
 

 

“LOLA VENDRELL, JAUME BAQUÉS I JOSEP MARIA BAQUÉS: TRES ARTISTES D’ORDAL” 

 

Les obres que presentem en aquesta exposició col·lectiva, són les obres d’una família ben 

singular i amb una forta vinculació amb Ordal: la Lola Vendrell, el Jaume Baqués el seu 

marit i el Josep Maria Baqués, l’únic fill d’ambdós. Tots tres artistes i personalitats irrepetibles. 

 

I per les seves obres els coneixereu. Ben diferents són les de cadascun!  

 

Els quadres més vistosos, amb varietat de mides, figuratius, 

on són les flors les grans triomfadores, ens arriben a través 

dels anys de la mà de la Lola Vendrell, la Lola de Cal Pep. 

Impressionant i curiós el Sant Sopar, amb un marc força 

especial. També cal destacar-ne la seva producció 

diguem-ne infantil, amb estampes de primera comunió 

plenes de gràcia i un projecte inacabat per il·lustrar el 

conte del Patufet. Un espetec de vida i de colors. 

 

Res a veure amb la obra del seu marit, el Jaume Baqués, 

el Jaume de Cal Rebaixí, on el color és inexistent, ja que 

es tracta d’un seguit de dibuixos originalíssims, quasi 

automàtics, que 

assoleixen un 

bell equilibri de 

blancs i negres i 

unes formes 

insòlites. Podeu passar-vos hores veient cadascun 

dels detalls que s’hi mostren, i si no us hi esteu més 

estona, és perquè només hem dut una petita 

mostra de la seva ingent producció… Com a 

curiositat, dir-vos que en una exposició del 1981, 

de la que se n’adjunta el cartell, li va fer la 

presentació ni més ni menys que el gran Paco 

Candel.  

 

I de tal riu, tal aigua. El fill d’en Jaume i de la 

Lola, en Josep Maria, també fou un personatge 

peculiar i artista. Però no va ser la pintura la que 

el va temptar. Essent el seu pare llenyataire, 

vivint entre tions i serres, va començar a treballar 

la fusta. Aquí veureu peces que va arribar a 

comercialitzar fins i tot als Estats Units. Obres que 

es poden penjar o recolzar dretes, algunes amb 

el mèrit de sorgir d’un sol tronc. Temes 

arcaïtzants, com una caravel·la navegant pel 

mar, un impressionant Sant Sopar o uns Quixots, 

que eren la seva obsessió. La fusta encara fa 

olor de fusta. 

 

Segurament fou, dels tres, la Lola, la que més empremta va deixar a Ordal, el seu poble, al 

que va voler millorar i embellir. Enamorada de la natura, va crear la festa de l’arbre, que 

avui, després de tants anys de la seva mort el 1956, encara es celebra. Sempre he notat 

que aquí se l’estima molt. Una placeta duu el seu nom. Un parc, el de la Immaculada, com 



 

 

es recorda en una gran pedra, la té a ella com a “jardinera” des del 1957. Dins del parc, 

un monument amb el seu rostre la recorda des del 1973. El 2006, cinquanta anys després 

de la seva mort, el rostre del monument, fins aleshores de ceràmica, es va fer de bronze, 

qui sap si per fer més fort i inesborrable el seu record i la seva vinculació amb Ordal… Avui, 

aquesta exposició torna a reunir més enllà del temps la seva família, la seva obra i el seu 

poble. 

 

Mai no vaig conèixer a la Lola, sóc del 74. Però, sabeu què? Sempre l’he sentida a prop. 

Potser per haver vist els seus quadres des de sempre guaitant-me des de les parets, o per 

les històries i anècdotes que se n’expliquen… O potser per saber que, des del meu llit, veig 

la mateixa finestra que ella veia, o que quan passo per la galeria, trepitjo el terra on ella 

pintava, quan vivia al pis que ara ocupo jo.  

 

Adolf Baqués, el nét de la Lola i el Jaume, i el fill del Josep Maria. Gràcies Ordal! 

 

 

Calendari i horari de l’exposició: 17, 18 i 25 de març de 16 a 20 hores 

 

Lloc: Local Subigran – Parc Dolors Vendrell d’Ordal  


