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5Pere Queralt La seva terra

El Museu de Valls, conjuntament amb l’Institut d’Estu-

dis Vallencs i la Parròquia de Sant Joan Baptista de Valls, 

amb la participació de l’entitat Sal Grossa i de l’Associació 

de Veïns del barri dels Pisos Clols, organitzem un sentit 

homenatge a Pere Queralt Fargas, artista vallenc de llarga 

trajectòria a la nostra ciutat. Un reconeixement que arriba 

després del que la ciutat, representada pel seu Ajunta-

ment, li va fer l’any 2010, atorgant-li el Títol de Reconeixe-

ment de la Ciutat de Valls.

Avui, però, aquest homenatge és a través del seu art. 

El punt de partida i l’excusa és la celebració dels cinquanta 

anys de la realització del mural de la capella dels Dolors. 

Així doncs, quatre exposicions simultànies, amb gairebé 

cent cinquanta peces, ens serviran per acostar-nos a la 

seva obra artística, a la qual es va lliurar amb cos i ànima al 

llarg de gairebé seixanta anys. 

Tant el Museu com l’IEV i la Parròquia, estàvem en deu-

te amb el pintor. El Pere, com el coneixíem i l’anomenà-

vem, va col·laborar desisteressadament en les tres institu-

cions. Sempre ho va fer d’una forma generosa i posant el 

seu talent en benefici de tots. I no només de les nostres 

institucions, sinó també de moltes altres entitats de la ciu-

tat que ara seria llarg d’anomenar. 

Aquest homenatge no hagués fructificat sense la col-

laboració de la família Queralt Sanromà, que ha posat tot 

el seu esforç, fins i tot molt més enllà del que seria rao-

nable demanar-li, en fer possible aquestes exposicions. 

Sense la seva generositat el projecte no hagués arribat a 

veure la llum. 

També volem agrair la col·laboració de tots els col-

leccionistes i particulars que han prestat les obres per ser 

mostrades en alguna de les exposicions. I finalment vol-

dríem reconèixer l’aportació econòmica de les nostres ins-

titucions, l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona 

i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu-

nya, que ha estat l’element necessari perquè cristal·litzés 

aquest volgut reconeixement.

 Museu de Valls

Presentació
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7Pere Queralt La seva terra

Per mi, parlar de Pere Queralt Fargas, artista pintor, és 

parlar de l’amic, del qui sempre fou amic i company en 

els afers de l’art i la cultura i, a la vegada, és parlar de la 

nostra generació, tots nascuts molt a la vora de la guerra 

del 36, ell en concret l’any 1927.

Dins la particularitat de cadascú, tots hem viscut el ma-

teix temps d’enderroc, d’atroç destrucció, evitable pen-

sant en la pau i convivència, però inevitable si hi havia 

d’haver vençuts. Són records que no he d’explicar, però 

que determinen la repercussió en les persones, gairebé 

infants, submergides en un canvi tan extrem i sobtat en 

què es van destruir valors col·lectius mai més recupera-

bles.

Molt normalitzadora i inductora a les noves directrius 

va ser l’escola per a infants i joves (naturalment en llen-

gua castellana). També ho va ser l’Església, amb el culte 

religiós que en certa manera aglutinà i confortà alhora. I, 

com a extrem, el que en podríem dir dinàmica de la gent 

que, amb el seu esforç, de mica en mica anà estabilitzant 

aquella desmoralitzada societat.

Així, doncs, vist des d’un vol molt panoràmic, era als 

anys del nostre inici a l’ús de raó. Teníem entre 5 i 15 anys, 

si fa no fa, quan acabà la guerra l’any 39 i, la dècada se-

güent, la dels quaranta, va ser la dels nostres fonaments i 

a la vegada del desvetllament a coses i preferències que 

hem apreciat i practicat tota la vida.

El terreny era àrid i ple de runa però restava activa 

l’ànima dels més grans per anar desbrossant a deshores 

ocultes tot el que hi havia soterrat.

