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L’edat d’or
de la pintura catalana (1885 – 1930)

El perquè d’un títol

el títol que encapçala aquest catàleg no és arbitrari. La pintura catalana entesa com a escola independent i 

autòctona viu el seu moment d’or en l’arc cronològic situat en la franja entre els segles xix i xx, quan neixen 

dos moviments culturals de gran importància: el Modernisme i el noucentisme. coincideixen en l’espai i en 

el temps un gruix d’artistes de gran rellevància. els talls cronològics mai no són fàcils. de fet hauríem pogut 

triar diverses opcions. des d’una perspectiva cultural i focalitzant en el Modernisme, hauríem fixat el període 

1881–1906, dels inicis de la revista L’Avenç al tancament de Joventut. aquests anys marquen la vida d’un dels 

moviments intel·lectualment més rics que ha donat el nostre país en la seva història mil·lenària, que té en Els 

Quatre Gats, la taberna de Pere romeu, un autèntic cenacle. o en clau més noucentista, del 1906 al 1917, del 

Glosari d’eugeni d’ors a la mort d’enric Prat de la riba, dates que engloben la proposta més civilitzadora —la 

cultura com a eix de l’acció política— que s’ha fet mai a catalunya. en canvi, amb un enfocament centrat en 

l’àmbit pròpiament barceloní el ventall podria anar del 1888 al 1929, anys de les dues grans exposicions univer-

sals, amb la transcendència que tingueren. naturalment el 1936 marcaria totes les aspiracions de posar límits 

als temps, perquè aquell any fatídic esclata una guerra i amb ella acaba tot un món que per desgràcia no tornarà 

mai més. aquest és possiblement l’únic mur infranquejable i indiscutible per explicar el final d’una època.

L’edat d’or de la pintura catalana (1885 – 1930): l’exposició

La exposició que motiva aquestes lletres inclou un ventall cronològic marcat per les obres que es presenten, 

que va del 1885 al 1930, quatre dècades d’art català. La pintura que obre cronològicament el nostre itinerari, 

Barca, pescadors i nens a la platja de Barcelona, data de 1885 i és de dionís baixeras, i la que el tanca és Miravet, 

de Joaquim Mir.

La selecció de les nostres pintures no ha estat arbitrària. Hem basat la tria en la singularitat de les obres i 

llur excel·lència artística, buscant les millors pintures. Som conscients de les limitacions de la nostra activitat 

professional, que no ens permet realitzar una tria exhaustiva ni una exposició antològica, ja que totes les obres 

han d’estar a la venda, requisit bàsic de la mostra en una galeria. tampoc no hem buscat els artistes en funció 

de la firma, ni les peces segons la facilitat comercial dels temes. Simplement hem apostat per la qualitat de les 

artur raMon art
recupera, amb L’edat d’or de la pintura catalana (1885–1930), 

unes obres que condensen un temps i un país. alhora incideix 
en un dels punts forts del seu ideari: la pintura és pintura, 
i quan és excel·lent no importen les èpoques, els estils, les 

etiquetes ni les modes, i tampoc els prejudicis.



habituals: les exposicions. Moltes obres passaren a afeccionats —Plandiura, Sala, espona, Valentí i més tard 

godia, entre d’altres— que volien construir col·leccions, moltes de les quals han passat de les seves cases als 

museus. altres van servir per guarnir les noves cases de l’eixample barcelonès. I altres van creuar l’atlàntic 

per anar a parar a les mansions dels indians catalans a l’amèrica del Sud, com a finestres de la nostàlgia, o a 

col·leccionistes d’aquells països. Les galeries de l’època —les galeries Laietanes, la galeria dalmau i espe-

cialment la Sala Parés, entre d’altres— eren el centre d’aquest comerç que va nodrir les grans col·leccions 

catalanes i constitueix la base dels museus actuals.

La guerra civil marca un abans i un després en el nostre col·leccionisme. Molts artistes es van veure obligats 

a emigrar i els col·leccionistes passaren a tenir altres prioritats. també, a poc a poc, va anar canviant el gust, 

que s’orientà vers les peces medievals, romàniques i gòtiques, i els col·leccionistes van començar a preferir 

una taula del catorze a una pintura del dinou. Hi havia un gust per la pintura antiga, especialment del disset, 

que va esdevenir un signe fàcil de reconeixement social. Pintures vestides amb marcs daurats refistolats i 

acompanyades de cartel·les de llautó amb noms més propis d’una pinacoteca nacional que d’una col·lecció 

privada, amb certificats barrocs avui majoritàriament insostenibles. Pintures dels grans mestres que encai-

xaven perfectament amb els nous apartaments d’una burgesia que començava a enriquir-se. era l’època del 

moble anglès i la pintura de segon ordre, que arribava directament de Londres a l’engròs i guarnia els pisos 

de la nova classe dirigent com veritables calaixos de sastre, on es prioritzava la quantitat sobre la qualitat, 

l’aparença decorativa més que la contundència de les obres. del gust pel món medieval i barroc el col-

leccionisme va passar quasi sense solució de continuïtat a un nou interès, els anys cinquanta i seixanta, per 

l’abstracció i l’informalisme, deixant en l’oblit la pintura catalana.

La veritable recuperació comercial de la pintura catalana va ser deguda principalment a un marxant visionari 

d’origen basc però que operava a Madrid: Fernando guereta. ell fou qui va comprar catorze olis de nonell 

i diversos dibuixos de la col·lecció benguerel i a finals dels anys seixanta els va exposar a la galeria gaspar 

del carrer consell de cent, amb la mostra I. Nonell: 1873-1911: 14 pinturas (9 desembre 1967 – 6 gener 1968). 

així va començar una nova etapa d’apreciació, revalorització i noves cotitzacions de la pintura catalana del 

1900. aquest corrent es va desenvolupar a través del fil conductor de guereta, ajudat per Paco rebés, i va 

nodrir els fons de les millors galeries catalanes i d’un nou col·leccionisme que tornava a interessar-se per la 

obres que ens agraden, portant la nostra dèria de col·leccionistes al terreny professional en què ens movem, 

tret diferencial de la casa. Som conscients que endegar un projecte com aquest en els temps que corren és més 

que un desafiament, un repte: navegar a contracorrent i fer una aposta clara i contundent per la bona pintura.

en aquests quaranta-cinc anys en què treballen artistes com casas, Mir, canals, Pichot, nonell, urgell i 

baixeras, entre d’altres, catalunya viu una època de grans transformacions que queden clarament reflectides 

en la pintura. a través de les imatges podem reconstruir la història, i per això la contextualització de les obres 

en el seu temps és un dels objectius d’aquesta mostra. cada pintura és un món en condensació, i cada pintor 

comprimeix entre els límits de la tela un fragment d’aquest relat històric. 

així, si prenem com a exemple el quadre de ricard canals, La cria, el cim del nostre projecte, entendrem el 

ressò del que passava a la barcelona de 1896. darrere la imatge d’un pati suburbial amb dones que crien els 

seus fills hi ha l’interès de canals per obrir una finestra a una manera nova d’entendre la realitat. una realitat 

diferent de la dama que ens descriu Miralles a París, o dels retrats eqüestres de Morera i cusachs, obres d’una 

mateixa època, la darreria del segle xix. baixeras també ens proposa un món diferent del de Modest urgell, 

encara que el tema sigui similar. Mentre el primer ens descriu la vida quotidiana dels pescadors vora el mar, 

el segon s’interessa per la poètica solitud del paisatge quan cau el dia. 

Podríem trobar associacions entre les nostres pintures. una és l’aparició reiterada del quadre dins el quadre, 

un recurs propi dels pintors que estimen la pintura. em refereixo a la descripció dels quadres dins les com-

posicions, interiors on la pintura dins la pintura és molt present. entre la vintena de quadres que proposem, 

aquest tret apareix en tres: els quadres del fons a Esperant, de ricard urgell, possiblement obres seves; les 

còpies de Velázquez que bauzà pinta en el Retrat d’un pintor al seu estudi, i com a cloenda els bastidors estucats 

que serveixen de fons al Bust de dona de ramon casas, quadres dins els quadres.

La fortuna de la pintura catalana

Seria massa extens explicar la història del col·leccionisme i del mercat de l’art de la pintura catalana en po-

ques ratlles, però no volem deixar passar l’oportunitat d’apuntar resumidament alguns moments claus. Pre-

nent com a exemple les obres que presentem, veiem que en el seu temps van ser venudes a través dels canals 



Sempre hem pensat que les grans peces cal que passin silenciosament per la casa, sense massa visibilitat, 

per tal de garantir la privacitat de l’adquisició. Però els darrers anys ens hem adonat que en el món d’avui si 

no fem visible la nostra feina no assolim reconeixement. I projectes com la sèrie Obras singulares o la mostra 

Pinturas del Rococó —en què l’obra que va ser portada del catàleg, La rendició de Granada, de Francisco bayeu, 

va passar de les nostres parets a les del Museu del Louvre— ens han fet canviar d’opinió. aquesta exposició 

que ara els oferim és un intent més de situar-nos en un camp que mai no hem deixat de treballar. 

artur raMon art comença la temporada amb una de les millors exposicions que ha fet al 

llarg de la seva trajectòria quasi centenària. es tracta de L’edat d’or de la pintura catalana (1885–1930), mostra 

que fem coincidir amb el vint-i-cinquè aniversari de la nostra galeria. una exposició que condensa l’època 

daurada de la nostra cultura visual a través de 17 artistes i una vintena d’obres. Quadres «museables» o adre-

çats al millor col·leccionisme. 

aquesta mostra neix amb una voluntat doble: posar en valor la nostra cultura a través d’una selecció de 

pintures singulars dels grans mestres a cavall del 1900 i reivindicar aquest espai —sovint oblidat per desídia 

o desprestigiat pels cants de sirena d’una modernitat mal entesa— necessari per al col·leccionisme públic i 

privat a casa nostra. tractem amb l’excel·lència de pintures del nostre impressionisme que cal posar en valor.

 

el catàleg–llibre que tenen a les mans dóna fe de la mostra i preserva, com a testimoni, la seva memòria.

nostra pintura. era el moment de la sèrie de mostres que la Sala Parés presentava cada nadal, sota el nom 

de Pintors de fama, amb una part del fons guereta. corrent impulsat pel suport de la primera bibliografia 

especialitzada sobre la qüestió, amb monografies de l’editorial Polígrafa —Mir, nonell, anglada—, les prime-

res exposicions al Museu d’art Modern (llavors al Parc de la ciutadella) i les primeres subhastes de gobero. 

