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Doug i Mike Starn. Estructura del pensament 11, 2001

Iu Pascual. Paisatge, 1915



Espai inventari, espai inventat: l’espai comença 
amb aquest mapa model que, en les antigues 
edicions del Petit Larousse, representava 
en 60 cm2 uns 65 termes geogràfics reunits 
miraculosament  […].

Simulacre d’espai, simple pretext amb 
nomenclatura: però ni tan sols cal tancar 
els ulls perquè aquest espai suscitat pels mots, 
espai únicament de diccionari, espai sols de paper, 
s’animi, sigui habitat, s’ompli  […]. 

Georges Perec, 
Espècies d’espais, 1974.

De la mateixa manera que el desencadenant de les 
paraules en el text de Perec, el títol de l’exposició, 
«L’espai del paisatge», fa referència al lloc que ocu-
pa aquest gènere dins la pintura, però també a tots 
els tipus d’espais que poden obrir-se davant la nos-
tra mirada. Així mateix, en aquesta exposició se  
situa el punt de mira en associacions vinculants  
entre el passat i el present. 

Darrere les aparences i les ruptures formals,  
hi ha nombroses relacions que uneixen l’art de dife-
rents estils i d’èpoques allunyades en el temps.  
Un d’aquests vincles tan forts és el concepte de  
gènere pictòric. És per això que, continuant la tra-
jectòria d’Artur Ramon Art d’establir diàlegs  
entre les peces de la seva col·lecció, tant si són de 
factura clàssica com obres que aposten per l’experi-
mentació formal, s’ha escollit un d’aquests gèneres, 
el paisatge, com a leitmotiv de l’exposició que ara  
es presenta. Ara bé, s’ha fet amb un enfocament 
molt ampli, tant com la diversitat de dibuixos,  
quadres i gravats exposats. En aquest sentit, s’han 
establert cinc aproximacions al paisatge. Divisions 
que no són excloents, ja que moltes obres partici-
pen alhora de diversos blocs. Aquests apartats sols 
reflecteixen punts de vista diferents que ajuden a 
mostrar la pluralitat de facetes que abasta aquest 
gènere, el primer que va provocar una renovació del 
llenguatge pictòric. 

A manera d’invitació a la mostra, es presenta 
una foto de Doug i Mike Starn que ens parla de com 
la representació de la natura pot contenir una gran 
força simbòlica i conceptual; amb les seves instal-
lacions aquests artistes també han fet incursions en 
l’arquitectura efímera. Així, podem associar la foto-
grafia amb un paisatge de Iu Pascual: en aquest qua-
dre de Pascual hi ha un gran arbre que destaca en el 
conjunt de la composició i que amb la seva presèn-
cia pot evocar la solidesa i la fluïditat  del pensa-
ment; tema al qual, d’altra banda, al·ludeixen Doug  
i Mike Starn en el títol de la seva fotografia, Estruc-
tura del pensament 11. Cal recordar, a més, que Iu 
Pascual va col·laborar amb Gaudí en la decoració de 
la casa Milà. Un Gaudí per a qui el simbolisme de les 
formes de la natura tenia una importància primor-
dial. Així doncs, tant en Doug i Mike Starn com en 
Iu Pascual hi ha una relació subjacent entre paisatge 
i arquitectura. 

En les obres de la col·lecció d’Artur Ramon Art 
seleccionades per a aquesta mostra es veu com 
aquesta relació entre natura i artifici es troba sem-
pre present d’una manera o una altra, ja sigui en 
allò que es representa o en l’enfocament de la re-
presentació.

Ara analitzarem cadascun dels apartats temà-
tics en què s’estructura aquesta exposició. Tan sols 
un petit aclariment previ: juntament amb algunes 
de les obres exposades, en aquesta breu ressenya 
s’ha considerat convenient incloure algunes imat-
ges d’altres obres que poden ajudar a comprendre  
i gaudir d’aquesta mostra.

1. Paisatges de viatges 

El paisatge es pot entendre com una mirada i evoca-
ció distant en el temps i l’espai. És el territori vist  
i interpretat per aventurers i comerciants en les 
grans exploracions, però també és el punt de mira 
dels llocs exòtics interpretats pels ulls del roman-
ticisme. 

La representació de les ruïnes formaria part 
d’aquesta visió romàntica, atès que amb elles viat-
gem a altres èpoques i imaginem altres formes de 
vida. Però a més la ruïna és gairebé una natura a 

L’espai del paisatge



Nicolas Poussin. Et in Arcadia ego, 1637–1638

Eugenio Lucas Velázquez. Capvespre en una costa del nord d’Àfrica, c. 1850 José Frau, La torre muda, c. 1920

Atribuït a Jan Peeters. Màlaga, c. 1665 Rafael Pérez Barradas. Paisatge 
vibracionista. Port de Barcelona, 1920

amb l’anhelada París, meta de molts artistes i es-
criptors a una banda i l’altra de l’Atlàntic. 

Aquesta evocació del viatge s’intueix també en 
l’obra d’Eugenio Lucas Velázquez Capvespre en una 
costa del nord d’África, que contrasta amb l’albada 
boirosa i sensual de La torre muda, de José Frau.

mitges, una construcció que retorna a la matèria 
d’on va sortir. No és casual que en molts paisatges 
on apareixen ruïnes aquestes es barregin amb pa-
ratges molt sovint idíl·lics que imiten una Arcàdia 
perduda que, des de l’enyorança, ens parla del fluir  
i de la continuïtat de la vida. Tot i això, la mort sem-
pre hi és present, com en l’enigmàtic quadre de 
Poussin Et in Arcadia ego, i en la presència mateixa 
de les ruïnes.

