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JOSEP MARIA RAZQUIN JENÉ 

Miquel Razquin Jené 

Quan Josep Maria Razquin va deixar de ser President de la Diputació 
de Lleida es va convertir, en merits del corresponent concurs, en 
funcionari de la Biblioteca de Catalunya, anant a viure, per imperatiu de 
la feina, a Barcelona i, al no tenir obligacions familiars directes, disposava 
després de la jornada laboral de temps lliure, que el va esmer9ar, a més 
d'escriure, a pintar, que era la seva il·lusió des de molt temps, una 
assignatura pendent que finalment pogué cursar i cree que amb una bona 
qualificació, i així va deixar al seu traspas, el 1995, un cataleg de més de 
400 obres de pintura diversa. 

En la seva pintura predomina la tematica religiosa, els sants són la 
seva constant, de manera especial els sants de la Segarra pels que tenia 
gran devoció, entenent la Se garra no com 1' ens a que ha quedat redu'ida 
administrativament, després de retallar-la sobre el paper per tots costats, 
sinó com a comarca central de Catalunya que per tradició i esperit, fins 
i tot per consciencia popular, compren Calaf i el seu entorn, tal com ho 
certifiquen les lapides romanes de Prats de Rei, que vénen a ser la parti
da de naixement de la Segarra i ho avalen els noms que subsisteixen 
d' Aguilar de Se garra i Calonge de Se garra; i s' estén fins a Santa Coloma 
de Queralt, amb la seva plana i les serres que 1' envolten de Queralt, 
Montclar i Brufaganya, on hi ha el convenciment general de ser Segarra, 
reflectit en publicacions i revistes locals con "La Segarra" de Santa 
Coloma de Queralt i denominacions com "Segarra del Gaia", que va 
ser el nom que va agafar Santa Coloma de Queralt durant la guerra civil 
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Josep M. Razquin , pintat pel seu germil Mi que!. 1997. 

i que actualment ostenta una empresa radicada en aquesta població; i 
s' estira la Se garra fins als verals de Verdú, i segons el magnífic escriptor 
Vidal Vidal, enamorat de la Segarra, arriba exactament fins sota el balcó 
de casa seva a Arbeca. Dins d'aquest territori ideal, terres de castells i 
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Josep M. Razquin, vidre pintat 1980. Núm. 136 del cata!eg. 

de sants, hi van viure Santa Calamanda de Calaf, Sant Ramon de Portell, 
Sant Pere Claver de Verdú i Sant Magí de la Brufaganya. 

Els sants i la vida rural foren els models predilectes del J osep Maria, 
de manera especial Sant Magí de la Brufaganya con en fan constancia 
els quadres que reprodui:m, continuant la tradició familiar pairal mater-
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Josep M. Razquin, oli sobre fusta 1982. Núm. 185 del cataleg. 

na, de cal Alió, de Sant Pere dels Arquells, on sempre hi bagué un Magí 
entre els seus membres, destacant-ne Magí Solé Badia, capiüt de vaixell, 
que porta amb orgull el seu nom arreu del món. 

L' estil de les pintures del J osep Maria es pot qualificar de "naif', amb 
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Josep M. Razquin, oli sobre fusta 1984. Núm. 205 del cata!eg. 

el que té de directe i ingenu aquest estil. El terrne "naif' ve d'una paraula 
francesa que significa "ingenu" o "simple". És una pintura popular feta 
amb afició, d'un dibuix simple, quasi esquematic, amb un colorit vistós 
i variat, que fa 1' obra agradable a la vista i comprensible per a tothom. 
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Josep M. Razquin, oli sobre fusta 1985. Núm. 209 del cataJeg. 
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Josep M. Razquin, oli sobre fusta 1985. Núm. 210 del cataleg. 
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Josep M. Razquin, oli sobre fusta 1985. Núm. 211 del cataleg. 
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Josep M. Razquin, oli sobre fusta 1985. Núm. 212 del cataleg. 
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Josep M. Razquin, plafló d'armari. Oli sobre fusta 1987. Núm. 251 del cataleg. 
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Josep M. Razquin, capsa. Oli sobre fusta 1991. Núm. 328 del cataleg. 

La paraula "na'if' no solament defineix una actitud pictorica sinó una 
manera diferent d' enfrontar-se ambla vida. Existeix una rara complicitat 
entre el pintor i la seva particular manera de veure el món en una clau 
positiva i ingenua. A través del pinzell es transformen els fantasmes deis 
somnis, s'intueix un camí lliure per reivindicar la imaginació i l'oníric. 

La devoció del Josep Maria per Sant Magí es reflecteix, tant en el seu 
llibre "Gent de la Segarra" (Barcelona: CBS, 1998), en el que li dedica 
5 pagines, quan l'habitual, en altres personatges, és de 1 o 2, comen els 
articles que li va dedicar, "Unos gozos de San Magín" (Segarra 295, 31 
agost 1956), "Sant Magí a Cervera" (Segarra 989, 15 agost 1986, i també 
a "Setrnana Santa 1986" -Barcelona: Il·ltre. Confraria de Sant Magí, 
martir, 1986), "Sobre els sants de la Segarra" (Segarra 1005, 15 abril 
1987), "El vellllibre deis miracles de Sant Magí" (Segarra 1028, 1 abril 
1988 i també a "Setmana Santa 1988"- Barcelona: Il·ltre. Confraria de 
Sant Magí, martir, 1988), "La font de la Brufaganya" (Segarra 1081, 16 
juliol1990), "Un ermita a Sant Magí?" (Segarra 1082, 1 agost 1990), 
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"Més sobre l'ermita de Sant Magí" (Segarra 1086, 16 octubre 1990), 
"Actualització de Sant Magí" (Segarra 1120, 1 abril 1992), "Que en 
farem de Sant Magí? (Segarra 1121, 16 abri11992) i "Encara més sobre 
ermitans" (Segarra 117 4, 2a quinzena agost 1994) 

Quan el Josep Maria venia a Cervera els caps de setmana o en període 
de vacances, per fugir de la vida agitada de la capital, anava amb cos i 
anima cap a la Brufaganya, on sovint jo 1' acompanyava, en qualsevol 
hora i circumsamcia i així vam coneixer Sant Magí amb calor, fred, pluja, 
neu, gebre i moltes vegades desert i solitari, pero sempre acollidor 
espiritualment, sense oblidar mullar-nos les carnes en 1' aigua de les fonts, 
segons la tradició ancestral. 

Imagino ara al Josep Maria passejant de bracet amb Sant Magí pels 
boscos celestials inexhauribles. 
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