Paral·lelament alguns marxants catalans anaven a l’amèrica del Sud, especialment a l’argentina, i repatria-

ven la pintura catalana que els indians havien comprat.

aquesta línia reivindicativa de l’edat d’or de la pintura catalana ha arribat fins als nostres dies i s’ha anat 

desenvolupant a través de mostres monogràfiques públiques i privades, tesis doctorals sobre els nostres 

pintors i un interès nou en el mercat nacional i internacional. en aquest sentit cal remarcar la feina feta per 

adrian biddell des de Sotheby’s Londres per donar visibilitat a la pintura catalana fora del nostre àmbit, a 

través de la subhasta anual Spanish Sale. L’interès internacional pel Modernisme català ens ha portat dar-

rerament a creuar l’atlàntic amb la mostra Barcelona and Modernity (2007), produïda des de cleveland, que 

va passar al Metropolitan de nova York i va significar un gran impuls internacional a l’art català. Mostra que 

va tenir el seu just equilibri amb Barcelona 1900, que la dra. teresa Sala ens va proposar des del Museu Van 

gogh d’amsterdam (2007). Justament quan s’inaugura la nostra exposició es presenta a l’orangerie de París 

L’Espagne entre deux siècles, de Zuloaga à Picasso (1890–1920), que posa en relleu l’interès creixent per aquesta 

pintura fora de les nostres fronteres. 

El propòsit d’un projecte 

Pràcticament des de la seva fundació (1926) al carrer de la Palla número vint-i-cinc artur raMon art ha 

desenvolupat una tasca silenciosa en el terreny de la pintura catalana. Pel seu sancta sanctorum han passat col-

leccionistes de diverses generacions i conservadors de museus que han adquirit obres importants per a les se-

ves col·leccions. també ha col·laborat activament amb comissaris d’exposicions, ajudant-los a trobar obres per 

a mostres monogràfiques o bé prestant-les, tant les que han passat per les seves mans com les de col·leccions 

particulars. de fet la nostra col·lecció gira entorn de la pintura catalana en la seva etapa d’or, i per això a més 

de professionals de l’art hem sigut col·leccionistes. el nostre compromís ha anat sempre molt més enllà de la 

simple compra i venda, com ho avalen les quasi dues-centes exposicions de la nostra trajectòria galerística.



artur raMon art
recupera, con La edad de oro de la pintura catalana (1885–1930), 

unas obras que condensan un tiempo y un país. al mismo tiempo, 
incide en uno de los puntos fuertes de su ideario: la pintura es 

pintura y, cuando es excelente, no importan las épocas, los estilos, 
las etiquetas ni las modas, y tampoco los prejuicios.

La edad de oro
de la pintura catalana (1885 – 1930)

El porqué de un título

el título que encabeza este catálogo no es arbitrario. La pintura catalana entendida como una escuela inde-

pendiente y autóctona vive su momento de oro en el arco cronológico situado en la franja entre los siglos 

xix y xx, cuando nacen dos movimientos culturales de gran importancia: el Modernismo y el novecentismo. 

coinciden en el espacio y en el tiempo un conjunto de artistas de gran relevancia. Marcar límites cronológi-

cos nunca es fácil. de hecho, hubiéramos podido elegir diversas opciones. desde una perspectiva cultural, 

y focalizando en el Modernismo, habríamos fijado el período 1881–1906, de los inicios de la revista L’Avenç 

al cierre de Joventut. esos años marcan la vida de uno de los movimientos intelectualmente más ricos que 

ha dado nuestro país a lo largo de su historia milenaria, que tiene en Els Quatre Gats, la taberna de Pere 

romeu, un auténtico cenáculo. o, en clave más novecentista, de 1906 a 1917, del Glosario de eugenio d’ors 

a la muerte de enric Prat de la riba, fechas que engloban la propuesta más civilizadora —la cultura como 

eje de la acción política— que se ha hecho nunca en cataluña. en cambio, con un enfoque centrado en el 

ámbito específicamente barcelonés, esa etapa podría ir de 1888 a 1929, años de las dos grandes exposiciones 

universales, con la transcendencia que tuvieron. naturalmente, 1936 marcaría todas las aspiraciones de poner 

límites a los tiempos, porque aquel año estalla una guerra y con ella acaba todo un mundo que, por desgracia, 

no volverá nunca más. este es, posiblemente, el único muro infranqueable e indiscutible para explicar el final 

de una época.

La edad de oro de la pintura catalana (1885 – 1930): la exposición

La exposición que motiva estas líneas abarca un espacio cronológico delimitado por las obras que se presen-

tan, que va de 1885 a 1930, cuatro décadas de arte catalán. La pintura que abre cronológicamente nuestro 

itinerario, Barca, pescadores y niños en la playa de Barcelona, data de 1885 y es de dionís baixeras, y la que lo 

cierra es Miravet, de Joaquim Mir.

La selección de nuestras pinturas no ha sido arbitraria. Hemos basado la elección en la singularidad de 

las obras y su excelencia artística, buscando las mejores pinturas. Somos conscientes de las limitaciones 



La fortuna de la pintura catalana

Sería demasiado extenso explicar la historia del coleccionismo y del mercado del arte de la pintura catalana 

en unas pocas líneas, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de apuntar resumidamente algunos de 

sus momentos claves. tomando como ejemplo las obras que presentamos, vemos que en su tiempo fueron 

vendidas a través de los canales habituales: las exposiciones. Muchas obras pasaron a aficionados —Plandiura, 

Sala, espona, Valentí y más adelante godia, entre otros— que querían construir colecciones, muchas de las 

cuales han pasado de sus casas a los museos. otras sirvieron para engalanar las nuevas casas del ensanche 

barcelonés. Y otras cruzaron el atlántico para ir a parar a las mansiones de los indianos catalanes en américa 

del Sur, como ventanas a la nostalgia, o a coleccionistas de aquellos países. Las galerías de la época —las 

galerías Layetanas, la galería dalmau y especialmente la Sala Parés, entre otras— eran el centro de ese co-

mercio, que nutrió las grandes colecciones catalanas y constituye la base de los museos actuales.

La guerra civil marca un antes y un después en nuestro coleccionismo. Muchos artistas se vieron obligados a 

emigrar, y los coleccionistas pasaron a tener otras prioridades. también, poco a poco, fue cambiando el gusto, 

que se orientó hacia las piezas medievales, románicas y góticas, y los coleccionistas empezaron a preferir una 

tabla del catorce a una pintura del diecinueve. existía un gusto por la pintura antigua, especialmente del die-

cisiete, que pasó a ser un símbolo fácil de reconocimiento social. Pinturas vestidas con marcos dorados histo-

riados y acompañadas de cartelas de latón con nombres más propios de una pinacoteca nacional que de una 

colección privada, con certificados barrocos hoy en su mayoría insostenibles. Pinturas de los grandes maestros 

que encajaban a la perfección en los nuevos apartamentos de una burguesía que comenzaba a enriquecerse. 

era la época del mueble inglés y la pintura de segundo orden, que llegaba directamente de Londres al por 

mayor y adornaba los pisos de la nueva clase dirigente como auténticos cajones de sastre, donde se priorizaba 

la cantidad sobre la calidad, la apariencia decorativa más que la contundencia de las obras. el coleccionismo 

pasó, casi sin solución de continuidad, del gusto por el mundo medieval y barroco a un nuevo interés, en los 

años cincuenta y sesenta, por la abstracción y el informalismo, dejando en el olvido la pintura catalana.

La verdadera recuperación comercial de la pintura catalana se debió principalmente a un marchante visionario 

de origen vasco, pero que operaba en Madrid: Fernando guereta. Fue él quien compró catorce óleos de nonell 

y diversos dibujos de la colección benguerel y, a fines de los años sesenta, los expuso en la galería gaspar de la 

calle consell de cent, con la muestra I. Nonell: 1873-1911: 14 pinturas (9 diciembre 1967 – 6 enero 1968). 

de nuestra actividad profesional, que no nos permite realizar una selección exhaustiva ni una exposición 

antológica, ya que todas las obras han de estar a la venta, requisito básico de la muestra en una galería. 

tampoco hemos buscado a los artistas en función de la firma, ni las piezas según la facilidad comercial 

de los temas. Simplemente, hemos apostado por la calidad de las obras que nos gustan, llevando nuestra 

pasión de coleccionistas al terreno profesional en el que nos movemos, rasgo diferencial de la casa. Somos 

conscientes de que poner en marcha un proyecto como este en los tiempos que corren es, más que un 

desafío, un reto: navegar a contracorriente y realizar una apuesta clara y contundente por la buena pintura.

en estos cuarenta y cinco años en los que trabajan artistas como casas, Mir, canals, Pichot, nonell, 

urgell y baixeras, entre otros, cataluña vive una época de grandes transformaciones, que quedan cla-

ramente reflejadas en la pintura. a través de las imágenes podemos reconstruir la historia, y por eso la 

contextualización de las obras en su tiempo constituye uno de los objetivos de esta muestra. cada pin-

tura es un mundo en condensación, y cada pintor comprime entre los límites de la tela un fragmento de 

ese relato histórico. 

así, si tomamos como ejemplo el cuadro de ricard canals, La cría, la cima de nuestro proyecto, entende-

remos la repercusión de lo que sucedía en la barcelona de 1896. tras la imagen de un patio suburbial, con 

mujeres que crían a sus hijos, se advierte el interés de canals por abrir una ventana a una nueva manera 

de entender la realidad. una realidad distinta de la dama que nos describe Miralles en París, o de los retra-

tos ecuestres de Morera y cusachs, obras de una misma época, el final del siglo xix. baixeras nos propone 

también un mundo diferente del de Modest urgell, aunque el tema sea similar. Mientras que el primero 

nos describe la vida cotidiana de los pescadores junto al mar, el segundo se interesa por la poética soledad 

del paisaje al caer el día. 

