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El Museu Víctor Balaguer 
tancarà diumenge ‘La Pau i la 
Guerra’ de Jacob Jordaens. Histò-
ria d’un quadre, que s’ha pror-
rogat una setmana. Si s’inau-
gurés, l’exposició hauria de 
portar un altre títol, perquè 
definitivament queda descar-
tada l’autoria de Jordaens.

Arran de la restauració del 
quatre i de l’exposició, el Mu-
seu Balaguer ha encetat una 
recerca, encara no tancada, 
sobre, precisament, la histò-
ria del quadre, començant 
per confirmar o descartar 
una atribució poc sustenta-
da: el quadre no està signat i 
moltes de les teles d’aquestes 
èpoques s’havien atribuït er-
ròniament. Fins ara, només 
la correspondència entre 
Balaguer i el donant de l’obra, 
Ramon Estruch, sustentaven 
que era de Jordaens. 

La investigació portada a 
terme durant els tres mesos 
d’exposició confirma que la 
tela, finalment, no és un Jor-
daens sinó que surt de l’òrbita 
de Rubens. La pista defini-
tiva la dóna un gravat de 
Rubens, explica la directora 
del Museu Balaguer, Mireia 
Rosich. Aquesta obra ha estat 
localitzada per Jahel Sanzsa-
lazar, especialista en pintura 
flamenca de l’Institut Moll, 

El  llegat Cardona Zarzoso s’exposa per 
primer cop d’ençà de la donació al Museu 
Víctor Balaguer procedent de la col·lecció de 
Bartomeu Cardona Torrandell i Emília Zarzo-
so, l’any 2008. La inauguració de l’exposició 
serà dijous vinent, 30 de juny, a dos quarts 
de vuit del vespre, però l’exposició es podrà 
visitar fins al 25 de setembre.

Cardona Torrandell. Trajectòries. El llegat 
Cardona-Zarzoso aplega les 37 obres datades 
entre 1951 i 1974 d’Armand Cardona Torran-
dell. El conjunt és curiós i poc conegut; és 

obra de la primera època que no se li co-
neix gaire. Generalment es té associat 
un imaginari de Cardona, i aquí veus la 
seva formació que, a més, va ser autodi-
dacta, explica la directora del Museu, Mireia 
Rosich. 

S’hi pot veure, en aquest sentit, pintura de 
paisatge, però quadres d’algunes de les sèries 
més conegudes de Cardona Torrandell, com 
els gats, les màquines, les barques... Desta-
ca el quadre Djamila, inspirada en l’obra de 
Simone de Beauvoir i Gisèle Halimi Djamila 
Boupacha, proceso a la tortura.

i publicada per Carl G. Voor-
helm Schneevoogt a Catalo-
gue des estampes gravées d’après 
P.P. Rubens avec l’indication des 
collections où se trouvent les tra-
bleaux et les gravures (Harlem, 
1873, pp. 155-156). La com-
posició no és idèntica però 
és la base del quadre, hi 
ha els mateixos elements: 
algunes figures estan al 
revés, com les dones o els 
querubins, però hi ha la 
composició de les armes, 
el cor de l’abundància, el 
tocar el pit... Aquest gravat, 
titulat Al·legoria de la Pau i la 
Felicitat de l’Estat, hauria ins-
pirat dues obres, la del Museu 
Balaguer i un oli sobre coure 
que es conserva al Museo San 
Carlos de Mèxic, que als anys 
noranta l’especialista Ma-
tías Díaz Pachón atribueix a 
Víctor Wolfvoet. A nivell 
iconogràfic, Díaz Pachón 
destaca els mateixos que la 
nostra interpretació, que 
s’explica en un dels apartats 
de l’exposició.

Descartat Jordaens com 
autor, i localitzat l’origen 
del quadre en el gravat de 
Rubens, l’interrogant és 
veure quin artista de l’òr-
bita de Rubens el va fer, co-
menta Mireia Rosich. Hem 
d’entendre que pel taller 
de Rubens van passar mol-
tíssims artistes, en l’etapa 
de formació o que hi tre-
ballaven. 

Wolfvoet va ser deixeble 
de Rubens, com també ho 
va ser Jordaens, però per a 
l’autoria de La Pau i la Guerra 
s’apunten dos candidats: Jan 
van den Hoecke o Justus van 
Egmont.

Sanzsalazar apunta al 
primer perquè hi coincideix 
el tractament dels escuts i de 
les figures femenines, sobre-

tot en el primer període de 
l’autor. De l’estada a Roma 
li va quedar una tendència 
classicista que el va portar 
a la cort de Viena. Les obres 
que conserva el Kunsthisto-
risches Museum, però, més 
tardanes, s’allunyen de l’estil 
del quadre del Balaguer. Nico 
van Hout, del Museu de Belles 
Arts d’Anvers, en canvi, apos-
ta per van Egmont, també 
classicista, però amb una pa-
leta de colors més semblant a 
la de La Pau i la Guerra, i també 
un tractament dels ulls simi-
lar. Van Egmont va ser al ta-
ller del mestre Rubens entre 
1620 i 1628, cosa que a l’hora 
de la datació ens confirma 
la primera meitat del segle 
XVII, però encara s’hauria 
de confirmar, diu la directo-
ra del Balaguer. El camí de-
finitiu el trobarem amb el 
Rubenianium, apunta Ro-
sich. El centre que aglutina 
tots els estudis sobre el mes-
tre flamenc s’ha interessat pel 
tema, però està pendent de la 
seva resposta.

Sigui de l’un o de l’altre, 
trobar l’autor de La Pau i la 
Guerra és positiu a l’hora de 
valorar-lo, tant a nivell de 
mercat com científic. Està 
bé. Està clar que no és un 
Rubens ni un Jordaens de 
mà pròpia, sinó d’un dei-
xeble i encara amb la inter-
venció d’altres mans, però 
de tenir un anònim a tenir 
un nom... El Jordaens se-
gur tampoc no el teníem, 
només disposàvem de les 
nostres cartes, però mai 
no s’havia investigat bé.

També s’ha confirmat que 
Ramon Estruch no era sitge-
tà, tot i que la procedència de 
l’obra i per què es va despen-
jar del Museu continua sent 
una incògnita oberta.


