] Ens plau en tan 
trista avinentesa de tributar també testimoni d’admiració a la bondat i a la inteligència d’aquest amic 
desaparescut. La seva conversa era un contentament per a l’esperit fatigat de tanta insubstancialitat i ficció 
com corre pel món: la seva conversa, el seu seny, la seva finor de pensament, eren la millor garantia del seu 

talent artístic amagat, gairebé inèdit.

Així s’expressava Josep M. de Sucre:

[...] ha estat per als seus amics i admiradors –ho eren tots els que el coneixien i el tractaven– una viva 
expressió del que pot un caràcter posat al servei del miracle de l’Art [...] Era acurat, pacient i obstinat. 
Pertanyé a la llegió dels treballadors silenciosos [...] El seu cor i la seva inteligència s’il·luminaren de 
l’auster fervor de crear a ple dia [...] La desolada recança que ens invadeix en veure’l partir, es convincent 

testimoniatge de la vàlua de Mateu i Pla.

Carles Rahola afirmava que “homes com ell resten sempre presents en el record dels qui s’han 
honorat amb llur tracte”. Així parlava d’ell Felip Barjau: “[...] tan en l’Home com en l’Artista, la 
conducta i els procediments foren sempre diàfans i sincers. L’home fou lleial; ho fou amb tothom i 
amb sí mateix. Era, sense el dibuix, com a home, tot un artista”. I Salvador Solà-Segalés li dedicava 
aquestes paraules: “[...] encara que no hagués escrit ni dibuixat mai hauria estat artista exactament, 
perquè era d’una sensibilitat tant delicada que només la posseeixen aquells homes que porten 
l’ànima al bell damunt del rostre”.

No va ser El Eco de Badalona l’única publicació de la ciutat que se’n va fer ressò de la mort. La revista 
mensual Amunt, a l’exemplar corresponent a aquell mes de febrer, deia que “Badalona perd amb 
ell un gran artista i un fervent defensor de totes les activitats culturals ciutadanes”. I el número 24 
del butlletí Agrupació Excursionista de Badalona, corresponent als mesos de març i abril d’aquell any, 
hi dedicava la primera pàgina i la meitat de la segona. L’article, titulat In Memoriam, il·lustrat amb 
un dibuix de la seva efígie firmat per A. Klimt, manifestava l’astorament amb què els membres de 
l’Agrupació havien rebut la notícia de la mort de qui havia estat bon amic i consoci, que seria difícil 
omplir-ne el buit i que:

[...] amb tot i no haver nascut a Badalona, era un badaloní a tota ultrança, i de badalonins que estimin 
el poble que els ha vist néixer, més aviat es pot dir que n’estem mancats que no pas que en tinguem de 

sobrers.

També recolliren la notícia altres publicacions com El Autonomista o La Vanguardia. Una i l’altra 
destacaven no tan sols l’artista sinó també la persona:

Per la seva cultura, per la seva bonhomia i pel seu esperit de ciutadania, comptava el senyor Mateu i Pla 
amb generals simpaties i amb l’afecte de tots els que l’havien tractat.55

Hoy ha sido conducido a su última morada el cadáver del artista don Santiago Mateu y Plá, quien tanto 
por su bondadoso trato como por el relieve conquistado en el campo del arte se había hecho acreedor a 
numerosas amistades.56

55 El Autonomista, 04 de febrer de 1935, p. 2.
56 La Vanguardia, 06 de febrer de 1935, p. 18.



Va ser enterrat al cementiri del Sant Crist de Badalona, al nínxol 403 de la sèrie 26, on ho havia estat 
Pere de Tera, el primer marit de Josepa Bori, i en què ella també seria enterrada més de quaranta 
anys després.