Podríamos encontrar asociaciones entre nuestras pinturas. una es la aparición reiterada del cuadro dentro 

del cuadro, un recurso propio de los pintores que aman la pintura. Me refiero a la descripción de los cua-

dros dentro de las composiciones, interiores donde la pintura dentro de la pintura se encuentra muy pre-

sente. entre la veintena de cuadros que proponemos, este rasgo aparece en tres: los cuadros  del fondo en 

Esperando, de ricard urgell, posiblemente obras suyas; las copias de Velázquez que bauzà pinta en el Retrato 

de un pintor en su estudio y, para concluir, los bastidores estucados que sirven de fondo al Busto de mujer, de 

ramon casas, cuadros dentro de los cuadros.



como las de colecciones particulares. de hecho, nuestra colección gira en torno a la pintura catalana en su 

etapa de oro, y por eso además de profesionales del arte hemos sido coleccionistas. nuestro compromiso ha 

ido siempre mucho más allá de la simple compra y venta, como atestiguan las casi doscientas exposiciones 

de nuestra trayectoria galerística.

Siempre hemos pensado que las grandes piezas han de pasar silenciosamente por la casa, sin demasiada vi-

sibilidad, a fin de garantizar la privacidad de la adquisición. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta 

de que en el mundo actual si no hacemos visible nuestro trabajo no logramos reconocimiento. Y proyectos 

como la serie Obras singulares, o la muestra Pinturas del Rococó —en la que la obra que fue portada del catálo-

go, La rendición de Granada, de Francisco bayeu, pasó de nuestras paredes a las del Museo del Louvre— nos 

han hecho cambiar de opinión. La exposición que ahora les ofrecemos es un intento más de situarnos en un 

campo que nunca hemos dejado de trabajar. 

artur raMon art empieza la temporada con una de las mejores exposiciones que ha presentado a lo 

largo de su trayectoria casi centenaria. Se trata de La edad de oro de la pintura catalana (1885–1930), muestra 

que hacemos coincidir con el veinticinco aniversario de nuestra galería. una exposición que condensa la 

época dorada de nuestra cultura visual a través de 17 artistas y una veintena de obras. cuadros «museables» 

o dirigidos al mejor coleccionismo. 

esta muestra nace con una doble voluntad: poner en valor nuestra cultura a través de una selección de pin-

turas singulares de los grandes maestros a caballo del 1900 y reivindicar ese espacio —a menudo olvidado 

por desidia, o desprestigiado por los cantos de sirena de una modernidad mal entendida— necesario para el 

coleccionismo público y privado en nuestro país. tratamos con la excelencia de pinturas de nuestro impre-

sionismo que hay que poner en valor.

el catálogo–libro que tienen en las manos da fe de la muestra y preserva, como testimonio, su memoria.

así comenzó una nueva etapa de apreciación, revalorización y nuevas cotizaciones de la pintura catalana 

del 1900. esta corriente se desarrolló a través del hilo conductor de guereta, ayudado por Paco rebés, y 

nutrió los fondos de las mejores galerías catalanas y de un nuevo coleccionismo que volvía a interesarse por 

nuestra pintura. era el momento de la serie de muestras que la Sala Parés presentaba cada navidad, bajo el 

nombre de Pintores de fama, con una parte del fondo guereta. una corriente impulsada gracias al apoyo de la 

primera bibliografía especializada sobre la cuestión, con monografías de la editorial Polígrafa —Mir, nonell, 

anglada—, las primeras exposiciones en el Museo de arte Moderno (entonces en el parque de la ciudadela) 

y las primeras subastas de gobero. Paralelamente, algunos marchantes catalanes iban a Sudamérica, especial-

mente a argentina, y repatriaban la pintura catalana que los indianos habían comprado.

esta línea reivindicativa de la edad de oro de la pintura catalana ha llegado hasta nuestros días, y se ha ido 

desarrollando a través de muestras monográficas públicas y privadas, tesis doctorales sobre nuestros pintores 

y un nuevo interés en el mercado nacional e internacional. en ese sentido, hay que destacar el trabajo reali-

zado por adrian biddell, desde Sotheby’s Londres, para dar visibilidad a la pintura catalana fuera de nuestro 

ámbito, a través de la subasta anual Spanish Sale. el interés internacional por el Modernismo catalán nos ha 

llevado últimamente a cruzar el atlántico con la muestra Barcelona and Modernity (2007), producida desde 

cleveland, que pasó al Metropolitan de nueva York y significó un gran impulso internacional al arte catalán. 

Muestra que encontró su justo equilibrio con Barcelona 1900, que la dra. teresa Sala nos propuso desde el 

Museo Van gogh de Ámsterdam (2007). Justamente cuando se inaugura nuestra exposición, se presenta en 

l’orangerie de París L’Espagne entre deux siècles, de Zuloaga à Picasso (1890–1920), que pone de relieve el cre-

ciente interés por esta pintura fuera de nuestras fronteras. 

El propósito de un proyecto 

Prácticamente desde su fundación (1926) en la calle de la Palla número veinticinco, artur raMon art 

ha desarrollado una tarea silenciosa en el terreno de la pintura catalana. Por su sancta sanctorum han pasado 

coleccionistas de distintas generaciones y conservadores de museos que han adquirido obras importantes 

para sus colecciones. también ha colaborado activamente con comisarios de exposiciones, ayudándoles a 

encontrar obras para muestras monográficas o bien prestándolas, tanto las que han pasado por sus manos 



artur raMon art
rediscovers works which summarise a time and a country. He 
also touches on one of his main ideas: painting is painting, 

and when it is excellent periods, styles, labels and fashions do 
not matter; nor do prejudices.

tHe goLden age
of catalan Painting (1885 – 1930)

The reason for the title

the title at the head of this catalogue is not arbitrary. catalan painting understood as an independent local 

school lived its golden moment at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, when two 

crucial cultural movements appeared: Modernisme, or catalan art nouveau, and Noucentisme. a large number 

of important artists come together in space and time. chronological cutoffs are never easy. Indeed, we could 

have chosen a number of options. From a cultural perspective and focusing on Modernisme, we would have 

set the period 1881–1906, from the launch of the magazine L’Avenç to the closing of Joventut. those years 

mark the life of one of the intellectually richest movements our country has produced in its thousand-year 

history. In Els Quatre Gats, Pere romeu’s tavern, it found its own meeting place. or for Noucentisme, 1906-

1917, from eugeni d’ors’ Glosari to the death of enric Prat de la riba, dates that contain the best proposal 

for civilisation —culture as the axis of political action— ever made in catalonia. However, with an approach 

that focuses on the barcelona milieu the period could be from 1888 to 1929, the years of the two great uni-

versal exhibitions, with their far-reaching impact. naturally, 1936 would affect any aspirations to setting time 

limits, because in that fatal year a war broke out and put an end to a whole world which unfortunately will 

never return. that may be the only unscalable and indisputable wall to explain the end of an era.

The Golden Age of Catalan Painting (1885 – 1930): the exhibition

the exhibition we are writing about spans a period marked by the works on show, 1885 to 1930, four decades 

of catalan art. the painting that opens our itinerary chronologically, Boat, Fishermen and Children on Barce-

lona Beach, dates from 1885 and is by dionís baixeras, and the one that closes it is Miravet, by Joaquim Mir.

the selection of the paintings has not been arbitrary. We have based it on their singular nature and artistic 

excellence and have sought out the very best ones. We are well aware of the limitations of our professional ac-

tivity, which does not allow us to make an exhaustive choice or an anthological exhibition, since all the works 

have to be for sale, a basic requirement of any exhibition in a gallery. nor have we looked for artists for their 

signature, nor pieces for the commercial value of the subjects. We have simply opted for the quality of the 

works we like, taking our collectors’ passion to the professional ground we move in, a distinguishing feature 



works came into the hands of art lovers —Plandiura, Sala, espona, Valentí and later godia, among others— 

who wanted to build up collections, and many of those have gone from their homes to museums. other were 

used to adorn the houses of the barcelona new town, the eixample. others crossed the atlantic to be hung 

in the homes of the wealthy catalan emigrants in South america as windows for nostalgia, or bought by col-

lectors in those countries. the galleries of the time —galeries Laietanes, galeria dalmau and especially Sala 

Parés— were the centre of this trade, which nourished the great catalan collections and formed the base of 

today’s museums.

the civil War marked a before and after in the world of collections. Many artists were forced to emigrate 

and the collectors had other priorities. also little by little tastes changed and turned towards Mediaeval, ro-

manesque and gothic pieces, and the collectors began to prefer a 14th century altarpiece to a 19th century 

painting. there was a passion for old painting, especially 17th century, which became an easy sign of social 

recognition. the pictures were adorned with gaudy golden frames and accompanied by brass cartouches 

with names more appropriate to a national gallery than a private collection and elaborate, high-sounding 

certificates which no-one would give credit to today. Paintings by the old masters which fitted perfectly into 

the new apartments of a bourgeoisie that was getting rich. this was the time of english furniture and second-

rate painting, which came wholesale straight from London and went to adorn the homes of the new ruling 

class, a hotchpotch that prized quantity over quality, decorative appearance over the force of the works. but 

the collectors’ taste for the Mediaeval and baroque suddenly gave way to a new interest, the 50s and 60s, to 

abstraction and Informalism, consigning catalan painting to oblivion.

the true commercial recovery of catalan painting was mainly due to a visionary basque art dealer who oper-

ated out of Madrid: Fernando guereta. It was he who bought fourteen oils by nonell and a number of draw-

ings from the benguerel collection and in the late 60s showed them at galeria gaspar in carrer consell de 

cent, with the exhibition I. Nonell: 1873-1911: 14 paintings (9 december 1967 – 6 January 1968). 

that was the beginning of a new period of appreciation, revaluation and new prices for turn of the century 

catalan painting, a current that developed through guereta, with the assistance of Paco rebés, and nour-

ished the collections of the leading catalan galleries and a new generation of collectors who took a renewed 

interest in our art. that was the time of the shows Sala Parés put on every christmas, under the name Famous 

of the gallery. We are aware that undertaking such a project at this particular time is more than a challenge: 

swimming against the tide and making a clear, firm commitment to good painting.

over those forty-five years when artists like casas, Mir, canals, Pichot, nonell, urgell and baixeras were work-

ing, catalonia was living through a time of great transformations which are clearly reflected in their painting. 

through the images we can reconstruct history, and so placing the works in the context of their time is one 

of the aims of this exhibition. each painting is a world in miniature and each painter compresses a fragment 

of that history within the confines of canvas. 

and so if we take ricard canals’ painting The Brood, the high point of our project, as an example, we shall 

understand its impact on the barcelona of 1896. behind the image of a suburban courtyard with women 

looking after their children is canals’ interest in opening a window on a new way of understanding reality. 

a different reality from the woman Miralles describes in Paris or Morera and cusachs’ equestrian paint-

ings, works from the same period, the closing years of the 19th century. baixeras also offers us a different 

world from that of Modest urgell, even though the subject matter is similar. Whilst the former describes 

the everyday life of the fishermen on the shores of the sea, the latter is interested in the poetic solitude of 

the landscape at twilight. 

