
Francesc 

Fontbona 

IEC 

RACBASJ 

ALEXANDRE PLANA, 

CRÍTIC D’ART 



 Es llicencià en dret a la 

Universitat de Barcelona el 

1910 

 

 Estudià les idees polítiques 

de Valentí Almirall (1915). 

 

 Assidu de la penya de 

l ’Ateneu.  

ALEXANDRE PLANA I SANTALÓ  
L L E I DA ,  1 8 8 9  -  B A N Y U L S  D E  L A  M A R E N DA  ( R O S S E L L Ó ) ,  7  D E  M A I G  D E  1 9 4 0  



Fou mentor de Josep 

Pla i de Josep Maria 

de Sagarra. 

MENTOR DE JOSEP PLA 



La seva Antologia de 

poetes catalans 

moderns (1914), ha 

estat força citada. 



 Publicà poesia, prosa 

poètica i contes: 

 A l’ombra de Santa 

Maria del 

Mar (Barcelona, 

Editorial Catalana, 

1923). 



 Col·laborà a El Poble 
Català, des del 1910. 

 Va fer-hi més crítica 
literària —la seva gran 
especialitat— i teatral 
que artística, a part de 
comentaris polítics.  

 S’hi manifestà orsià i afí 
a l’estètica noucentista 
de Torres-Garcia, Enric 
Casanovas i Ismael 
Smith, aleshores encara 
etiquetat com a 
noucentista. 

(27-II-

2011)    



El seu almanac  

Dodecaminos. Lloança 

dels mesos de l’any 

de MCMXIV (Barcelona, La 

Neotípia, 1914) reprèn la 

idea de l’Almanach dels 

Noucentistes d’Ors, però 

amb dibuixos d’Anton 

Saló. 

«DODECAMINOS» 



pract icava  un 

«noucent isme»  

t ipus Smith .  

ANTONI 

SALÓ 



A Revista de 

Catalunya d’Antoni 

Rovira i Virgili 

(1912) —una mena 

d’assaig general de 

la revista homònima 

apareguda dotze 

anys després—, se 

centrà més en la 

crítica d’art 

 

REVISTA DE CATALUNYA   (1912) 



 Hi demostraria també 
respectuosa prevenció 
cap al cubisme: 

 «fita posada 
ardidament més enllà 
de les fronteres que 
s’havien fixat a cada 
una de les arts 
plàstiques» 

 Pero acabava dient que 
els llatins, amb els 
quals s’identificava , 
preferien la claredat. 

REVISTA DE CATALUNYA   (1912) 



 Participà amb un llarg 

capítol biogràfic en la 

primera monografia —

col·lectiva— dedicada 

a L’obra d’Isidre 

Nonell (Barcelona, 

Publicacions de La 

Revista, 1917). 

L’OBRA D’ISIDRE NONELL (1917) 



 Publicà Joaquim 

Sunyer (Barcelona, 

Publicacions d’Art de 

La Revista, 1920) 

i Jaume 

Mercadé (Barcelona, 

Joan Merli, 1928). 

JOAQUIM SUNYER  (1920) & JAUME MERCADÉ (1928)  



 El nou director Agustí 

Calvet «Gaziel» decidí 

canviar l’orientació  del 

diari, i fer-lo més àgil. 

 

«LA VANGUARDIA» 



 El crític d’art era des de 

feia més de trenta anys 

Manuel Rodríguez 

Codolà. 

 

«LA VANGUARDIA» 



«LA VANGUARDIA» 

Alexandre Plana n’esdevingué el crític d’art el gener de 1934. 



«LA VANGUARDIA» 

Amb Plana, «la 

Vanguardia» sintonitzà 

amb la tradició recent 

de «Les Arts i els 

Artistes» (Mir, Sunyer, 

Colom, Dunyac, Iu 

Pascual) i els artistes 

de la generació de 

1917 (Bosch-Roger, 

Camps Ribera, …)  

31 gener 1934 



  Era la línia hegemònica 
de l’art nou català, la 
que triomfava a can 
Maragall o a l’ombra de 
Joan Merli.  

 En canvi l’»infantilisme» 
de Grau Sala, el 
realisme màgic de 
Calsina, i no diguem el 
Picasso recent –
exposat a la Sala 
Esteva- incomodaven 
civilitzadament Plana. 

Picasso presentat per ADLAN, 

Sala Esteva, Barcelona 1936 



 Des 1937, exercí a 

París d’administrador 

general del Museu de 

Catalunya. 

 

EXILI 



 En homenatge 

pòstum li fou 

publicat, en edició 

de bibliòfil, a París, 

un llibre 
de Poemes (1945), 

il ·lustrat amb 

litografies per Emili 

Grau Sala. 



 Fou publicat al número 

escadusser de la Revista 

de Catalunya aparegut a 

París el 1947, un bon 

article d’ell, de primera 

mà, sobre Ramon Martí i 

Alsina, que formava part 

d’un llibre inèdit que 

deixà inacabat sobre 

pintura catalana. 



 La seva col·leció d’art 

passà al Museu de 

l’Empordà, de Figueres, 

a través d’un donatiu 

de la seva mare, 

Concepció Santaló, al 

museu. 

COL·LECCIÓ D’ART (FIGUERES) 

Isidre Nonell 



COL·LECCIÓ D’ART (MNAC) 

Retrat d’Alexandre Plana (1926), 

bronze per Josep Dunyach 

Marià Fortuny, Paisatge de Portici (1874), oli 


