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Premià de Mar 1879–Barcelona 1955
Escenari flamenc, 1905
Pastel, 50 x 45 cm

A la portada:

Ricard Urgell
Barcelona 1874–1924
Audició al teatre Gayarre, c. 1905-1910
Oli sobre tela
51,5 x 62 cm

Isidre Nonell
Barcelona 1872–1911
Els espectadors, c. 1903
Carbó, 22 x 32 cm
Reproduït a Pèl & Ploma, any IV, 
núm. 98, p. 303; Barcelona, octubre 1903
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            na de les missions de l’art és representar la realitat com 
una celebració de la vida. I el teatre, com a simulacre de la realitat, 
condensa la narració de l’artifici en una mateixa unitat d’espai i temps. 
La mostra que presentem aprofundeix en la representació de les arts es-
cèniques a través de la plàstica: recrea un món constituït per pintures, di-
buixos, gravats, ceràmica i porcellana des del segle xviii fins avui dia. 

De les obres exhibides destaquen, entre altres, els dibuixos de Giaco-
mo Guarana sobre personatges mitològics; els teatres antics gravats per 
Piranesi; l’aquarel·la del virtuós Tapiró de dos músics a Roma; els es-
pectadors en una llotja de Nonell; les escenografies romàntiques de So-
ler Rovirosa, que contrasten amb les metafísiques —amb personatges 
finíssims— de Marià Andreu; els pastels de cafès i circs de Pau Roig; 
el raríssim gravat d’interior d’un concert, de Sunyer; el retrat pintat del 
dramaturg Eduard Marquina, fet per Ramon Pichot; algunes notes es-
pontànies de Josep Simont, i el rostre fantasmagòric d’un personatge de 
Brecht, de Modest Cuixart. Aquest conjunt d’obres bidimensionals es 
complementa amb les figures tridimensionals de ceràmica i porcellana 
de l’Alcora i el Buen Retiro. 

L’origen etimològic de la paraula «teatre» designa un ‘lloc per a contem-
plar’, Mirem, doncs, com a espectadors privilegiats, la successió d’escenes 
d’aquest teatre de la vida que l’art sap representar tan bé.

Artur Ramon

Marià Andreu
Mataró 1888–Biarritz 1976
Disseny de vestuari: Beatrice, 1949
Gouache i llapis
41,5 x 33,5 cm

Joaquim Sunyer
Sitges 1874–1956
Concert des Fortifs, c. 1900
Aiguafort, aiguatinta i tocs de ruleta
Exemplar numerat 2/25
P. 24,8 x 19,8 cm; pp. 44 x 30,5 cm

Manuel Feliu de Lemus
Barcelona 1865–París 1922
Un actor bohemi, c. 1900
Oli sobre tela
55 x 45 cm

Cortesana, personatge de la 
Comèdia de l’Art
L’Alcora, c. 1750–1770
Pisa policromada
21 x 12 x 11 cm

Escenografia per a Much Ado About Nothing 
(Molt soroll per no res)
Stratford, Festival Shakespeare, 1949


