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 Enllà de la tradició familiar, la meva aproximació al món de l’art va venir més des del vessant 

del col·leccionista. Amb disset anys, vaig demanar al meu pare un préstec de seixanta mil pessetes 

—el 1958 aquesta era una quantitat notable— per a comprar la meva primera obra d’art. Així va 

començar la meva col·lecció, on el dibuix té una presència rellevant. Es tractava d’una aquarel·la 

sobre paper d’Isidre Nonell, que representava una Gitana. Llavors vaig sentir per primera vegada 

l’impuls de la possessió, que mou l’instint de qui col·lecciona. 

Crec que la meva carrera professional s’ha basat en aquella primera sensació, i he intentat aplicar 

sempre la il·lusió del col·leccionista al rigor del professional, buscant les obres que m’agraden i no les 

que es venen, tot sabent que un dia trobaria altres col·leccionistes que les apreciarien de la mateixa 

manera que jo les apreciava.

Aquesta intenció mou l’exposició que ara presentem i que aplega un conjunt singular de més de 

trenta dibuixos de Nonell estudiats per l’especialista Glòria Escala. Tant de bo els col·leccionistes que 

s’hi apropin sentin la mateixa esgarrifança davant l’obra desitjada que mai no he deixat de sentir en 

aquests més de cinquanta anys col·leccionant.

 Artur Ramon i Picas

1 · Dona amb mocador c. 1894
Carbó, 15 x 10,5 cm 76



 NONELL. DIBuIxOS 
 Glòria Escala i Romeu

L’actitud de voler trencar amb allò establert, de mostrar-se diferent als altres i d’arribar a tenir una 

personalitat artística pròpia, del tot innovadora i original, va ser una característica definitòria d’alguns 

dels autors més destacats de l’època del Modernisme. 

Entre aquests artistes Isidre Nonell i Monturiol (Barcelona 1872–1911) és qui va protagonitzar d’una 

manera més intensa aquest afany de «ser modern», un propòsit que li va costar fracassos i decepcions, 

una aferrissada incomprensió per part del públic i fins i tot detractors implacables entre els mateixos 

artistes i crítics d’art de l’època.

Nonell, però, va ser un home de fortes conviccions i res d’això el va fer desistir dels seus objectius 

inicials. El seu anhel per conquerir un llenguatge artístic original, unit a un treball dur i persistent, es va 

materialitzar en una obra d’excepcional clarividència i autenticitat. 

una obra que els seus coetanis no van arribar a admetre com a realment extraordinària fins a 

l’exposició que l’artista va presentar un any abans de morir a la sala del Faianç Català de Barcelona, i 

que va significar un rotund èxit comercial i de la crítica artística en ple. Tanmateix, l’excepcionalitat de 

l’obra de Nonell ja havia estat reconeguda molt abans per alguns artistes, com ara el genial Pablo Ruiz 

Picasso, nou anys més jove, i que va trobar en el pintor de les gitanes un potent referent inspirador.

En la biografia de Nonell es produeix un fet crucial que marca l’inici del seu estil més personal: l’estada 

de l’artista a la Vall de Boí l’estiu de 1896, un episodi que l’historiador Rafael Benet va definir ben 

encertadament com el «trastorn pirenaic». La sèrie d’Els Cretins que Nonell va realitzar a Boí, i que 

representen uns individus afectats per una malaltia que causa deformitats físiques i discapacitat mental, 

encapçala tota una producció posterior de dibuixos molt innovadors tant d’estil com de concepte.

2 · Clergue c. 1898
Carbó, 20,5 x 13,5 cm 98



Aquests dibuixos realitzats entre 1896 i 1900 –etapa que coincideix amb les dues estades de 

Nonell a París–, es caracteritzen pel seu penetrant sentit crític, pel seu to lúgubre i miserable, i per 

la força expressiva del traç. És significatiu que durant aquests anys Nonell es concentrés sobretot 

en el dibuix i no en la pintura, com ho demostra el fet que la seva participació en exposicions 

oficials o en galeries comercials, tant a la capital francesa com a Barcelona, es va limitar única i 

exclusivament a obra sobre paper.