We could find associations among our paintings. one is the repeated appearance of the picture within a pic-

ture, a favourite resource of painters who love painting. I am referring to the description of pictures within 

the compositions, interiors where painting within painting is present. among the score of pictures we have 

chosen, this feature appears in three: the pictures in the background of Waiting by ricard urgell, possibly 

works of his; the copies of Velázquez which bauzà painted in Portrait of a Painter in his Studio; and lastly the 

stuccoed frames which serve as backdrop to ramon casas’ Bust of a Woman, pictures within pictures.

The fortune of Catalan painting

It would be impossible to tell the story of collections and the catalan painting market in these few lines, but 

we do not want to miss the opportunity to point briefly to some key moments. to take the works we are pre-

senting as an example, we see that in their day they were sold through the usual channels: exhibitions. Many 



Works or the exhibition Paintings of the Rococo —in which the work on the cover of the catalogue, The Sur-

render of Granada by Francisco bayeu, went from our walls to the Musée du Louvre— have made us change 

our minds. the exhibition we are offering now is one more attempt to find a place in a field where we have 

never ceased to work. 

artur raMon art begins the season with one of the best exhibitions in its century-long career. It is The 

Golden Age of Catalan Painting (1885–1930), which we have timed to coincide with the twenty-fifth anniversary 

of our gallery. an exhibition that summarises that glorious period of our visual culture through 17 artists and 

a score of works. Pictures which are “museum quality” or aimed at the best collectors. 

this show was conceived with a twofold purpose: to show off our culture through a selection of singular 

paintings by the masters of the period around 1900 and to reclaim that time —often overlooked through 

indifference or scorned by the siren songs of a misunderstood modernity—, so necessary for public and 

private collections here. We are concerned with the excellence of the paintings of our Impressionism, which 

need to be shown off.

 the book-catalogue you are reading bears witness to the exhibition and preserves its memory as a testimony.

Painters, with part of the guereta collection. a current driven with the support of the first specialised 

bibliography on the subject, with monographs by editorial Polígrafa —Mir, nonell, anglada—, the first ex-

hibitions at the Museu d’art Modern (located in the Parc de la ciutadella at the time) and the first gobero 

auctions. at the same time some catalan dealers went to South america, especially argentina, and repatri-

ated catalan paintings which the emigrants had purchased.

that rediscovery of the golden age of catalan painting has continued to our day and developed through public 

and private monographs, Phds on our painters and a new interest in the national and international market. 

Here we should mention the work done by adrian biddell from Sotheby’s London to exhibit catalan painting 

outside our sphere through the annual Spanish Sale. International interest in Modernisme has recently crossed 

the atlantic with the show Barcelona and Modernity (2007), produced in cleveland and taken on to the Metro-

politan in new York, which provided a great impulse for catalan art. a show which struck the right balance 

with Barcelona 1900, which dr teresa Sala put on at the Van gogh Museum in amsterdam (2007). Just when our 

exhibition was inaugurated, the orangerie in Paris presented L’Espagne entre deux siècles, de Zuloaga à Picasso 

(1890–1920), which highlighted the growing interest in this painting beyond our borders.

The purpose of a project 

Practically since it was founded (1926) at carrer de la Palla number 25 artur raMon art has carried 

out a silent task in the field of catalan painting. through its sancta sanctorum collectors of different genera-

tions and curators of museums have passed to acquire important works for their collections. the gallery has 

also worked actively with exhibition curators, helping them find pictures for monographic shows or lending 

them, works which have passed through our hands and others from private collections. Indeed, our own col-

lection revolves around catalan painting in its golden age, which is why we have been collectors as well as art 

professionals. our commitment has always gone beyond simple buying and selling, as proved by the almost 

two hundred exhibitions in our career as a gallery.

We have always thought that the great pieces should pass silently through our gallery, without too much 

show, to guarantee the privacy of the acquisition. but in recent years we have realised that in the world of 

today if we do not make our task visible we shall never win recognition. and projects like the series Singular 



dIoníS baIxeraS
Barcelona 1862 – 1943

1. barca, pescadors i nens a la platja de barcelona
1885

Oli sobre tela

70 x 115 cm

Signat i datat «D. Baixeras / 1885» a la part inferior esquerra

Boatmen of Barcelona

1886

Oli sobre tela, 149,9 x 210,8 cm

The Metropolitan Museum of Art, Nova York 

Donació de George I. Seney, 1886

 El 7 d’abril de 1887 el prestigiós The New York Times publicava la notícia que George Seney donava al Metropo-
litan Museum dotze quadres, entre els quals figurava Pescadors a Barcelona (Barqueros del puerto de Barcelona, segons descripció 
del mateix pintor1) de Dionís Baixeras, obra amb la qual havia guanyat un premi d’honor a la exposició de París de 1886. Segons 
Jordà, aquesta obra l’hauria comprat el marxant parisenc Goupil —que portava Fortuny, entre d’altres—, qui l’hauria venut a 
George I. Seney a través de la galeria Knoedler de Nova York2. Tot plegat explica la projecció internacional de Baixeras els anys 
al voltant de 1885, data de la pintura que motiva aquestes lletres. Un any abans, el 1884, a l’exposició de Madrid, Baixeras va 
presentar el quadre Job, seguint les preferències de gran format del moment, i també Los calafates, d’estil naturalista, amb el 
qual va obtenir sorprenentment una tercera medalla. Anys després Baixeras va escriure en el seu diari, referint-se a la pintura 
d’història: «Los cuadros grandes, o son un gran cuadro o son un estorbo»3.

L’obra que ens ocupa és un gran quadre, una peça clau per entendre la iconografia de Baixeras dins la seva pintura naturalista, 
creada un any abans de marxar a París. Baixeras copsa la realitat seguint la lliçó del natural del seu mestre Antoni Caba. I es 
nodreix de la vida marinera, que coneixia de ben a prop, ja que els seus avis paterns eren teixidors de veles4. Descriu la 
costa catalana amb aquestes nenes vestides com anaven a la època, que 
juguen a la platja vora la barca amb la qual el pare es guanya la vida al 
mar, mentre aquest, abillat amb barretina, arregla els desperfectes de l’em-
barcació. A l’esquerra hi ha les xarxes assecant-se al sol i al fons s’intueix, 
esbossada, una embarcació similar, amb un pescador dempeus a punt de 
fer-se a la mar. A diferència de Canals, que deu anys després va presentar 
una obra de crítica social banyada de llum, Baixeras també es serveix de la 
llum però ho fa per condensar un món idealitzat, de calma, al gust de la nova 
burgesia barcelonina per a les seves llars de l’Eixample.

En les obres de Baixeras no hi ha res d’arbitrari, tot està calculat, i la primera 
idea es troba en els dibuixos, que per ell són «com una gimnàstica necessària 
que s’ha de fer constantment i que no s’ha de deixar».5

 1   O Bateliers–port de Barcelona, segons el catàleg del Salon de 1886.
 2   La Ilustración Artística, any V, núm. 248. Barcelona, 27 setembre 1886, p. 338.
 3  Experiencias y recuerdos autobiográficos de un pintor octogenario, manuscrit 

conservat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
 4   Id.
 5   Jordà, Josep Maria. «Dionís Baixeras». Butlletí dels Museus d’Art de 

Barcelona, volum IV, núm. 39. Barcelona, agost 1934.

1885
Mor Alfons XII i comença la Regència de 
Maria Cristina, durant la qual s’alternaran 
en el poder el partits liberal i conservador.

Jacint Verdaguer publica Canigó.

Gaudí comença el Palau Güell.



JauMe Morera
Lleida 1854 – Madrid 1927

2. retrat eqüestre
Oli sobre tela

104,5 x 68 cm

Signat «J. Morera» a la part inferior dreta

 Aquest retrat eqüestre d’un cavaller molt ben vestit en l’entorn d’una casa no-
biliària és un quadre absolutament singular i atípic de Jaume Morera, pintor lleidatà especialitzat 
en el paisatge. Germà del polític i poeta Magí Morera, es va formar a l’Escuela de San Fernando 
de Madrid amb el gran paisatgista Carlos de Haes. Posteriorment, el 1884, va marxar pensionat 
com a pintor de paisatge en la primera promoció de l’Acadèmia Espanyola de Roma, al costat 
de Francisco Pradilla. Allà va pintar paisatges italians dins les normes de l’academicisme classicis-
ta. Va retornar a la seva Lleida natal però més endavant es va instal·lar definitivament a Madrid, 
des d’on va viatjar a Holanda, Bèlgica i França seguint els passos del seu mestre. 

Jaume Morera és un dels màxims representants del corrent paisatgista partidari de l’expe-
riència directa del natural i atret pels paisatges nòrdics. Són conegudes les seves excursions 
pictòriques per les muntanyes del Guadarrama, de les quals té una àmplia col·lecció d’obres 
delicadíssimes, amb un tractament de la neu de gran precisió. Algunes d’aquestes obres es 
conserven al Museu del Prado i al Museu Jaume Morera de Lleida1. 

Retornant al quadre que ens ocupa, hem arribat a pensar que es podria tractar del retrat 
del seu mestre Carlos de Haes, però els trets físics que coneixem del pintor a través de les 
fotografies d’època no es corresponen amb els que ens proporciona Morera. Quadre pintat 
del natural, sembla que el retratat s’hagi aturat un moment davant el cavallet del pintor abans 
d’un passeig a cavall. La idea d’instantània ens la dóna la posició de les mans sostenint les reg-
nes i el gos ajagut als peus del cavall del seu amo. A l’esquerra hi ha una font amb vegetació 
de la qual brolla un sortidor d’aigua, i al darrere una escalinata clàssica que ens porta a una 
gran mansió entre els arbres, un paratge que sembla sortit de la Vil·la Mèdici de Velázquez. 
El retratat, vestit de senyor, ens mira fixament. És un quadre de qualitat excepcional, que ens 
mostra vessants poc conegudes de la sòlida trajectòria de Morera, el millor pintor ilerdenc 
a cavall dels dos segles.

