Durant els anys de la Primera Gran Guerra Europea, Sabadell era una petita ciutat
industrial, grisa i monòtona, de carrers estrets i allargassats en què nit i dia ressonava el ritme
sincopat dels telers. Tenia un caràcter marcadament treballador i gaudia d'escasses
expansions culturals o festives, mentre s'enriquia atropelladament amb les exportacions de
llana gràcies a la neutralitat del govern espanyol en el conflicte. Era la ciutat «atrafegada i
sorruda, trista i rica» de què parlava Joan Oliver en recordar aquells anys. El Sabadell de
l'època era, a més, una ciutat molt mediatitzada per la cultura institucional i corporativa, una
cultura aturada en el vuit-cents que malvivia tenallada per la decadència academicista i pel
tradicionalisme.
I va ser Joaquim Folguera, l'estiu de ,1915l'encarregat de somoure aquest estancament
cultural i artístic en què es debatia la ciutat, amb l'exposició d'Art Nou Català.
Folguera aconseguí portar al Centre Català de Sabadell una nodrida representació del grup
de Les Arts i els Artistes, nascut a redós del Faianç Català de Santiago Segura, i dels que amb
ells, oposant-se al simbolisme modernista, assajaven la creació d'una plàstica noucentista. La
mostra era completada per un cicle de conferències a càrrec dels més significats teòrics del
Nou-cents, que encapçalava Eugeni d'Ors, acompanyat per Martí Casanovas, Feliu Elias,
Joaquim Torres-Garcia, Josep Aragay i Joaquim Folch i Torres.
Segurament la reacció de l'Acadèmia de Belles Arts no hauria estat tan desmesurada com
va ser si la mostra d'Art Nou no hagués anat precedida d'un detonant manifest del mateix
Folguera en què es mostrava molt crític amb Belles Arts i l'Escola d'Arts i Oficis: «Sofreix la
pedagogia d'art a Sabadell una pobresa inconcebible. Hi ha encara en ella tots els tòpics
vulgars d'un segle enrera i la influència de totes les acadèmies del món. I és en tal grau
aquesta rutina deplorable que, quan un esperit selecte té la intuïció de l'art veritable o
posseeix una tècnica tan meravellosa que mitjançant una fina educació pot incorporar-se als
corrents d'art nou, la pedagogia artística nostra l'insensibilitza talment que li occeix tota
l'espiritualitat i en fa un pintor de quadres per a menjadors de bona família.» Folguera era
lúcid i contundent, i el rebuig institucional que suscità, ultra els exabruptes a la premsa, es
traduí en una improvisada exposició de rèplica com a desgreuge, en què foren convidats a
participar els socis de l'entitat, inclosos els joves que fins aleshores s'havien mostrat força
rebels.
No hi ha dubte, però, que l'alenada renovadora de l'Art Nou havia trasbalsat els joves
sabadellencs, els quals tot i que inicialment s'havien arrenglerat amb la Junta de Belles Arts i
havien col·laborat en l'exposició de desgreuge, a poc a poc es van anar fent més receptius als
nous corrents estètics que irradiava Barcelona. El mateix Vila Arrufat, vint anys més tard,
així ho reconeixia: «Tinc davant meu el catàleg de l'Exposició d'Art Nou Català, amb portada
de l'Obiols i m'evoca perfectament la sensació d'inquietud i al mateix temps d'irresistible
simpatia malgrat tots els malgrats, que vam experimentar els d'aquella promoció. [ ... ] I és
que amb tot i molts prejudicis, invisiblement i involuntàriament començàvem a sintonitzar

com a receptors amb aquella nova emissora, per obra i gràcia d'un fluid inefable que ens
acostava: la joventut.»
Ben aviat, l'arribada a Belles Arts dels lletraferits de la futura Colla de Sabadell o Grup de
La Mirada, la majoria emancipats de l'Acadèmia Catòlica, hi sembrarà l'esperit de revolta.
Va ser, doncs, a l'hivern de ,1918en una Acadèmia de Belles Arts polaritzada entre
l'academicisme vuitcentista de la generació rectora i el progressiu apropament a l'ideari
noucentista dels joves, on es van trobar Antoni Vila Arrufat, Ricard Marlet, Lluís Parcerisa,
Joan Oliver, Francesc Trabal i Josep M. Trabal com a nucli inicial al qual s'afegirien més
endavant Armand Obiols, Miquel Carreras i Joan Garriga.
L'activitat de la Colla es va caracteritzar, ja de bon principi, per una dualitat d'accions que
oscil·laven entre l'humor provocatiu i l'activisme cultural, dualitat que va ser una constant en
l'etapa sabadellenca del grup fins al final dels anys vint, quan es van integrar en la vida
cultural barcelonina.
L'humor que van practicar durant aquests anys com a col·lectiu era un humor absurd i
gratuït, corrosiu i desmitificador dels valors culturals establerts per una societat –la
sabadellenca de primers de segle– tancada i endarrerida. Era un humor molt proper a les
primeres avantguardes europees, especialment als dadaistes, amb els quals compartien un
mateix activisme provocador i una estètica de la transgressió molt semblant. Amb l'activisme
cultural, en canvi, es feien seu l'ideal regenerador de la Catalunya-ciutat i participaven en
l'intent de bastir una cultura nacional, moderna i cosmopolita que ajudaria a vertebrar el país,
a l'estil del que, des del Romanticisme, havien fet les diverses cultures europees.
L'esperit de revolta i l'ideal de modernitat cosmopolita es van traduir, doncs, en dos tipus
d'activitats: l'humor provocatiu i l'activisme cultural. […] ("L'indiscret encant de La Mirada",
dins La Colla de Sabadell, entre el Noucentisme i l'Avantguarda, p. 13-14-15).