Amb aquests dibuixos Nonell va assolir aquell estil modern i diferenciador que tant havia anhelat, estil 

que li va servir per marcar la pauta de tota la seva obra pictòrica posterior, considerada la més pròpia 

i original de l’artista. En les pintures de gitanes realitzades entre 1900 i 1907 i en el retrats de dones 

de pell blanca que Nonell va fer més endavant, es pot percebre clarament l’ànima del dibuixant, ja que 

les línies rebels, audaces i voluptuoses hi apareixen amb el mateix caràcter i intensitat, només que en 

forma de sinuoses pinzellades de color.

No cal dir que l’obra pictòrica de maduresa de Nonell té, per ella mateixa, unes qualitats pròpiament 

pictòriques extraordinàries, com la riquesa cromàtica o l’elaborat i untuós tractament de la pasta. 

Però el seu particular estil es nodreix del caràcter genuí dels dibuixos que, en definitiva, són l’esperit 

que dóna vida al conjunt de tota la seva obra. Així doncs, és en els dibuixos on germina la personalitat 

artística de Nonell i és amb ells on l’autor exercità, anys abans d’assolir la plenitud com a pintor, la 

seva independència i originalitat. 

En aquesta exposició, Artur Ramon Art presenta una acurada i variada selecció d’obres sobre 

paper que permet valorar a fons la importància de Nonell com a dibuixant. Els dibuixos exposats 

il·lustren molt bé les diferents temàtiques tractades per aquest autor al llarg de la seva trajectòria 

artística, com les conegudes sèries dels captaires o de les espectaculars gitanes de cos sencer 

realitzades el 1906 i el 1909. Així mateix, en aquesta mostra s’hi descobreixen peces molt 

escollides, com la composició amb un home vell assegut en un banc, de la sèrie que Nonell va 

fer als parcs de Barcelona i París vers 1897 (publicada al diari El Liberal l’any 1903), o la magnífica 

sanguina acolorida que representa dues gitanes malenconioses feta vers 1904 (i reproduïda a la 

revista Panteisme el 1911).

La majoria de les obres que s’exhibeixen són dibuixos fets del natural, que és com Nonell acostumava 

a treballar, i reprodueixen escenes i personatges copsats per l’artista al carrer, o dins d’esglésies, cafès 

o teatres, com ara els interessants dibuixos de dones velles resant, o dels homes i dones de la sèrie 

dels espectadors.

Altres dibuixos, sempre amb tipus humans de condició humil com a protagonistes, completen aquesta 

mostra: retrats molt expressius d’homes i dones de perfil, esbossos de nois de cos sencer i dempeus, 

amb gorra i guardapols, o els magnífics dibuixos de velles assegudes amb un posat indolent. Igualment 

interessant és la composició amb diversos apunts del rostre, les mans i la indumentària d’un actor, 

que il·lustra l’interès que Nonell sentia pel món musical i teatral, o un tema de barraques que l’artista 

devia dibuixar durant una de les seves excursions pels barris marginals dels afores de Barcelona, on 

anava sovint per trobar molts dels temes de les seves obres. 

Tanquen aquesta exposició dos dels dibuixos que Nonell va realitzar, al final de la seva carrera 

artística, per a la revista satírica Papitu, tan interessants per la mordacitat del seu missatge com per 

l’original tractament tècnic a base de tinta i guaix blanc.

El denominador comú de tots aquests dibuixos de Nonell és el traç, de fet el seu element gràfic 

principal i més característic. un traç impetuós que es cabdella i es descabdella construint els cossos 

i els rostres de les figures, i que es desplaça sobre el paper de forma instintiva, automàtica i sense 

vacil·lacions. un traç que tan aviat adopta qualitats orgàniques com s’esqueixa, esdevé angulós o 

es replega obsessivament sobre ell mateix. un traç viu, que pren embranzida, guanya en força i en 

contundència, i acaba finalment per extingir-se amb suavitat. I aleshores ens imaginem la manera 

com Nonell devia construir aquests cossos i aquests rostres dels seus models anònims, sense 

pràcticament aixecar el llapis o el carbonet del paper, quasi al mateix temps que els observava 

àgil i amatent.