 1   Al Museu d’Art Jaume Morera de Lleida es conserven alguns retrats de la mà de l’artista, 
entre ells el del seu mestre Carlos de Haes.
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JoSeP cuSacHS
Montpeller 1851 – Barcelona 1908

3. genet
1893

Oli sobre tela

76 x 55,5 cm

Dedicat, signat i datat «A mi (...) amigo Pedro Llibre / J. Cusachs / 1893» a la part 

inferior esquerra

Cusachs treballant amb un model al seu estudi.

 Quan vam adquirir aquest quadre, en una col·lecció privada de Barcelona, ens va atreure la qualitat esmaltada 
de l’obra, que respon als moments àlgids del pintor Josep Cusachs. També ens va seduir el tema, el retrat d’un genet de perfil, 
vestit amb elegància, que s’allunya de la temàtica militar tan repetida per l’autor. Més tard, en el procés de neteja, vam desco-
brir una dedicatòria que s’havia tapat (una pràctica habitual en els quadres dedicats quan es posen en venda, per la vergonya 
de mostrar que hom es desprèn d’una obra regalada): «A mi (… ) amigo Pedro Llibre», signat i datat el 1893.

Pere Llibre va ser un dels grans personatges de la societat civil de la Barcelona finisecular. El seu establiment situat a la can-
tonada del carrer Ferran (núm. 1) amb la Rambla era molt més que una pastisseria. Segons els anuncis de l’època, es definia 
de tres maneres diferents: com a «confitería», «confitería y objetos de arte» o bé «establecimiento de objetos artísticos de don 
Pedro Llibre». Pere Llibre fou un visionari d’allò que avui anomenem càtering, i la seva botiga va esdevenir un referent de la 
vida barcelonina al final del xix. Era un local d’entresòl i tres pisos, amb sales decorades de manera sumptuosa amb mobles, 
estàtues, gerros, quadres, tapissos i plantes. També s’hi oferien mobles japonesos, bronzes o sedes brodades, i en alguna 
ocasió es van organitzar exposicions específiques d’objectes japonesos. Pere Llibre va contribuir a enriquir les col·leccions 
d’art oriental del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Sabem que el 1878 ja s’anunciava com a «Gran confitería 
Pedro Llibre. Muebles, bronces, reproducciones», i que el 1883 va ampliar el local. Llibre tenia una oferta plural que permetia 
comprar llaminadures per a les criatures, encarregar un lunch o adquirir una obra d’art. Pels volts de 1880 imperava la moda 
del japonisme, i la decoració de caràcter oriental donava prestigi als locals ubicats a prop del carrer Ferran, una de les artèries 
comercials més importants de la ciutat. Un testimoni que encara es manté d’aquella moda barcelonina del japonisme és el 
drac i les decoracions orientals realitzades el 1885 per Josep Vilaseca i Josep Lomas en una façana del pla de la Boqueria, a la 
cruïlla de la Rambla amb Cardenal Casañas, on hi havia la botiga del fabricant de paraigües Bruno Cuadros1.

L’establiment de Pere Llibre va pertànyer en els primers decennis del vuit-
cents a Josep Monclús, que va aconseguir situar-lo com un referent entre 
les pastisseries de Barcelona. Llibre ambicionava aquell local i no va parar 
fins que vers 1875 va aconseguir d’instal·lar-s’hi, i ja no el va deixar fins a 
la seva mort, el 1907. La burgesia de l’època el freqüentava, i formar part 
de la seva clientela era un signe de distinció. Josep Maria de Sagarra evoca 
aquest establiment a les seves memòries, quan recorda la seva tia Luisa de 
Contreras comprant llaminadures a Can Llibre quan els visitava2.

 1 Bru Turull, ricard. «Els inicis del comerç d’art japonès a Barcelona 
(1868–1887)», Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi, XXI. Barcelona, 2007, p. 72 i ss.

 2 perManyer, lluís. «El confitero Pere Llibre», La Vanguardia, «Vivir», 
Barcelona, 23 setembre 2006, p. 6.

1893
Constitució del grup postmodernista de 
la Colla del Safrà (pel color de les seves 
pintures), amb Nonell, Canals, Pichot, Mir…

Agitació anarquista a Barcelona: atemptat 
contra el general Martínez Campos i 
bomba al teatre del Liceu.

Fundació del Cercle Artístic de Sant Lluc.

En la nostra pintura el gran interrogant és si Cusachs retrata Pere Llibre com a genet o simplement li dedica el quadre. Quina 
relació van tenir Cusachs i Llibre? A l’edició de La Vanguardia del 4 d’octubre de 1888, en la secció de carreres de cavalls, 
es pot llegir : «Tercera carrera (Militar), a las tres, para jefes y oficiales de los Institutos montados que guarnecen los distritos de 
Valencia y Cataluña. Premio de la Dirección de Caballería (un objeto de arte) al primero; de don Pedro Llibre (ídem) al segundo; 
del Fomento (ídem) al tercero. Distancia 2500 metros»3. Per tant, la relació entre el pintor i el confiter es devia establir a 
través del món dels cavalls. El fet que el retratat sigui més jove que Pere Llibre el 1893 reforça la hipòtesi que es tracta del 
regal d’un quadre i no d’un retrat de Llibre4.

 3 «Sport», La Vanguardia, any VIII, núm. 470. Barcelona, 4 octubre 1888, p. 1.
 4 A l’article esmentat de La Vanguardia Lluís Permanyer publica una fotografia de Pere Llibre.



raMon caSaS
Barcelona 1866 – 1932

4a. cap de dona
c. 1893

Oli, carbó i pastel sobre tela

32 x 32 cm 

Signat «R. Casas» a la part inferior esquerra

4b. bust de dona
c. 1893

Oli sobre tela

54 x 42 cm

Signat «R. Casas» a la part inferior dreta

 El 1893 Ramon Casas va presentar en una exposició a l’Ateneu Barcelonès1 
una sèrie d’obres de caire intimista de format petit i mitjà, realitzades al seu estudi parisenc, 
que representen la mateixa model en retrats i bustos sensuals de línies suaus. El jurat va 
excloure’n el quadre Acadèmia2,  que mostra el tors de la dona sense cap altre element de-
coratiu, juntament amb una obra de Martí i Alsina, perquè podien ferir la moral dels visitants. 
Ambdós pintors van decidir exposar les obres rebutjades a l’aparador del Saló de Vendes 
del carrer de la Portaferrissa, fet que va crear una gran polèmica3.

Tenim la sort de poder presentar dues obres relacionades amb aquesta sèrie de retrats de 
Casas. Una és Cap de dona, on Casas concentra la seva habilitat en el dibuix i la pintura, peça 
pintada amb una sensualitat que en fa un petit bijoux.  Es serveix d’una tècnica mixta de carbó, 
pastel i oli per dibuixar el cap de la model inclinat, focalitzant la seva nuca despullada gràcies al 
recollit dels cabells en un monyo. El perfil del cap de la dona, que no ens mira, és un joc subtil 
entre el to anacarat de la pell i els cabells d’atzabeja. Com passa en moltes composicions de la 
sèrie, Casas insinua més que mostra, amb pinzellades de fines veladures, per aconseguir unes 
carnacions de qualitats tàctils. Hi és molt present el record de la pintura parisenca del moment, 
especialment la gamma de grisos que prové de Whistler. Possiblement, segons la Dra. Isabel 
Coll4, Casas va regalar aquest quadre a Antoni Almirall, pintor sitgetà de l’escola luminista que 
va conèixer Rusiñol i Casas el 1891.  Vers 1950 les filles d’Almirall van vendre les obres del seu 
pare a diverses famílies sitgetanes, d’una de les quals prové l’obra en qüestió. 

 
 1   Manifestación Artística del Ateneo Barcelonés. Barcelona, Ateneu Barcelonès, maig 1893,  

núm. cat. 27–30.
 2   L’Esquella de la Torratxa, any 15, núm. 750. Barcelona, 26 maig 1893, rep. p. 333.
 3   Ramon Casas. El pintor del modernisme. MNAC, Barcelona, 2001, p. 268.
 4   Informe de la Dra. Isabel Coll Mirabent. Barcelona, 8 juny 2010. 

4 a. PROCEDèNCIA

Antoni Almirall Romagosa, pintor, Sitges 

(1860 – 1905)

Filles d’Antoni Almirall, Sitges (fins al 1950)

Col·lecció particular, Sitges

4 a

A Bust de dona Casas ens ofereix una imatge frontal de la mateixa model, que baixa també els ulls però se’ns mostra de mig 
cos. Hi ha una altra versió molt semblant amb la model retratada gairebé fins al pubis. I una altra on, com a excepció, ens mira 
ingènuament. La idea que la model no mira l’espectador en la majoria d’aquests quadres no és el resultat que Casas no vulgui 
anar més enllà d’una certa sensualitat en el tractament de la nova temàtica, sinó més aviat una estratègia per erotitzar encara 
més el tema: la model no mira l’espectador, esdevingut voyeur, perquè té pudor de mostrar-se nua i se sap mirada sense voler 
retornar l’esguard. Una llum ataronjada silueta el seu rostre a la part dreta, baixa per l’espatlla i mor al braç; aquesta llum és 
la mateixa que apareix en el quadre de la model asseguda al seu estudi5. Darrere la model hi ha els bastidors de quadres 
estucats contra la paret i no una finestra, com s’ha insinuat comparant-la amb el Bust de dona davant una finestra de 1891. En 
aquell quadre la llum ve de darrere la finestra de l’estudi que Casas compartia amb Rusiñol al Moulin de la Galette. Aquí en 

 5   Entre dos luces, c. 1894, col·lecció particular.



Nu femení

1893

Oli sobre tela

91 x 60 cm

Col·lecció particular

Estudi

c. 1893

Oli sobre tela

44 x 35,5 cm

MNAC/MAM 4035

Figura femenina

c. 1893

Oli sobre tela

44 x 36 cm

Col·lecció particular

Acadèmia 

c. 1893

Oli sobre tela

Localització  

desconeguda
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4 b. EXPOSICIONS

Ramon Casas. Acadèmia de Belles Arts 

de Sabadell, 1973, cat s/n, rep.

canvi la llum és artificial, ataronjada com les que va utilitzar en quadres d’es-
tudi posteriors. La idea del quadre dins el quadre és molt freqüent en les 
composicions parisenques de Ramon Casas. Es tracta d’un recurs provinent 
dels impressionistes —recordem els retrats de Zola de Manet o la mare de 
Whistler, per posar dos exemples paradigmàtics— que li serveix per donar 
profunditat als retrats i alhora és un elogi de l’ofici mateix de pintor. 