Arreu, com a Valls, eren petits els nuclis que aporta-

ven impuls i coneixements; sempre a l’entorn d’un cen-

tre parroquial, dels cors de Clavé, d’esbarts dansaires, 

de sardanistes, d’agrupacions esportives… que calia que 

haguessin estat reconeguts. Però, a la nostra ciutat, tot 

i els entrebancs del moment, el focus més actiu i amb 

més amplitud de mira es trobava en el si de l’antiga Es-

cola del Treball (en haver estat autoritzada des del pri-

mer moment), cohesionant membres veterans de l’entitat 

amb integrants del nou patronat rector, i altres persones 

significades, amigues o simpatitzants, interessades per la 

cultura i la seva projecció en la joventut. D’aquí vénen en 

bona part les classes que impartiren, de dibuix, pintura i 

escultura, amb tant esperit artístic que van fundar l’expo-

sició anual per Nadal dels alumnes assistents. Encara avui, 

perviuen l’Exposició de Nadal i les classes de dibuix del 

divendres, unes activitats en grup a què Pere Queralt tota 

la vida va estar implicat.

Activitat de més envergadura, també a l’Escola, és la 

festa de les arts, concurs obert a totes les especialitats 

creatives i que malauradament només es va convocar una 

Pere Queralt amb diversos membres del Grup del Teatre Principal

Qui és Pere Queralt?
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8Pere Queralt La seva terra

vegada, però va ser respectat per l’autoritat. Fet insòlit, 

pensant que era una manifestació a favor de la cultura ca-

talana; tot i que això no va ser fins l’any 47 a instàncies de 

la Penya de l’Olla, grup també tolerat i fonamental, com 

és prou conegut a Valls.

*  *  *

En aquest context, apressava el viure, per damunt de 

totes les altres coses. De manera que, quan el Pere ja as-

solia l’edat de treballar, probablement per la vinculació 

familiar en els treballs i mercadeig del gènere tèxtil, va 

anar a estudiar l’ofici de sastre i a aprendre’n la pràctica, 

al costat de bons professionals. Aquesta va ser la seva 

professió des de ben jove, amb bon encert i bona consi-

deració com a artesà.

Però la seva activitats professional era lluny del que 

seria la projecció de la seva imaginació i de la sensibilitat 

estètica, situada tan al fons de l’ésser propi per la seva 

vida, que en definitiva podia ser la del desig. Es tracta-

va de complir el deure de satisfer les necessitats naturals 

amb tota cura i entusiasme pels seus. No va voler transi-

gir en res, impulsat per ideals més que pel sentir pràctic 

encarrilat a la finalitat del costum anorreador. És així que, 

sense renúncies, es fa assidu concurrent a classes i cursets 

de pintura i art en general a l’aula de l’Escola del Treball, 

i participa per primera vegada a l’exposició anual de l’any 

1946 amb uns olis a la manera puntillista, neoimpressi-

onisme que certament va impressionar agradosament. 

Podríem dir que amb aquest fet Pere Queralt inaugurà la 

seva llarga i meritòria tasca en el camp de les arts.

La cultura que imaginàvem d’abans, com he dit, era fo-

namentada en la que la gent més gran ens transmetia del 

temps passat tan pròxim del primer terç del segle XX, en 

què, tot i les dificultats polítiques, socials i econòmiques, 

era hereva de l’esperit modernista i noucentista, tan aferrat 

a les essències humanes i a la terra, amb visió de futur in-

negable i oberta a la modernitat amb avantguardes, noves 

tendències, nous conceptes; moment en què Catalunya 

tenia un lloc destacat internacionalment, amb expansió 

industrial, comercial, tot plegat amb gran respecte per la 

Queralt a l’escenari del Teatre Principal, 1950

Pere Queralt a Madrid, 1950
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9Pere Queralt La seva terra

ciència i les arts. Ho admiràvem, lluny del romanticisme fol-

klòric amb què pretenia tractar-ho l’oficialitat.

Del nostre temps primerenc és una petita anècdota 

com de llarg recorregut. Hi va haver un període en què els 

mig adolescents ens cridàvem pel carrer l’un a l’altre amb 

el nom de Picassooo!, forma equivalent al desaparegut 

xec! o paio! (podríem transcriure’l ara per tio!). I, amb més 

coneixement per part nostra del respecte que mereixia 

aquest nom, vam substituir-lo per artista!, exclamació que 

tota la vida va ser una salutació espontània i simpàtica de 

Pere Queralt.

