


Benvolguts/des,

Com a president de la Cooperativa Agrícola de Barberà de la Conca, em plau con-
vidar-vos a la inauguració de l’obra  “ODA AL PASSAT”, de l’artista Enric Ardserà 
Riba. El dia 16 de juny a les 12:00h al sindicat Modernista de Cèsar Martinell.  A la 
mateixa hora farem la presentació del nou escumós ancestral blanc “CABANAL 125”. 
Aquests actes s’emmarquen dins de les celebracions del 125è aniversari de la Coope-
rativa Agrícola”. 

Molt cordialment,
Ramon Ribas i Solé

PRESENTACIÓ

Fa molts anys que conec l’Enric Adserà Riba. No ho recordo amb exactitud, però em 
sembla que va ser un company de la meua escola que cantava amb l’Enric a l’Orfeó 
Laudate que va propiciar la nostra coneixença. En ser-me presentat i sentir-lo parlar 
amb les característiques “es” del Camp de Tarragona, de seguida vaig dir: “tu ets de 
Cabra” (un cabrenc i un barberenc, a Barcelona, havien de tenir motius de conversa 
i possibilitat de fer amistat). L’any 1959, en un festival de Música Clàssica en Llang-
gollen, del País de Gales va conèixer la Korrie amb qui dos anys després es casaria i 
aniria definitivament a viure amb ella al país de Rembrandt i Van Gogh. A Amsterdam 
va ampliar estudis a la Rijksacademie, la prestigiosa escola que fou alma mater de 
l’impressionisme holandès.

A Barberà, l’Enric treballava molt i procurava fer conèixer el seu art, exposant obra 
seua per les principals sales de les nostres comarques; també va fer-ho al castell 
templer de Barberà que aleshores estava en curs de restauració. Ens vèiem durant les 
vacances que ells i naltros passàvem a Barberà. L’Enric ja era un més del poble; jo ja 
no sabia si era un barberenc nascut a Cabra o un cabrenc nascut a Barberà. S’havia 
integrat del tot al meu poble, on, a més hi havia vingut a residir-hi el seu fill Miquel 
amb la seua família. 

L’any 2004, a Holanda li fou dedicada una monografia escrita per un prestigiós crític 
d’art d’aquell país de nom Ad van der Blom: Enric Adserà Riba. La inquietud expe-
rimental d’un artista. El llibre, molt interessant, fou presentat arreu d’Holanda i 
després s’hi afegí un annex amb les traduccions catalana i castellana per fer el mateix 
per Catalunya.

Adserà és un excel·lent dibuixant i pintor que domina tota mena de tècniques pictòri-
ques: aquarel·la, guaix, oli, acrílic... S’ha prodigat amb el retrat, la figura, el paisatge... 
Així mateix, ha practicat amb molta solvència totes les varietats del gravat calcogràfic, 
sobretot l’aiguafort. Ja en les darreres dècades del segle passat, s’anà aventurant en 
la pràctica de la composició tridimensional, a partir de la tècnica del collage, sempre 
amb un transfons explicatiu expressat amb la mestria d’un pintor “renaixentista”. Tot 
i que sovint ha flirtejat amb l’abstracció, gairebé sempre ha cercat referents que li 
permetessin una comprensió objectiva de l’obra. 



Adserà ha rebut l’encàrrec de la Cooperativa Agrícola de Barberà per fer una obra 
que serveixi per commemorar els 125 anys de la Societat.  L’obra de l’Adserà per al 
Sindicat serà un gran collage que anirà muntat sobre la superfície cilíndrica d’una de 
les tines de portland del celler. Portarà el títol de “Oda al passat”

En la composició que està realitzant, l’Enric vol construir un relat elegíac del poble 
pagès que feu possible aquella magnífica construcció modernista. Per fer-ho, uti-
litza tot un seguit d’elements de referència, pintats (paisatges, retrats...), tridimen-
sionals, objectes procedents de la natura (ceps), o estris de l’ofici del pagès (jous, 
retlles, màquines de sulfatar i d’ensofrar, llaunes de vermar...

Tampoc descuida elements que remetin al modernisme gaudinista que tan sàviament 
emprà Martinell: un trencadís construït amb una enorme varietat de restes de  cerà-
mica, recollida durant anys de caminar pel terme, coronarà la composició.

De manera permanent, l’obra romandrà al Sindicat de Barberà de la Conca obra de 
Cèsar Martinell. Martinell, és un dels arquitectes gaudinistes més importants del Mo-
dernisme català, i el celler de Barberà és una de les seves obres d’arquitectura agrària 
més reeixides. A l’Enric Adserà li ha vingut molt de gust l’encàrrec, car Martinell fou 
molt amic de la seua família i el “culpable” que ell anés a Barcelona a estudiar a l’es-
cola de Llotja.

Joan Fuguet Sans
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