La tècnica dels dos quadres és molt similar. Encara que es tracta de pintures 
sobre llenç, Casas es basa en una tècnica mixta per tal d’anar aprofundint 
millor les figures. Així, es serveix del dibuix al carbó per esbossar les figures 
i després es val de la pintura per anar treballant les obres, i en el cas del Cap 
també del pastel. Aquests quadres s’inscriuen en les sèries més sensuals de 
la història de la pintura catalana. Tot i que Casas va reprendre la sèrie els 
primers anys del 1900, les obres no tenen la frescor i qualitat d’aquests 
primers nus i retrats d’una model que per nosaltres és anònima, però que 
Casas va pintar obsessivament.

4 b



FranceSc MIraLLeS
València 1848 – Barcelona 1901

5. dama al parc
c. 1894

Oli sobre tela

61,5 x 50,5 cm

Signat «F. Miralles» a la part inferior dreta

 El pintor valencià Francesc Miralles va viure entre París i Barcelona. Deixeble 
de Ramon Martí i Alsina, va residir molts anys a París, on va popularitzar un estil refinat 
centrat majoritàriament en temes de l’existència quotidiana, de la vida burgesa i l’alta socie-
tat, protagonitzats especialment per dames. Cunyat del famós doctor Andreu, farmacèutic i 
industrial, passà la darrera època de la seva vida a Barcelona, on les seves pintures eren molt 
valorades pel públic habitual de la Sala Parés.

Miralles va arribar a París el 1863. A diferència de la generació anterior, que tenia a Roma el 
seu destí per a la formació dels artistes, París va ser la capital de l’art a Europa en la segona 
meitat del segle xix. Miralles es va introduir en els cercles artístics i intel·lectuals de la capital 
francesa i va ser amic de personalitats com l’actriu Sarah Bernhardt. Pintava temes de la 
vida al carrer com el que motiva aquestes lletres, obres que el marxant Goupil venia molt 
bé a col·leccionistes europeus i nord-americans. Va participar regularment en els salons i va 
obtenir diversos premis. Com testimonia la Guía y viaje del español en París (1878) d’Agustín 
Urgellés de Tovar, tenia l’estudi al Boulevard Clichy 75.

Miralles és el gran cronista de la Belle Époque, especialment de les dames refinades que de-
ambulen pels carrers de París, com la que apareix en aquest quadre. Una dona abillada amb 
un vestit de seda de tons tintorettians. Vesteix barret guarnit amb flors i guants que deixen 
veure els braços nus. Amb la mà dreta subjecta una ombrel·la per resguardar-se del sol, i 
amb l’esquerra un bouquet. Sembla que surt d’un jardí i baixa les escales que acaben en un 
cancell. Una escena de la vida mundana parisenca que haurien pogut copsar Helleu, Sargent 
o Boldini, per posar d’exemple tres pintors descriptius i refinats del moment de qualitat 
paral·lela a la de Miralles.





Joan bauzà
Palma de Mallorca 1844 – 1915

8. retrat d’un pintor al seu estudi
c. 1900

Oli sobre tela

58 x 38 cm

Signat «J. Bauzà» a la part inferior esquerra

 Joan Bauzà és un dels artistes més importants de Mallorca a la segona meitat del segle xix i la primeria del xx1. 
Juntament amb Baixeras va contribuir a la decoració pictòrica del Paranimf de la Universitat de Barcelona, ciutat cabdal en els 
seus primers passos artístics. Presentem una obra singular dins la seva trajectòria: es tracta del retrat d’un pintor d’esquena 
a punt de pintar un llenç de gran format en el seu estudi. A la seva dreta hi ha esbossos d’un tamboret i una carpeta amb 
dibuixos recolzada sobre la tela, i a l’esquerra hi ha un braser.  Al fons pengen de la paret algunes còpies de Velázquez de 
petit format, de les quals podem distingir les dues superiors, de dalt a baix: El bufón Calabacillas i El bufón don Diego de Acedo, 
el Primo; els altres quadres estan tan esbossats que és gairebé impossible identificar-los.

Bauzà es va especialitzar en temes de figura humana i escenes costumistes. Va formar-se a l’Escola Provincial de Belles Arts de 
Palma (1859 – 1862), a l’Escola de Llotja de Barcelona (1862 – 1863) i a la de Bellas Artes de San Fernando a Madrid (1863 – 
1865 i 1866 – 1867), on fou deixeble de Federico de Madrazo. A la capital va aprendre la lliçó de Velázquez, especialment el 
tractament dels personatges. El quadre La pintura, de la col·lecció Costa de Mallorca, és un testimoni d’aquest aprenentatge 
del mestre sevillà, un homenatge a Las Meninas en clau romàntica. La mateixa idea neoplatònica de l’ofici de pintor que ens 

 1   L’Ajuntament de Palma li dedicà una exposició monogràfica al Casal Solleric en 1992–1993.

Còpies dels grans mestres 

Oli sobre tela

76,5 x 98 cm

Cortesia de Sotheby’s

narra Velázquez en la seva obra mestra està present en el quadre que motiva aquest comentari. Bauzà utilitza un enfocament 
molt modern en posar l’espectador en el lloc del visitant a l’estudi del pintor2. L’artista no ens ha vist, està concentrat amb 
la idea de la pintura més que amb el fet artesanal de pintar. Davant seu hi ha una tela de gran format ja començada, una 
obra de caràcter impressionista que ens suggereix el port de Palma. Estilísticament podríem situar aquesta obra a l’entorn 
del 1900; per tant no creiem que es tracti d’un autoretrat, ja que l’home retratat és més jove que Bauzà en aquell temps, 
que tenia uns 56 anys. A més en aquesta obra hi ha un cert ressò de la pintura de Rusiñol; Bauzà la va conèixer de prop, ja 
que Rusiñol era a Mallorca els primers anys del 1900. Podríem dir que es tracta d’un empelt de l’admiració per Velázquez 
i l’absorció dels nous corrents realistes. En un quadre venut a Londres l’any 2004 s’observa l’interès de Bauzà pels mestres 
antics, especialment Velázquez,3 com ho demostra també la nostra pintura.

 2   Recurs que també trobem a Interior de la Llonja, de 1901 (oli sobre tela, 86 x 67 cm, col·lecció CIM), que representa un pintor 
restaurant un retaule. 

 3   Sotheby’s, Londres, 9 desembre 2004, lot 359. Exposat per Colnaghi a Art Fortnight, Londres, 2005.

La pintura

c. 1880

Oli sobre tela, 52 x 84 cm

Col·lecció particular



ModeSt urgeLL
Barcelona 1839 – 1919

9. tres barques a la platja
Oli sobre tela

63 x 130 cm

Signat «Urgell» a la part inferior dreta

 La fortuna crítica ha estat injusta amb la figura de Modest Urgell. D’ençà que Raimon Casellas va banalitzar 
la seva pintura —utilitzant la definició que el mateix Urgell comentava com «lo de siempre»— fins avui la seva figura resta 
instal·lada en una certa tradició romàntica, monòtona i decadent. 

Res més lluny de l’art de Modest Urgell. Un pintor de raça format entre Martí i Alsina i Courbet, entre el romanticisme i el 
realisme, que lluny de pintar de memòria a l’estudi buscava paratges naturals en plein air, on trobava els seus temes. Urgell és 
el primer pintor impressionista català. Estava tan obsessionat en com la diversa llum del dia alterava les seves composicions, 
majoritàriament horitzontals, que apuntava en els bastidors les hores en què pintava els quadres, un recurs més propi —per 
entendre’ns— de Monet o Manet que de Courbet.

Urgell és el gran cronista dels paratges naturals de Catalunya entre els dos segles. Treballava els seus olis amb una estructura 
visual fotogràfica, desplaçant molts cops l’objecte en l’espai, tal com es veu en l’obra que motiva aquest comentari. Així creava 
un efecte poètic de solitud, concepte amb el qual molts cops definia aquestes composicions; una pràctica que també 
desenvolupava en dibuixos com el que publiquem. Amb espàtula, quan la pintura encara era fresca, marcava la línia de l’ho-
ritzó amb pols segur, i pintava el cel amb petits tocs en diagonal a punta de pinzell, un tret molt característic de la seva obra.

La influència d’Urgell en grans mestres com Dalí i Picasso és més important del que fins ara s’ha considerat. Els dos joves 
artistes es van emmirallar en Urgell en l’època que eren estudiants a Barcelona.

Dibuix de l’àlbum de Modest Urgell 

Catalunya: MDCCCLXV–MCMV.  

Editor Miquel Seguí, Barcelona, 1905.



de la naturalesa exterior : vida de la terra, vida de la atmosfera, vida del astres, ab la vida de la humanitat»1. Com assenyala molt 
bé Josep Casamartina, Pidelaserra va fer un plantejament del simbolisme completament diferent a l’establert i això molestà 
Casellas2. Si el simbolisme català, un dels corrents del modernisme, es caracteritza per una mirada al prerafaelitisme anglès, 
Pidelaserra proposa una mirada nova seguint l’estela de les propostes de l’avantguarda francesa i belga del moment. Una 
aproximació als nabís francesos, que coneixia de primera mà, però amb un dibuix més sec i primitiu.

Hi ha un dibuix en col·lecció particular que és preparatori per a la figura reclinada de l’esquerra de la composició, la qual 
cosa explica que Pidelaserra tenia la idea del quadre clarament fixada en la ment, i que es servia dels dibuixos per detallar 
de manera fragmentària el conjunt.