Qui sentia afecció per l’art o la cultura, volia i li era bà-

sic conèixer les novetats i manifestacions que es produïen 

al món, cosa molt difícil ateses les poques facilitats d’in-

formació, a les quals cal afegir-hi la censura, l’ocultació o 

el descrèdit, si calia. Si un fet sorgia o es mostrava, era a 

l’urbs i l’interessat es desvivia per viure-ho. En aquest cas 

el Pere, que bé justifica aquestes paraules, sabia prou que 

qui exerceix una vocació es fa subjecte a l’obligació que ell 

mateix s’imposa i la realitza com pot, amb mitjans reduïts 

i fins amb improvisació, si cal; més que altra cosa, molt de 

treball. El treball és gran educador i, a la vegada, la funció 

més agraïda per a la persona perseverant. Així que hi as-

sistia com podia.

Diverses i nombroses són les participacions en exposi-

cions foranes, concursos, trobades, reunions, conferènci-

es o xerrades entorn de l’art. Amb els seus dots per al di-

buix, pintura i cartellisme, tot sovint va il·lustrar impresos, 

catàlegs, llibres, anuncis, cartells, fins i tot alguns treballs 

per a l’escena teatral; gràcies a ser una persona entusi-

asta, sempre estava a disposició de qui li ho demanés, i 

actuava amb una espontaneïtat i precisió com si les idees 

les tingués sempre a punt.

Avançant en el temps des dels anys cinquanta fins 

avui es veu la seva trajectòria fructífera i alhora ben res-

pectada i estimada; en definitiva és cos i bagatge de la 

seva vida artística que jo no podria explicar ni valorar efi-

cientment. Citaré només dos punts destacats de la seva 

L’artista dibuixant, 1950

Pere Queralt i Josep Nadal pintant a la platja de Calafell, 
acompanyats de Josep M. Güell, 1949
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pintura i religiositat: un, la capella dels Dolors, a l’arxi-

prestal de Valls (recordo els esbossos sobre paper d’em-

balatge), i l’altre, el gran retaule de l’església del Sagrat 

Cor, ben recent, en el qual va ajudar-lo el seu fill Josep, 

gravador i pintor. Sense oblidar, per altra banda, la valu-

osa aportació seva en les nombroses i reconegudes ex-

posicions del grup vallenc Un Nus, del qual era membre.

Tota la fixació i valoració de l’obra de Pere Queralt ve 

feta curosament i a bastament pel Dr. Antonio Salcedo al 

llarg del seu text, i m’honora molt acompanyar-lo parlant 

de la vida de l’amic Pere, el seu entorn i circumstància.

*  *  *

Ara, parlem de la vida normal; hem dit que l’altra és la 

del desig. Era un dir. No hi ha res normal si no hi ha norma 

que ho avali i, en aquest cas, la norma la fa el costum, com 

la igualtat de costum fa la col·lectivitat: el comú. Aquí som, 

doncs.

Qui és Pere Queralt ?

L’home a qui, en veure’l venir, li notàvem un inici de 

cop d’espatlla, inclinant lleument el cos, amb passa cam-

pal d’home bo, movent els braços amb cara somrient:

—Artista!

Els matrimonis Serafini, Queralt, Ventura i Capdevila al casament de 
Gabriel Guasch i Mercè Modol, 1965

Pere Queralt amb la seva dona, Maria Sanromà, 1955

Estampa de sempre en el decurs de la seva vida, que 

tant mostrava l’home com l’ànima.

Va establir-se de sastre amb botiga flamant al centre de 

la plaça del castell, el Pati. Durant un temps, al soterrani 

de l’establiment una colla d’amics ens reuníem dissabte 

a la nit, en tertúlia, no cal dir que de contingut cultural i 

sobreeixida de bon humor.

Les estones i l’ambient de les trobades va exercir una 

certa projecció formativa en benefici dels contertulians, 

entre els quals la mateixa conversa, amb comentaris d’un i 

altre, contribuïa a conèixer de manera distesa coses i cau-

ses de fets artístics, musicals, literaris i generalitzats. Temes 

propis al temps que avançava traspassat el mig segle.

Pere Queralt Fargas va contraure matrimoni amb Maria 

Sanromà Suñé l’abril del 1958. Dues persones amb quali-

tat d’excel·lència, com s’ha pogut demostrar al llarg de la 

seva vida matrimonial que ha depassat les noces d’or. Així, 

doncs, van anant projectant-se en la vida de llurs fills: Pere, 

Assumpció, Josep, Montserrat i Teresa; fills que van edu-

car amb exemplar sentir familiar en el que ha estat ense-

nya l’estima per l’art i la cultura; característica ben patent 

en fills i néts.