La plasticitat i ductilitat de la línia és l’aspecte formal més modern i original de tots aquests dibuixos, 

magnífiques impressions instantànies que no han perdut el caràcter autèntic dels seus personatges, ni 

l’essència del moment febril en què van ser copsades per un artista irrepetible.
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3 · Hivern a la tardor c. 1897
Llapis, 24 x 26 cm 1312



5 · Dona de perfil c. 1898
Carbó i aquarel·la, 20 x 12,5 cm

4 · Dona demanant almoina c. 1898
Carbó i aiguada, 24 x 17 cm 1514



7 · Dona c. 1900
Carbó i aquarel·la, 29,5 x 19,8 cm

6 · El somni és la imatge de la mort c. 1902
Carbó, 30 x 19,8 cm 1716



9 · Dues gitanes c. 1904
Sanguina i aquarel·la, 43 x 30 cm

8 · Barraques 1908
Sanguina i aquarel·la, 22 x 32 cm 1918



10 · Els espectadors c. 1903
Carbó, 22 x 32 cm 2120



12 · A l’espectacle 1908
Sanguina i aquarel·la, 30 x 24 cm

11 · Estudis de personatge
Carbó, 28 x 41 cm 2322



14 · Perfil de dona c. 1908 - 1909
Sanguina, 15,5 x 11,5 cm

13 · Perfil c. 1908 - 1909
Sanguina i aquarel·la, 23 x 16 cm 2524



17 · Bust de dona de perfil 1909
Sanguina, 24,5 x 32,5 cm

15 · Cap de dona c. 1908 – 1909
Sanguina, 18 x 12,5 cm

16 · Cap femení
Carbó, 16 x 11 cm 2726



18 · Interior 1909
Carbó i aquarel·la, 27 x 39,5 cm 2928



19 · Dona d’esquena 1906. Carbó realçat amb aquarel·la, 47,5 x 30,5 cm 3130



21 · Gitana asseguda 1909. Bistre, 50 x 32 cm20 · Gitana asseguda 1909. Sanguina, 49 x 39 cm 3332



23 · Gitana asseguda 1909. Sanguina i aquarel·la, 48 x 31 cm22 · Gitana 1909. Sanguina, 50 x 32 cm 3534



25 · Gitana asseguda 1909
Carbó, 30 x 45 cm24 · Maternitat c. 1909. Bistre realçat amb sanguina, 49 x 32 cm 3736



26 · Nu femení 1909. Sanguina, 47 x 35 cm 3938



28 · Dona asseguda 1909
Carbó, 31 x 22 cm

27 · Dona  amb ventall 1909
Sanguina, 32,5 x 24,5 cm 4140



30 · Vell captaire 1909
Carbó, 30 x 22,8 cm

29 · Resant 1909
Sanguina, 33 x 24 cm 4342



32 · Dona asseguda 1909
Carbó, 30,5 x 20,5 cm

31 ·  Vella agenollada resant 1909
Sanguina realçada amb aiguada, 31 x 21 cm 4544



34 · Noi d’esquena 1909
Sanguina, 32 x 21,5 cm

33 · Croquis d’homes c. 1900
Carbó, 17,5 x 18,5 cm 4746



36 · Home d’esquena c. 1909
Sanguina, 19 x 12 cm

35 · Home recolzat c. 1909
Sanguina, 19,5 x 12 cm 4948



38 · Sense feina c. 1910
Tinta i guaix blanc, 32 x 40 cm

37 · Mai plou al gust de tothom c. 1910 - 1911
Tinta i guaix blanc, 29 x 20 cm 5150