 1   casellas, raiMon. «Cosas D’Art. Exposició Pidelaserra». La Veu de Catalunya. Barcelona, 7 febrer 1902.
 2   casaMarTina, Josep. Marian Pidelaserra. 1877–1946. Barcelona, 2003, p. 165.



raMon PIcHot
Barcelona 1871 – París 1925

11a. Quan tornen les barques
c. 1900 – 1910

Oli sobre tela 

91 x 121 cm

Signat «R. Pichot» a la part inferior dreta

11b. Poble pescador 
c. 1902 – 1912

Oli sobre cartó

49,5 x 69,5 cm

Signat «R. Pichot» a la part inferior dreta

11c. tablao flamenc
c. 1905 – 1910

Oli sobre cartó

46,5 x 61 cm

Signat «R. Pichot» a la part inferior dreta

 Presentem tres quadres de Ramon Pichot, un dels artistes catalans més perso-
nals del final del segle xix i les primeres dècades del xx. L’obra de Pichot, formada per dibuixos 
i olis, evoluciona des d’un modernisme crepuscular —que s’empelta d’Alexandre de Riquer i 
Santiago Rusiñol—, passa per un llenguatge molt Belle Époque a París, on triomfen Steinlen i 
Anglada, molt proper als cercles de Picasso, i es consolida amb un estil propi, entre el primitivis-
me de Gauguin i els nous fauves de Cotlliure. Però la pàtria de Pichot, dels Pichot, és Cadaqués.

A Quant tornen les barques destaquen les figures agrupades que contrasten amb el peix 
acabat de pescar presentat en paneres en primer terme, i les veles de les embarcacions al 
fons. Pichot fa servir una tècnica impressionista per expressar les qualitats quasi tàctils de la 
pintura, mentre retalla les figures amb una línia més dura, postimpressionista, gauguiniana. 
Aquesta obra de format generós és un testimoni excel·lent de l’art de Pichot vers 1900, del 
seu llenguatge personal, singular, mediterrani.

En canvi, a Poble pescador Pichot ens ofereix una versió més fauve d’un tema similar, figures 
en silueta a la costa. En primer terme hi ha dues noies de perfil, una de les quals sosté un 
càntir de terrissa, com acostumaven de portar les dones de Cadaqués. En segon pla hi ha 
diversos personatges presos del natural, menys atapeïts de com li agradava pintar a Pichot 
en altres composicions de la mateixa època, com ara La sardana, pintura que vam presentar 
a Obras singulares1. Al fons destaquen les veles de les embarcacions al mar, i a l’esquerra la 
façana d’una església. 

 1   Obras singulares. Tratando con la excelencia. Artur Ramon Art, Barcelona, octubre –  
desembre 2010, p. 76-77.
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11 a. EXPOSICIONS

Ramon Pichot. 1871 – 1925. Sala d’Art Artur 

Ramon, Barcelona, abril – maig 1990, rep.

Los Pichot. Una dinastía de artistas. Centro 

Cultural Conde Duque, Madrid, 20 octubre – 

18 novembre 1992, rep. p. 92.
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El quadre més diferent que proposem és Tablao flamenc, en què una munió de gent s’apilona entre taules en un menjador 
popular.  Al fons hi ha un tablao, amb dues manolas ballant que semblen talment sortides d’un fang de Manolo Hugué. Domina 
l’horitzó del quadre una paret de color safrà que ens remet al grup del qual Pichot formà part, com també al record dels 
temps a Granada al costat de Rusiñol. No oblidem que aleshores el groc era un color mític, utilitzat pels postimpressionistes, 
especialment per Van Gogh, i també el color de la tauromàquia.

Per les mans d’Artur Ramon han passat obres destacades de l’art de Pichot, i vàrem ser pioners en la reivindicació de l’ar-
tista a través d’una mostra monogràfica l’any 1990. Recentment la Dra. Isabel Fabregat, que ens ha ajudat en la catalogació 
d’aquestes obres, ha presentat una tesi sobre el pintor que seria bo que aviat pogués veure la llum en forma de catàleg raonat.
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rIcard urgeLL
Barcelona 1873 – 1924

12a. esperant
1909

Oli sobre tela

95 x 85 cm

Signat i datat «Ricardo Urgell / 1909» a la part inferior esquerra

12b. Interior
1919

Oli sobre tela

90 x 95 cm

Signat i datat «Ricardo Urgell / 1919» a la part superior esquerra

Coberta de La Ilustración Artística,

any XXVIII, núm. 1459.

Barcelona, 13 desembre 1909

12 a. PROCEDèNCIA

Sala Parés, Barcelona (1977, reg. EMSA 

27545)
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Sociedad Artística y Literaria. Sala Parés, 

Barcelona, desembre 1909.

Sala Parés, desembre 1976, núm. 37, rep. 
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12 b. EXPOSICIONS

Ricardo Urgell. El pintor invisible. Museu 

Diocesà  de Barcelona, Barcelona , juny – 

setembre de 2008, rep. p 23

1909
Setmana Tràgica a Barcelona.

Santiago Segura inaugura el Faianç Català 
a Barcelona.

Creació de la pàgina artística de La Veu de 
Catalunya per Raimon Casellas.

  Reeixir com a fill d’un artista re-
conegut no ha estat mai una tasca fàcil. Per a 
aconseguir-ho probablement cal fer un gir radical 
en la trajectòria del pare, «matar» el seu estil, si 
és que els termes freudians poden ser aplicats a 
l’art. Ricard Urgell aconseguí distingir-se del seu 
pare justament pel fet d’apartar-se d’un estil mas-
sa identificable, i el temps li està donant la raó. El 
magnífic treball de recerca de Miquel-Àngel Co-
des en la recent exposició Ricardo Urgell. Un pintor 
invisible (Museu Diocesà de Barcelona, 2008) i el 
seu catàleg en donen fe.

Mostrem dues obres significatives del pintor. Es 
tracta de les pintures Esperant, de 1909, i Interior, 
de 1919. Entre ambdues obres hi ha una dècada, 
la qual cosa ens permet conèixer l’evolució de 
la seva pintura. Esperant és un quadre important 
en la trajectòria de Ricard Urgell. Es va exhibir 
a l’exposició de la Sociedad Artística y Literaria 
formant part d’un grup de deu quadres, la qual 
cosa indica la posició ja consolidada d’Urgell en 

12 a



el panorama artístic barceloní; a més va ser portada de la prestigiosa revista La Ilustración 
Artística. Mostra una dona jove amb els cabells recollits amb monyos, de mirada absent i ves-
tida de manola, que espera amb el cap recolzat a la mà dreta, que subjecta un vano. Darrere 
s’amunteguen els quadres, la qual cosa indica que possiblement l’obra es va pintar en el seu 
estudi. El quadre dins el quadre és un recurs molt característic dels pintors, que utilitzen el 
seu taller o fragments d’aquest espai com un tema més de la seva pintura.

En canvi, a Interior Ricard Urgell ens proposa un quadre molt diferent. L’escena ja no se situa 
en l’estudi del pintor sinó en un interior burgès. La noia no té la mirada absent, ni espera, 
sinó que descansa abocada a una tauleta i sobre un coixí. Acaba de deixar un ram de flors 
blanques sobre una taula en primer pla. Li agraden les flors, que també són presents a la 
tauleta. Tanca la composició un sofà cobert amb sedes estampades de colors ataronjats. Al 
fons la cambra s’obre a un paisatge deliqüescent. Hi ha un element que connecta els dos 
quadres, una mena de tret característic del pintor : el quadre retallat a l’angle superior dret.

Ricard Urgell va pintar aquesta obra el mateix any que va morir el seu pare, el 1919. Ell 
mateix va morir només cinc anys després. Amb ells desapareixia una de les nissagues més 
fecundes de pintors catalans del final del xix i la primeria del xx, un exemple de com el fill 
d’un gran pintor és capaç de crear un món propi més enllà del seu pare, i fins i tot de supe-
rar-lo en alguns aspectes.

12 b. EXPOSICIONS
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una línia molt dura, com si traslladés l’esbós del dibuix a la pintura. Després va anar construint una pintura de pinzellada curta 
i nerviosa, vibrant, molt reconeixedora —Nonell és infalsificable—, i una gamma més fosca.

L’obra que presentem és de plenitud. Hi ha una relació entre Nonell i Picasso que funciona com els vasos comunicants i 
caldria explorar-la en profunditat. El Picasso blau de dones tristes i primes, amb mentons prominents, té molt de Nonell; i els 
Nonells de gitanes de mirada perduda, com aquest, tenen alguna cosa de Picasso. Penso en els Picassos de planxadores blaves, 
especialment quan retrata Germaine. Ambdós grans artistes coincideixen en l’espai, en el temps i en una manera semblant 
de veure la realitat i traslladar-la a la pintura.



FranceSc gIMeno
Tortosa 1858 – Barcelona 1927

14. Pont d’armentera
c. 1915

Oli sobre tela

70 x 60 cm

Signat «F. Gimeno» a la part inferior dreta

 Francesc Gimeno va pintar aquesta vista del Pont d’Armentera (Alt Camp) 
cap el 1915, durant una campanya paisatgística en aquelles terres de la que han quedat com 
a testimoni algunes altres pintures. Representa el poble vist de sotto in giù des dels afores 
de la vila. En primer terme hi ha un barranc en una zona ombrejada que contrasta amb la 
lluminositat de la resta. El quadre està construït de baix a dalt i coronat pel campanar de 
l’església. La paleta és característica de Gimeno, que reserva els morats, liles i blaus per a les 
zones d’ombra i es serveix dels ocres, daurats i grisos per a les àrees de llum de primera 
hora de la tarda. 

En l’obra de Gimeno hi ha el gust per la carnositat de la pintura, per la matèria, i l’obsessió 
pels efectes de clarobscur propis del postimpressionisme, alhora que tria punts de vista 
forçats, fragmentaris, fotogràfics. Preocupacions que associen Gimeno amb l’altre gran pai-
satgista de les primeres dècades del segle xx a Catalunya: Joaquim Mir. Justament en aquells 
anys Gimeno va abandonar la seva professió de pintor de parets per dedicar-se a l’ofici de 
pintor, tot coincidint amb l’exposició que el galerista Josep Dalmau li va dedicar a la seva sala, 
primera mostra individual per intercessió del també pintor Ignasi Mallol. 