Les circumstàncies familiars i laborals sembla que ha-

vien de minvar temps per a la dedicació de la pintura. En 
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11Pere Queralt La seva terra

el seu cas no ho sembla; la capacitat de treball que sem-

pre ha tingut Queralt li havia bastat per arribar a tot com, 

per exemple, les hores invertides en la instal·lació del 

pessebre tradicional, de gran dimensió i visitable, amb 

arquitectura i paisatges fets amb rigor. Com altres coses 

diverses de caire més casolà on el seu enginy i el bon fer 

no hi mancaven.

Aquella mena d’estima de si mateix que posseïa, re-

closa a l’interior de tota persona que valora les seves in-

quietuds com a bé irrenunciable que preserva gelosament 

davant tota adversitat i, no per anhel de l’ego, sinó per 

convicció de ser fidel als seu propòsit d’identificació; és 

una vanitat tan legítima com poc aflorada però necessària 

en moments de dubte o poca confiança en si mateix i, a 

la vegada, la constatació més palesa de la creença en la 

transcendència de l’esforç.

A més, tot i suportar haver de sotmetre’s a una interven-

ció mèdica complicada, de riscos capitals sempre incògnits, 

i amb la consegüent convalescència aparellada al tracta-

ment postoperatori i l’observança constant de la seva salut 

ja per sempre, no restà afectada en res la seva activitat, i es 

mantingué amb l’animositat i la confiança naturals en ell.

Aquests han estat alguns fets de la seva vida octogenà-

ria, des d’un inici marcada per gran sentit de convivència 

Pere Queralt a la sastreria, 1975

i per la necessitat d’expressar moments vistos, viscuts o 

imaginats, valent-se del suggeriment plàstic per trametre 

la grandesa de la seva mirada d’artista, la seva religiosi-

tat d’indubtable fe, com també la fe en la senzilla realitat 

de les coses que estimà, allunyant dubtes per bé de la 

tranquil·litat, suplint-los amb el treball.

Deixà d’exemple l’amor per les coses transcendents, 

plegat de figuracions d’harmònica conjunció, inquietant 

la mirada i la sensibilitat de qui s‘apropà al seu món de 

formes i colors.

  Gabriel Guasch Secall

L’artista pintant el retrat de Cèsar Martinell, 2000
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Hi ha persones que, malgrat la situació que els ha to-

cat viure, han mantingut una perseverança i una fidelitat 

en els seus ideals al llarg de la seva vida, encara que per 

raons existencials hagin hagut de dedicar-se a altres feines. 

Pere Queralt ha estat un d’aquests homes. Tothom a Valls 

coneixia la seva sastreria, però també tothom sabia que el 

Pere era i ha estat un dels pintors més significatius de la 

ciutat, amb una extensa trajectòria que comprèn més de 

seixanta anys. 

Historiar la seva trajectòria artística implica a la vegada 

conèixer una bona part del desenvolupament cultural i so-

cial de la ciutat de Valls. El seu recorregut vital com a crea-

dor i com a ciutadà així ho demostren, tal com ho podrem 

comprovar en les següents pàgines.

Pere Queralt va néixer a Valls, el 18 d’abril de l’any 1927, 

fill de Pere Queralt i Grau i Maria Fargas i Batalla. Des de 

molt petit va mostrar una especial habilitat pel dibuix. Ell 

recordava que quan tenia uns sis o set anys a la seva escola 

feien una mena de diari i era l’encarregat de fer els dibui-

xos que l’il·lustraven.1

L’any 1942, amb quinze anys, va començar a treballar 

com a aprenent de sastre, al mateix temps que va comen-

çar a assistir a l’Escola de Treball. Aquesta escola havia 

estat creada l’any 1924 continuant amb la idea de prepa-

rar obrers qualificats dins del procés d’industrialització de 

Catalunya encetat a la segona meitat del segle XIX. Durant 

la Guerra Civil fou tancada i va reprendre les seves activi-

tats l’any 1940. En aquells anys era l’únic lloc a Valls on es 

feien classes d’art.2 Els professors eren Josep Maria Tost, 

per pintura, i Joan Borrull, per l’escultura. Rebien, com era 

normal a l’època, una formació molt tradicional: els clàssics 

guixos, làmines i algun dibuix del natural.

