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Entre els primers escrits de joventut de Miquel Tarradell

Ariel, revista de les arts es va publicar de forma clandestina entre el 1946 i el 1951. Miquel Tarra-
dell i Mateu en va ser un dels fundadors, i codirector juntament amb Josep Palau i Fabre, Frederic-
Pau Verrié i Faget, Josep Romeu i Figueres i Joan Triadú i Font. Va ser una revista de gran qualitat 
que aspirava al manteniment de la cultura catalana en el camp de la literatura i de l’art. Hi van col-
laborar escriptors de l’altura d’Espriu, Carner, Riba, Foix, Brossa, M. Manent, Pedrolo, Arderiu, Vi-
nyoli, Sagarra, F. Soldevila, Oliver, Fuster, Bofill i Ferro, Bosch Gimpera, Leveroni i un llarg etcètera. 
Hi trobem dibuixos inèdits d’Antoni Tàpies, Emili Grau Sala, Manolo Hugué, Joan Ponç, entre d’al-
tres. I fins s’hi publicà alguna partitura, com una d’inèdita de Frederic Mompou.

La revista, la seva contextualització històrica, la seva prohibició i persecució, el seu impacte i 
transcendència han estat a bastament estudiats. Ara bé, allò que ens interessa aquí és el paper que hi 
va tenir el jove Miquel Tarradell, que amb vint-i-cinc anys en va ser un dels ideòlegs i promotors. No 
sols va fer la feina d’editor i de director en algun número, sinó que va ser ben actiu en la producció 
d’articles. Trobem col·laboracions seves en vuit dels vint-i-tres números que es van editar de la revis-
ta. Des d’un poema fins a articles de crítica d’art, passant per recensions de llibres, ens mostren una 
ploma apreciable, d’un jove actiu i ben relacionat dins del món de les lletres i les arts de la Catalunya 
de la postguerra. No hi ha dubte que Tarradell vivia la passió per la literatura i que tenia una gran 
sensibilitat per les arts plàstiques. 

El seu poema «Adeu», publicat en el primer número de la revista, és prou digne, tot i que ell més 
tard evoqués els fruits eixorcs de la seva etapa jove de poesia. En els articles de crítica d’art ja hi tro-
bem idees suggeridores, algunes recurrents al llarg de la seva vida, com la reflexió sobre el temps. Així, 
a «Proximitat de Botticelli», pintor que considera fill d’un període de transició, el tema de com ens 
condiciona el temps en què vivim esdevé central: «No escollim el nostre temps, però hi vivim inscrits 
ineluctablement». O bé a «Una posició», en la reflexió sobre l’art modern es recrea en el dilema a 
cavall entre l’herència de les generacions més pròximes i l’aventura de la novetat a ultrança que pro-
jecta cap al futur i que ell resol en invocar la fidelitat a la Mediterrània. A «El valor de la pintura cata-
lana actual», conclou que els catalans «tenim perfecte dret i moltes possibilitats d’esdevenir una de les 
Florències de demà». El valor extraordinari que troba en la novel·la de Narcís Oller és que acosta a la 
Barcelona i a la Catalunya de cent anys enrere d’una forma hàbil i vigorosa, impossible de trobar en 
cap altra aproximació.
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282 homenatge a miquel tarradell (1920-1995)

El temps sempre va ser objecte de preocupació per a Miquel Tarradell. Sempre el va motivar aquest 
anar endarrere i endavant per a prendre perspectiva, per a poder entendre millor l’art, la cultura, els 
esdeveniments o la societat. Li va provocar emocions ben vives trobar possibilitats d’endinsar-se en el 
passat de forma fidel i directa. Aquests escrits de joventut de Miquel Tarradell i tota la labor d’edició 
darrere la revista Ariel el presenten com l’intel·lectual inquiet que era, capaç d’estar a gran altura no 
sols en la tasca d’escriptor o de gestor sinó també dotat de la gràcia en les relacions socials, que mane-
java amb el seu carismàtic do de gents.

Ens ha semblat, doncs, que reproduir els articles que va publicar a Ariel és una manera de fer-li 
justícia i mostrar la complexitat polifacètica de la seva personalitat.

Marta Prevosti
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«Adeu» (Ariel, revista de les arts, any I, núm. I, maig de 1946, p. 5).
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284 homenatge a miquel tarradell (1920-1995)

«Notes sobre llibres» (Ariel, revista de les arts, any I, núm. III-IV, juliol-agost de 1946, p. 55).
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«Sobre Joaquim Sunyer» (Ariel, revista de les arts, any I, núm. V, setembre de 1946, p. 75).
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286 homenatge a miquel tarradell (1920-1995)

«Proximitat de Boticelli» (Ariel, revista de les arts, any I, núm. VI, octubre de 1946, p. 95).
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«Una posició» (Ariel, revista de les arts, any I, núm. VII-VIII, novembre-desembre de 1946, p. 116).
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288 homenatge a miquel tarradell (1920-1995)

«Les arts plàstiques en el Montserrat actual» (Ariel, revista de les arts, any II, núm. 9, abril de 1947, p. 17).
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«Les arts plàstiques en el Montserrat actual» (Ariel, revista de les arts, any II, núm. 9, abril de 1947, p. 18).
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290 homenatge a miquel tarradell (1920-1995)

«Notes sobre llibres» (Ariel, revista de les arts, any II, núm. 12, setembre-octubre de 1947, p. 90).
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«El valor de la pintura catalana actual» (Ariel, revista de les arts, any II, núm. 13, novembre-desembre de 
1947, p. 110).
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292 homenatge a miquel tarradell (1920-1995)

«El valor de la pintura catalana actual» (Ariel, revista de les arts, any II, núm. 13, novembre-desembre de 
1947, p. 111).
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«La pintura de Mallol Suazo» (Ariel, revista de les arts, any II, núm. 14, desembre de 1947, p. 126).
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294 homenatge a miquel tarradell (1920-1995)

«Notes sobre llibres» (Ariel, revista de les arts, any III, núm. 15, febrer de 1948, p. 18-19).
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