El juliol d’aquell any, fent-se ressò del desig manifestat per amics de Mateu, a qui qualificaven 
d’il·lustre fill de la ciutat, l’Ajuntament de Badalona va anunciar la celebració d’una exposició 
d’obres seves com a homenatge, que tindria lloc a la sala d’actes del consistori durant la Festa Major. 
La mostra s’inaugurà a les dotze del migdia del 15 d’agost, el dia central de la festa.57 Abans, a les 
11, EAJ-39, Ràdio Badalona, l’emissora de la costa, va retransmetre en directe els parlaments de 
l’alcalde accidental, Sr. Vives, i de diverses personalitats relacionades amb el món de la cultura, 
que lloaren l’artista i amic desaparegut.58 Va donar les gràcies en nom dels familiars el seu cunyat, 
Rafael Bori. Entre els assistents, hi havia el dibuixant Opisso, Josep M. de Sucre i Plàcid Vidal, i 
representants de diverses entitats culturals badalonines.59

Encara hi va haver obra de Mateu en una exposició col·lectiva celebrada després de l’esclat de 
la guerra, els dies 29 i 30 de setembre de 1936, en el marc d’un festival a profit de les milícies 
antifeixistes. També n’hi havia, entre altres, de Cardunets, Opisso, Ros i Güell, Passarell i Junceda.60

Entretant, Josepa Bori va mantenir una relació epistolar ocasional amb Carles Rahola. En una de 
les cartes61 li deia que no tornaria mai més a Girona perquè cada pedra seria un record dolorós, i 
que havia trobat un sobre on hi posava “Per al llibre del Sr. Rahola” que contenia uns dibuixos a la 
ploma de la ciutat que posava a la seva disposició. I es lamentava que des del diari La Publicitat s’hi 
haguessin adreçat per saber alguna cosa de la vida de Mateu i parlar-ne a la secció Les lletres i les arts, 
i no n’havia sabut res més. També n’havia de parlar el setmanari Mirador, i tampoc.

Disset mesos després de la defunció de Santiago Mateu i Pla, va esclatar la Guerra Civil, que ell ja 
no viuria però que esmicolaria el seu món. El 1938 seria mort a la txeca de Sant Elies de Barcelona el 
seu cunyat Rafael Bori. El març de 1939 seria afusellat Carles Rahola, que tant venerava. El company 
de cel·la de Rahola abans de la seva execució havia estat Salvador Albert i Pey, aquell escriptor que 
Mateu admirava i destacava entre els catalans que més li agradaven. La guerra va poder amb tot, 
també amb el seu record.

Fa uns anys, del 29 de juny al 26 de setembre de 2010, es va celebrar a Girona una exposició titulada 
Paisatges de Girona. La mirada artística, organitzada pel Museu d’Història, que mostrà una antologia 
d’imatges de la ciutat des dels primers paisatges conservats fins a mitjan segle passat. Al costat 
d’obres de Modest Urgell, Francesc Gimeno, Santiago Rusiñol i d’altres artistes, hi havia un dibuix 
de Santiago Mateu i Pla. Era el número 12 de l’exposició, un carbó sobre paper titulat Els tres 
campanars de Girona, de 1926, una de les peces que ell va regalar al museu de la ciutat amb motiu de 
l’exposició a l’Ateneu gironí que va fer el desembre de 1932. En aquella exposició no podia faltar 
una obra d’aquell dibuixant que un dia es va enamorar de Girona i va convertir-la, així com d’altres 
indrets de les comarques del voltant, en el centre del seu interès. No hi podia faltar una obra d’aquell 
artista sensible que una vegada va manifestar que “l’art ha estat pera mi una veritable passió, potser 

57 El Eco de Badalona, 13 d’agost de 1935, p. 10.
58 El Diluvio, 15 d’agost de 1935, p. 13.
59 La Vanguardia, 17 d’agost de 1935, p. 7.
60 El Eco de Badalona, 19 de setembre de 1936, p. 4.
61 Carta a Carles Rahola, 17 de setembre de 1935. Fons Carles Rahola Llorens. Arxiu Municipal de Girona.
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la única passió de la meva vida!”.62
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