Era costum a l’Escola del Treball realitzar una exposició 

al final de cada curs amb les millors obres dels seus alum-

nes. Un grup d’ells va tenir la iniciativa de promoure una 

altra exposició que tingués un altre caràcter amb l’objectiu 

de donar a conèixer els treballs dels futurs artistes, per tant 

amb un sentit més professional. Així va néixer la coneguda 

Exposició de Nadal, que es convertirà en un dels esdeve-

niments més importants de la ciutat i que ha arribat fins als 

nostres dies. La primera mostra de Nadal es va fer el 1943, 

però el Pere Queralt no hi participarà fins a la quarta, l’any 

1946. Fou la primera vegada que exhibí públicament un 

treball seu. Un moment important de la seva vida que el 

poeta Gabriel Guasch, bon amic seu, recordava així: “Era, 

potser, la quarta exposició de Nadal en què Pere Queralt 

va presentar-hi dos quadres, diguem-ne de segell expres-

sionista i de factura puntillista. Estaven col·locats a la pa-

ret de la mà dreta, entrant, de l’antiga sala de l’Escola del 

Treball. Aquella expressió es feia innovadora a les mirades 

dels seguidors de la pintura a Valls i, consegüentment, Pere 

Queralt va ser afalagat tant pels seus companys com per 

molts visitants interessats.”3

L’Eduard Castells, en un article a la revista Cultura, cor-

roborava l’apreciació de Gabriel Guasch. “Pedro Queralt es 

quien da la nota más estrictamente impresionista con sus 

1 “Pere Queralt Fargas”, Cultura, Valls, núm. 621, desembre del 2001, p. 8.
2 Vegeu AA.VV., 75 anys de l’Escola 1924-1999, 75è aniversari de l’IES Jaume Huguet · Antiga Escola del Treball, Valls, Cossetània, 2000.
3 GUASCH, Gabriel, presentació del catàleg Pere Queralt Fargas. Valls, Sala Sant Roc, del 21 de febrer al 9 de març de 1997.

Pere Queralt (1927-2008)
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14Pere Queralt La seva terra

dos telas, Sol de mediodía y Jardín. Su técnica divisionista 

muy lograda, y el aire, y el color y el ambiente están pre-

sentes con materia limpia y transparente.” 4

EL MESTRATGE D’EDUARD CASTELLS 

La importància de la tasca desenvolupada per Eduard 

Castells (Valls, 1898 – París, 1976) en el camp de la creació 

artística i de l’activitat cultural a la ciutat de Valls ha es-

tat àmpliament reconeguda.5 Per iniciativa del Dr. Ignasi 

Sarró, director de l’Escola, va començar a donar un curs 

de tècnica pictòrica els vespres dels divendres. Un curs 

que tindrà una projecció insospitada. Oficialment durà 

dos anys, però es va mantenir fins a la mort del pintor, 

i amb posterioritat els que foren els seus alumnes varen 

continuar reunint-se els divendres, i crearen el popular 

Grup del Divendres, al qual s’han anat incorporant al llarg 

del temps molts artistes de la ciutat i que encara es manté.

Em sembla interessant destacar el que Queralt ens va 

dir al respecte:

“Després va venir l’Eduard Castells. Era un pintor de 

Valls. Va veure la segona o la tercera exposició. Li vàrem 

demanar la seva opinió i ell, molt sincer, va dir: nois, aneu 

equivocats. Hi havia molts errors. Mireu, si voleu jo vindré 

els divendres i faré uns cursets de pintura, després de les 

classes de l’Escola per no interferir les seves activitats. 

»Així va començar. De 8 a 10, anàvem a l’Escola, després 

a les classes d’Eduard Castells, i de 12 a 2 a un bar a fer la 

tertúlia, moltes vegades més interessant que les mateixes 

classes. El bar era Cal Pons. D’allí ens vàrem traslladar al 

bar Orient, al Pati, perquè l’amo del bar deia que plegàvem 

massa tard i que l’endemà havia que treballar. I després 

anàvem a Cal Bou, l’amo del qual també era de la colla. 