Gimeno va conèixer el poble del Pont d’Armentera a través del doctor Bedós de Sabadell, 
un dels seus protectors més importants, que té una plaça dedicada al seu nom en aquesta 
població perquè va ajudar durant la gran epidèmia de grip de 1918. 
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eLISeu MeIFrèn
Barcelona 1859 – 1940

15. riba amb figures
Oli sobre tela

61 x 73 cm

Signat «E. Meifren» a la part inferior dreta

 Eliseu Meifrèn és el més impressionista dels pintors catalans moderns. Fill d’un 
dentista de Canet de Mar, el 1874 va començar estudis de Medicina a Barcelona, però l’any 
següent es matriculà a l’Escola de Llotja, on fou deixeble d’Antoni Caba i Ramon Martí i 
Alsina. Completà la seva formació a París, on anà en companyia dels pintors Ramon Casas i 
Santiago Rusiñol. El 1880 va exposar per primera vegada a la Sala Parés. Durant els vint anys 
següents va alternar la vida entre París i Barcelona. Anys després va començar a viatjar per 
tot el món, amb estades a Montevideo, Buenos Aires i Nova York, on creà i exposà la seva 
obra. Durant uns anys va ser professor de l’Escola de Belles Arts de Mallorca. La seva obra 
va influir en pintors com Segundo Matilla.

Va morir gran, a vuitanta-un anys, i va pintar tota la vida. Com va dir Xavier de Salas a la 
presentació de la mostra d’homenatge a las Galeries Laietanes el 1943, tres anys després 
de la seva mort1: «No cayó —como tantos otros— en la reiteración de un colorido, en el ama-
neramiento de una fórmula o en la idealización banal de un paisaje. Sus ojos vieron desde muy 
pronto la luz y el color, bellos y cambiantes, cual se daban en las tierras que corría y ante el mar 
y las montañas que pintaba».

Aquesta vista d’Eliseu Meifrèn se situa cronològicament a la dècada del 1910. Probablement 
l’indret es troba a la costa Nord espanyola, a l’entorn del Cantàbric o Galícia, segons la in-
formació de l’expert i parent de l’artista David Pironti, a qui agraïm l’ajuda en la catalogació 
d’aquesta obra.

Malauradament Meifrèn no datava ni apuntava els llocs que pintava del natural. Així, la seva 
obra és un trencaclosques en què es fa difícil precisar dates i emplaçaments.

 1   Exposició–homenatge a Eliseu Meifrèn. Galeries Laietanes, Barcelona, 30 gener – 15 febrer 1943.



JoaQuIM MIr
Barcelona 1873 – 1940

16. Paisatge de l’alforja
c. 1924

Oli sobre tela

54 x 65 cm

Signat «J. Mir» a la part inferior dreta

 Joaquim Mir va pintar a l’Alforja del 1924 al 1927. Aquesta localitat del Baix 
Camp li oferia els temes que buscava: una vila de carrers estrets, l’antic castell àrab der-
ruït, la vida rural i un cel de blau intens. El pintor va realitzar diversos dibuixos i pintures 
d’aquells paratges des de punts de vista forçats, obres entre les quals hi ha la que mostrem 
ara. Utilitza el recurs de limitar la zona d’ombres en el primer pla —on hi ha un ruc que 
ens dóna l’escala volumètrica de la composició— i reserva el fons per tractar l’esclat de la 
llum en les façanes de les cases, retallades sobre un cel de lapislàtzuli. El 1924 Mir va pre-
sentar a les Galeries Laietanes, amb gran èxit de crítica, moltes de les pintures de l’Alforja. 
A la ressenya de La Vanguardia es podia llegir : «Ha cambiado de residencia Joaquín Mir, y el 
cambio de escenario, influyendo en él, tan sensitivo al color, dio por consecuencia unas obras cuyo 
cromatismo se desenvuelve en nuevas gamas. Por lo general son pardas, pero en la tónica que 
por lo común adopta, la expansión lírica de su paleta llega a resultados que desconocemos 
que haya quien sea capaz, no de superar, ni siquiera de igualar.»1

 1   «Exposiciones. Crónica de arte». La Vanguardia, Barcelona, 11 desembre 1924, p. 17.
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raMon caSaS
Barcelona 1866 – 1932

17. tamarit, maig
c. 1925

Oli sobre tela

74 x 92 cm

Signat «R. Casas» a la part inferior dreta

 Ramon Casas va fer amistat amb el magnat nord-americà Charles Deering, 
a través de Miquel Utrillo, des dels temps modernistes de Sitges. Deering suggerí a Casas 
que passés algunes temporades a Tamarit (Tarragona), on havia comprat el castell i volia que 
l’artista l’ajudés a restaurar-lo. De les estades a Tamarit amb la seva muller, Júlia, queden com 
a testimoni una sèrie de paisatges entre els quals hi ha el nostre. Són quadres que daten del 
1925, on predomina el paisatge i una vegetació florent de primavera. D’aquesta sèrie d’obres, 
la nostra pintura és la que presenta de manera més evident la mansió de Deering, que do-
mina una composició farcida de vegetació.  És una obra pintada del natural en la qual Casas 
juga amb el cromatisme potent dels arbres fruiters i la vegetació primaveral, que contrasten 
amb el to de color vainilla de la casa, en un paratge banyat per la llum mediterrània prèvia a 
l’estiu. Al fons a la dreta es divisa la línia de l’horitzó formada pel mar.
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Oli sobre tela

73 x 92,5 cm

Col·lecció particular

Vista de Tamarit

1920
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eLISeu MeIFrèn
Barcelona 1859 – 1940

19. Port Lligat
Oli sobre taula

80 x 100 cm

Signat «E. Meifren» a la part inferior dreta

 Eliseu Meifrèn va fer, juntament amb Segundo Matilla, una campanya artística 
pels paratges de la Costa Brava, especialment de Cadaqués, el Port de la Selva i Port Lligat, 
viles que va pintar abastament combinant la blanca arquitectura amb els efectes de mirall del 
mar.  Aquí presentem una vista de Port Lligat on es veuen uns pescadors feinejant vora la 
costa i al fons unes cases, tot pintat amb la desimboltura pròpia de Meifrèn i amb el record 
molt present dels impressionistes que havia conegut de primera mà a la capital francesa. Al 
darrere hi ha una inscripció a mà amb el nom del pintor, l’adreça del seu estudi (al carrer 
Balmes, 67 de Barcelona) i l’etiqueta de l’Exposición Nacional de 19321. Aquell mateix any va 
presentar a les Galeries Laietanes el quadre Un record de Port-Lligat, que molt possiblement 
és la nostra pintura2.

Aquesta obra destaca per ser un exemple excel·lent de l’art de Meifrèn, el pintor català que 
millor va pintar el cel, que, com deia Constable, representa en el paisatge el mateix que la 
mirada en el rostre humà.

 1   Finalment aquest quadre no figurà en el catàleg. A l’Exposición Nacional 
celebrada a Madrid el 1932 Meifrèn va presentar dues obres: amb el 
número 106 Playa de Santa Cristina (Lloret, Cataluña), i amb el 108 El 
Pianch (Cadaqués). La nostra pintura porta el número 100.

 2   E. Meifrèn. Galeries Laietanes, Barcelona,  14 – 27 maig 1932, núm. cat. 11.
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JoaQuIM MIr
Barcelona 1873 – 1940

20. Miravet 
c. 1929 – 1930

Oli sobre tela

86 x 112 cm

Signat «J. Mir» a la part inferior esquerra

 Mir és el paisatgista català més dotat, inigualable, imbatible. Pocs anys després 
de la seva estada a l’Alforja Mir dugué a terme una de les seves més llargues campanyes 
paisatgístiques a Miravet, concretament el desembre de 1929 i del febrer a l’abril de 1930. La 
situació privilegiada de la vila a les Terres de l’Ebre va impulsar el pintor a la recerca de nous 
paisatges. Mir va dibuixar i pintar l’entorn de Miravet buscant els punts de vista més forçats, 
com en l’obra que presentem, una vista del poble a vol curt d’ocell, amb els terrats que 
acaben a l’església i l’horitzó de la conca del riu al fons. Hi ha un interès a copsar el contrast 
lumínic entre un primer pla d’ombres repartides entre les teulades i el paisatge de la llum de 
darrera hora de la tarda. 

Amb aquesta sèrie de paisatges de Miravet Mir va alleugerir una obsessió: aconseguir pre-
mis i prestigi a l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 19301, superant artistes 
tan reconeguts com Gutiérrez Solana. De fet Mir va programar el viatge a Miravet seguint 
l’estratègia de presentar-se als premis. Va buscar un tema atractiu, va aclarir la seva paleta i 
va forçar les vistes com finestres en un temps en què es donava l’esquena al paisatge. Poc 
podia pensar Mir que en els mateixos paratges on ell pintava un món de quietud i bellesa es 
lliuraria —només sis anys després— una de les batalles més cruentes de la Guerra (In)civil, 
que porta per títol el nom del riu que banya aquelles terres.

 1   Mir presentà tres obres amb vistes de Miravet (núm. 45 Noviembre, núm 46 Fantasía del Ebro 
i núm. 47 Pueblo sobre el Ebro) i fou recompensat amb Medalla d’Honor.

BIBLIOGRAFIA

Galí, Francesc. «Joaquim Mir en la 

Galería Arturo Ramón», Mundo Diario, 

Barcelona, 10 juliol 1975, rep.

Miralles, Francesc. Joaquim Mir al 

Camp de Tarragona. Editorial Columna, 

Barcelona, 1998, núm. cat. 238, rep. p. 

149 i 202.

Miralles, Francesc. Joaquim Mir al Camp 

de Tarragona. Viena Edicions (col·lecció 

Tamarit, 10), Barcelona, 2008, núm. cat. 

263, rep. p. 161 i 225.

 

EXPOSICIONS

Exposició d’Art modern català 

organitzada per la Junta Municipal 

d’Exposicions d’Art. Galeria d’Art A. 

Vecht, Amsterdam, 14 gener – 10 

febrer 1933, núm. cat. 30 (Miravet 

sobre l’Ebre).

XIX Biennal Internacional d’Art. 

Venècia, 1934, núm. 38.

Joaquín Mir. Sales d’exposicions de la 

Dirección General de Bellas Artes, 

Madrid, juny 1971, núm. cat. 52, rep.

Presentació del llibre Joaquim Mir, 

d’Enric Jardí, publicat per La Polígrafa. 

Galeria Artur Ramon, Barcelona, 26 

juny – 3 juliol 1975, rep. a la invitació.

Joaquim Mir. Antològica 1873 – 1940. 

Fundació la Caixa, Barcelona, 3 febrer – 

26 abril 2009, núm. cat. 78, rep. p. 149 

i 172.