39 · Captaires d’església c. 1910 - 1911
Tinta i guaix blanc, 30 x 31 cm 5352



1  Dona amb mocador
c. 1894
Carbó
15 x 10,5 cm

2  Clergue
c. 1898
Carbó
20,5 x 13,5 cm
Signat «n.» a la part inferior esquerra

3  Hivern a la tardor
c. 1897
Llapis 
24 x 26 cm
Signat «I. nonell» al lateral dret
Al dors, inscripció «a tres columnas... / 
Liberal»
Bibliografia:
El Liberal, Barcelona, 19 octubre 1903.
FONTBONA, FRANCESC. Nonell, Col·lecció Gent 
Nostra, Edicions de Nou Art Thor, Barcelona, 
1987, rep. p. 15.

4  Dona demanant almoina
c. 1898
Carbó i aiguada
24 x 17 cm
Signat «nonell» a la part inferior dreta
Exposicions:
Nonell. Figures i espais. Fundació Caixa Girona, 
Girona, 28 maig – 15 juliol 2009, rep. p. 48, fig. 1.

5  Dona de perfil
c. 1898
Carbó i aquarel·la
20 x 12,5 cm
Signat «nonell» a la part inferior esquerra

6  El somni és la imatge de la mort
c. 1902
Carbó
30 x 19,8 cm
Signat «nonell» a la part dreta
Bibliografia:
Pèl & Ploma. Any III, núm. 84. Barcelona, gener 
1902, rep. p. 245.
JARDí, ENRIC. Nonell. Ediciones Polígrafa. 
Barcelona, 1969, rep. p. 292, fig. 242a.
JARDí, ENRIC. Nonell. Ediciones Polígrafa. 
Barcelona, 1985, rep. p. 249, fig. 331a.

7  Dona 
Carbó i aquarel·la
c. 1900
29,5 x 19,8 cm
Signat «nonell» a la part inferior dreta

8  Barraques
1908
Sanguina i aquarel·la
22 x 32 cm
Signat i datat «n. / 908» al lateral dret

9  Dues gitanes
c. 1904
Sanguina i aquarel·la
43 x 30 cm
Signat «nonell» a la part inferior esquerra
Bibliografia:
Panteisme, 15 octubre 1911, rep. p. 3.
FONTBONA, FRANCESC. La crisi del modernisme 
artístic, Curial, Barcelona, 1975, rep. p. 39.
FONTBONA, FRANCESC. Nonell, Col·lecció 
Gent Nostra 51, Edicions de Nou Art Thor, 
Barcelona, 1987, rep. p. 34.

10  Els espectadors
c. 1903
Carbó
22 x 32 cm
Signat «n» i «nonell» a la part inferior dreta
Bibliografia:
Pèl & Ploma. Any IV, núm. 98. Barcelona, 
octubre 1903, rep. p. 303.
JARDí, ENRIC. Nonell. Ediciones Polígrafa. 
Barcelona, 1969, rep. p. 294, fig. 263d.
JARDí, ENRIC. Nonell. Ediciones Polígrafa. 
Barcelona, 1985, rep. p. 252, fig. 353d.

11  Estudis de personatge
Carbó
28 x 41 cm
Signat «nonell» a la part inferior dreta

12  A l’espectacle
1908
Sanguina i aquarel·la
30 x 24 cm
Signat i datat «nonell 1908» a la part inferior 
dreta

13  Perfil
c. 1908 – 1909;
Sanguina i aquarel·la
23 x 16 cm
Signat «n.» a la part inferior dreta
Exposicions:
Nonell (1873 – 1911). Saskia, Madrid,  
abril – maig 1973, rep. p. 45, núm. 27.

14  Perfil de dona
c. 1908  1909
Sanguina
15,5 x 11,5 cm

15  Cap de dona
c. 1908 – 1909
Sanguina
18 x 12,5 cm
Bibliografia:
Papitu, any IV, núm. 118. Barcelona,  
1 març 1911, rep. p. 133.