»L’Eduard n’era l’impulsor. Nosaltres sortíem d’una 

guerra, no sabíem res, no teníem calés per comprar llibres 

ni premsa, i a Barcelona no hi podíem anar. Ell venia aquí 

i ens va obrir un món nou. Ens va ensenyar el postimpres-

sionisme, l’expressionisme, el cubisme, un món que no hi 

havia per aquí, ningú sabia què era això.”6

En relació a les Exposicions de Nadal, resulta interes-

sant recordar el debat que va sorgir arran de la mostra de 

l’any 1951, a causa del caràcter innovador que tenien les 

obres presentades pels alumnes de l’Eduard Castells. A la 

reunió que es va fer a la cloenda de l’exposició se suscità 

una controvèrsia entre els avantguardistes i els immobilis-

tes. En aquest debat l’escriptor Joan Ventura es decantà 

a favor de la notorietat que suposava l’evolució de l’obra 

de Maria Teresa Sanromà, Estanislau Ribas, Joan Marià 

Dalmau i Pere Queralt.7 El nostre pintor recordava en una 

entrevista: “Eduard Castells em va ajudar a passar del di-

buix acadèmic a l’abstracció, al cubisme, que gairebé no 

coneixia.”8

Eduard Castells fou també una de les persones clau en 

la creació del Museu de Valls, objectiu en què també treba-

llà de valent Pere Queralt. Ell recordava en una entrevista 

la tasca desenvolupada pel seu mestre, per Cèsar Martinell 

i com el museu pràcticament havia nascut dins de l’Escola 

del Treball.9

Quan es van rebre les donacions de Francesc Blasi 

Vallespinosa i del Dr. Estil·les, a més de la col·lecció del 

fons de l’Escola del Treball, no hi havia un espai adequat 

4 CASTELLS, Eduard, “Cuarta exposición de Navidad”, Cultura, Valls, gener de 1947, p. 7.
5 Vegeu VENTURA I SOLÉ, Daniel, Eduard Castells i Roca (nadala), Valls, Gràfiques Moncunill, 1979.
6 Entrevista d’Antonio Salcedo a Pere Queralt, a la ciutat de Valls, el 17-7-2001.
7  VENTURA I SOLÉ, Joan, Penya Artística l’Olla, Valls, 1991, Restaurant Masia Bou, p. 50-51.
8 GISTAS, Xavier, “La sala Julià de Valls mosta l’evolució del dibuix del vallenc Pere Queralt amb el pas del temps”, Valls, El Pati, 5 de novembre 
de 2000.
9 Monogràfic/entrevista, “Pere Queralt Fargas”, Cultura, Valls, núm. 526, març de 1993, p. 4-5.
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per ubicar totes aquestes obres, per això l’Ajuntament va 

cedir les sales del Castell, al Pati. Aleshores un grup de jo-

ves, molts dels quals eren integrants de la Penya de l’Olla, 

es varen dedicar a la feina d’acondicionar el local per po-

sar-lo a punt per rebre les obres. Fou una tasca dura per 

les pèssimes condicions en què es trobaven les sales del 

castell. El Pere era un d’aquests treballadors que al ves-

pre, després de sopar, anaven a netejar, a rascar parets, a 

pinta… A més formava part de la comissió encarregada de 

parlar amb les autoritats. 

Anys més tard, amb l’arribada de la democràcia, la ges-

tió del Museu es deixa en mans de la Comissió d’Art de 

l’Institut d’Estudis Vallencs, de la qual ell formava part amb 

el Daniel Ventura. Els dos varen ser els continuadors de 

l’arxiu museogràfic, iniciat per l’Enric Ribé. Durant un any i 

mig van estar fitxant les obres, i això seria l’antecedent del 

futur catàleg. 

LA PENYA DE L’OLLA

Segons explica Joan Ventura i Solé, l’any 1946 es creà 

la Penya Artística l’Olla,10 una agrupació que va néixer per 

la necessitat de generar un moviment que defensés l’art 

que el grup creat al voltant d’Eduard Castells estava re-

alitzant. A una part de la societat vallenca la irritaven les 

obres que varen sorgir com a conseqüència de les en-

senyances que aportava Eduard Castells, el qual en fou 

nomenat president a perpetuïtat des de la seva fundació. 

Entre els signants del text fundacional de la Penya, segons 

el llistat de Joan Ventura Solé, hi tenim: Eduard Castells, 

Joan Borrull, Joan Sanromà, Anton Artusa, Octavi Roca, 

Daniel Ventura, A. Escarré, Fortunat Llavoré, Josep M. 

Figuerola, Anton Dalmau, Estanislau Ribas, Joan Farré, 

Pere Benaiges, Josep M. Tost, Rafael Morlà, Joan Ventura, 

Artemi Plana, Josep Gatell, Manuel Sampere, Joan Marià 

Dalmau, Pere Queralt i Paül Gonzàlez, entre altres. 

L’any 1951, amb motiu de la celebració de “les noces 

de llautó”, la Penya va convocar els Jocs Florals del Calçot. 

Aquest any Pere Queralt fou guardonat amb una medalla, 

pel seu mèrit artístic. L’any següent el Pere, conjuntament 

amb Daniel Ventura Solé, varen ser premiats per la seva 

aportació i dedicació constant al manteniment de l’Expo-

sició de Nadal. I aquest mateix any el Pere, amb el poeta 

Gabriel Guasch, varen obtenir el Calçot Natural en els Jocs 

Florals. En l’obra de teatre que es va representar en aques-

ta sisena edició de la Calçotada, Margarida Gau tièrrez 

—una paròdia de La dama de les camèlies de Dumas—, 

Pere Queralt i Josep M. Tost varen fer els decorats.

L’any 1953, en la VIII Calçotada, el Pere guanyà de nou el 

Calçot Natural. En aquesta oportunitat es representà l’obra 

10  VENTURA I SOLÉ, Joan, Penya Artistica l’Olla, Valls, Restaurant Masia Bou, 1991. Aquest llibre és una completa i detallada història d’aquest grup. 

Dues imatges dels Jocs Florals de la Penya de l’Olla de l’any 1952. 
Pere Queralt i Gabriel Guasch recollint el Calçot Natural
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de teatre Les altes passions, amb decorats del nostre pintor. 

Joan Ventura destaca el paper que va tenir aquesta agru-

pació en la creació del Museu de Valls i de la presència del 

Pere en tot aquest procés.

ARTISTES DE VALLS

El mes maig de 1950 pren part en una mostra col-

lectiva, la primera organitzada per l’Eduard Castells fora de 

la ciutat de Valls, concretament al Sindicat d’Iniciativa de 

Tarragona, amb el nom d’Artistes de Valls. El grup estava 

integrat pels pintors Mª Teresa Sanromà, Eduard Castells, 

Pau Mercadé, Josep Mª Tost, Josep Pons, Daniel Ventura, 

Fortunat Llavoré, Marc Trilla, Pere Queralt, Joan Serafini, 

Josep Mª Figuerola, Antoni Dalmau, Estanislau Ribas i pels 

escultors Josep Busquets i Joan Sanromà.

La presentació va anar a càrrec de Sebastià Gasch, un 

dels crítics més prestigiosos que hem tingut a Catalunya, 

el qual va fer una presentació molt didàctica i elogiosa a 

la vegada de la mostra. El crític explicava la llibertat que 

havia de tenir l’artista per concebre les seves obres, i conti-

nuava: “Cada uno de estos pintores o escultores adscritos 

a este grupo de Valls posee una personalidad muy mar-

cada. La personalidad del artista es en definitiva lo que 

cuenta. Pero hay un común denominador que los relaciona 

estrechamente entre sí: la organización del cuadro. Estos 

pintores no pretenden copiar con sumisión los episodios 

del natural sino crear. No son un ojo que copia, sino una 

inteligencia que elimina y ordena…”11 Desconeixem les 

obres que presentà Queralt, solament en sabem els títols, 

Reposo i Formas.

Aquest mateix any participa en la II Exposició Artística 

organitzada per la Secció Acadèmica de la Congregació 

Mariana de Valls, en la qual també prenien part, entre d’al-

tres, Joan Serafini i Jordi Mercadé. Pere Queralt presentà sis 

obres entre paisatges i figures. L’any següent torna a parti-

cipar en la tercera edició. Hem de destacar que entre les 

catorze obres que presentà ja tenim una de les temàtiques 

que seran constant i molt particulars al llarg de la seva tra-

jectòria: els pallassos. 

El nostre artista combinarà la seva presència en mos-

tres de caràcter vallenc amb la participació en exposicions 

i concursos a Barcelona, Montblanc, Amposta, Montcada, 

Alacant i especialment a Tarragona, en les medalles Tapiró. 

Destaquem la de l’any 1956 en la qual es va declarar desert 

el premi, però el crític Àngel Marsà va escriure que l’obra 

de Queralt era comparable als dos accèssits atorgats,12 i la 

11 GASCH, Sebastià, , presentació del catàleg Exposición de Pintura y Escultura, Artistas de Valls, Tarragona, Sindicato de Iniciativa, del 18 al 28 de 
mayo de 1950. 
12 MARSÁ, Ángel, “El Concurso medalla Tapiró, desierto”, Diario Español, 4 d’abril de 1956.

Camí i arbres, 1949
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