16  Cap femení
Carbó
16 x 11 cm
Signat «n.» a la part inferior dreta

17  Bust de dona de perfil
1909
Sanguina
24,5 x 32,5 cm
Signat i datat «n. / 1909» a la part inferior 
dreta

18  Interior
1909
Carbó i aquarel·la
27 x 39,5 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
superior dreta

19  Dona d’esquena
1906
Carbó realçat amb aquarel·la
47,5 x 30,5 cm
Signat i datat «nonell / 1906» a la part 
inferior dreta

20  Gitana asseguda
1909
Sanguina
49 x 39 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
superior dreta

21  Gitana asseguda
1909
Bistre
50 x 32 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
inferior dreta

22  Gitana
1909
Sanguina
50 x 32 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
inferior esquerra

23  Gitana asseguda
1909
Sanguina i aquarel·la
48 x 31 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
inferior esquerra

24  Maternitat
c. 1909
Bistre realçat amb sanguina
49 x 32 cm
Signat «nonell» a la part inferior dreta

25  Gitana asseguda 
1909
Carbó
30 x 45 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
inferior dreta

26  Nu femení
1909
Sanguina
47 x 35 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
inferior dreta

27  Dona amb ventall 
1909
Sanguina
32,5 x 24,5 cm
Signat i datat  «nonell / 1909» a la part 
inferior dreta

28  Dona asseguda
1909
Carbó
31 x 22 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
inferior esquerra

29  Resant
1909
Sanguina
33 x 24 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
inferior esquerra

30  Vell captaire
1909
Carbó
30 x 22,8 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
inferior esquerra

31  Vella agenollada resant
1909
Sanguina realçada amb aiguada
31 x 21 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
superior dreta

32  Dona asseguda
1909
Carbó
30,5 x 20,5 cm
Signat i datat «nonell / 1909» a la part 
inferior dreta

33  Croquis d’homes
c. 1900
Carbó
17,5 x 18,5 cm
Signat «n.» a la part inferior dreta

34  Noi d’esquena
1909
Sanguina
32 x 21,5 cm
Signat i datat «nonell / 09» al lateral dret

35  Home recolzat
c. 1909
Sanguina
19,5 x 12 cm

36  Home d’esquena 
c. 1909
Sanguina
19 x 12 cm

37  Mai plou al gust de tothom
c. 1910 – 1911
Tinta i guaix blanc
29 x 20 cm
Signat «nonell» a la part inferior esquerra
Bibliografia:
Papitu. Barcelona, Any IV, núm. 112, 18 de 
gener de 1911.
JARDí, ENRIC. Nonell, Editorial Taber, Barcelona, 
1970, núm. 50, rep. p. 109.
JARDí, ENRIC. Nonell, Ediciones Polígrafa, 
Barcelona, 1969, rep. p. 251, fig. 175 i p. 301, 
fig. 338.
JARDí, ENRIC. Nonell, Ediciones Polígrafa, 
Barcelona, 1985, rep. p. 259, fig. 430.
Llegenda al Papitu: 
«Quina llàstima! un xicot que domina tres 
llengües i que no em serveixi per a fer 
pantomimes!».

38  Sense feina
c. 1910
Tinta i guaix blanc
32 x 40 cm
Signat «nonell» a la part inferior esquerra
Bibliografia:
Papitu, Any III, núm. 109. Barcelona, 28 
desembre 1910, rep. p. 822.
JARDí, ENRIC. Nonell, Col·lecció Grandes 
dibujantes, Editorial Taber, Barcelona, 1970, 
rep. p. 96, fig. 44.
JARDí, ENRIC. Nonell, Ediciones Polígrafa, 
Barcelona, 1969, rep. p. 301, fig. 333.
Llegenda al Papitu:
«— Li he dit que feia tres mesos que havia 
quedat sense feina, que’m moro de gana, que 
fa tres dies que no menjo...
— Y què vos ha respost?
— Que vegés de refer-me, perquè estava 
molt dèbil, que quan estigués més fort, ja 
miraria de donar-me treball.»

39  Captaires d’església
c. 1910  1911
Tinta i guaix blanc
30 x 31 cm
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