Aquest bloc comença amb dos dibuixos de ports; 
el de Màlaga, vist des de la distància per Jan Pee-
ters, com traçat des d’un dels vaixells que sortien 
cap a terres llunyanes, i el de Barcelona, que Barra-
das tradueix al seu vital estil vibracionista. Tots dos 
són una invitació al viatge: el de Peeters, a viure les 
Amèriques, la terra fèrtil i promesa que va estar  
en el punt de mira fins al segle xx; i el de Barradas, 
una aposta per viure de l’art en la Barcelona cosmo-
polita d’aquella època, que era el pont de connexió 



Viatges que també es mostren en recreacions 
abstractes. Tenim la Construcció. Mèxic14, d’Albert 
Ràfols–Casamada. Però altres vegades aquestes in-
terpretacions de vivències en llocs determinats 
cristal·litzen en imatges concretes de monuments i 
del seu entorn pintoresc. És el cas del París de Frank 
Brangwyn, amb el seu Pont Neuf, o del campanar de 
Ronda, d’André Lhote, representat en un vessant 
pintoresc amb vilatans. 

El viatge és també la cerca d’una natura que ens 
parli des de la seva immensitat sublim o des d’una 
senzillesa pintoresca. L’obra de Jaume Morera Vall 
de Chozas de la Sierra, Guadarrama i l’aquarel·la 
Vista panoràmica de Hastings, de James B. Peile, en 
són una bona mostra. La grandiositat també s’ob-
serva en les representacions romàntiques on l’ar-
quitectura i la natura es fonen, com en el paisatge 
d’Achille Battistuzzi. 

Jaume Morera. Vall de Chozas de la Sierra, Guadarrama, c. 1895  

James B. Peile. Vista panoràmica de Hastings, 1893

Albert Ràfols–Casamada. Construcció. Mèxic 14, 1979

Frank Brangwyn. Pont Neuf, París, 1919

André Lhote. Ronda, 1923



Jean–Robert Ango. Capriccio romà. Arc de Tito i Via Sacra del Fòrum de Roma, c. 1760. 
Aquesta obra és una contraprova d’un dibuix d’Hubert Robert.

Achille Battistuzzi. Paisatge romàntic, c. 1850              

Lodewijk Toeput, anomenat Ludovico Pozzoserrato. 
Paisatge fluvial amb ruïnes, c. 1570

Atribuït a Cornelis Cort. Ruïnes de Roma

Aquesta imatge romàntica de les ruïnes de l’an-
tiguitat ja es percep en l’obra d’Hubert Robert. 
Contrasta amb aquesta concepció la de l’artista  
Lodewijk Toeput, que en establir-se a Itàlia cercava, 
a l’igual de Claude Lorrain i Poussin, recuperar l’es-
perit clàssic que es troba tant en les ruïnes com en 
els paratges de vegetació i clima agradables i serens, 
on el caràcter rústic i pastorívol no és incompatible 
amb el classicisme. Així emulava allò que descrivia 
en els seus textos Virgili, un autor que —juntament 
amb Ovidi, amb les seves Metamorfosis— ha inspirat 
molts artistes d’èpoques i estils diversos.

Podríem continuar comentant cadascuna de les 
obres tan suggeridores que formen part d’aquesta 
exposició, però el nostre objectiu principal és mos-
trar-ne la pluralitat de mirades. Anem, doncs, al 
bloc temàtic següent, on aquesta visió exterior, pro-
piciada per l’aventura del viatge, és reemplaçada  
per una altra d’intimista i introspectiva.



2. Paisatges del temps i la memòria

Moltes representacions paisatgístiques són d’algu-
na manera una mirada llançada sobre la quotidiani-
tat. Amb la seva imatge evoquen èpoques passades, 
vivències en llocs i entorns sovint desapareguts. 
Aleshores aquests quadres i fotografies resten a 
manera d’empremta temporal. En aquest sentit, 
podríem dir que ens parlen de la memòria, del re-
cord viu fixat per la màgia d’unes imatges que acti-
ven sentiments. Així, mitjançant l’acció suggerido-
ra d’aquestes representacions podem passejar de 
nou per aquells paratges gairebé oblidats.

En el quadre La casa desapareguda, de Luis 
Marsans, s’observa clarament l’empremta del pas 
del temps i les seves cicatrius. Una altra forma 
d’aproximació al mateix concepte es percep en  
observar el Pati del Palau Episcopal de Barcelona, 
obra atribuïda a Francesc Soler i Rovirosa. Aquesta 
representació ens parla de la memòria i de l’acció 
del temps sobre el nostre entorn. Si contemplem 
aquest pati avui dia i el comparem amb la imatge 
del quadre, segurament ens semblarà un espai no 
reconeixedor; més encara, ens preguntarem si es 
tracta del mateix lloc. Sols el podrem reconèixer si 
ens remuntem al 1928, mitjançant imatges fotogrà-
fiques d’aquella època.

En contemplar el Plànol de la vila i ciutadella de 
Barcelona podem tenir la mateixa sensació de cer-
car en imatges passades com van ser aquells espais 
que avui presenten una configuració ben diferent. 
El topònim es manté en el parc actual, però no hi ha 
cap rastre de l’antiga Ciutadella. 

Si girem la mirada cap a un altre quadre de Luis 
Marsans amb el mateix títol que l’anterior, La casa 
desapareguda, podem observar que, en aquest cas, 
de l’edifici absent solament resta un forat, una dis-
continuïtat de la trama urbana. Tanmateix, si ens 
fixem bé, podem percebre en l’aparença dels edificis 
adjacents que aquests seguiran, possiblement ben 
aviat, el mateix destí. 

Aquest esdevenir continu mostra un procés que 
en els quadres de Marsans, que no datava les seves 
obres, crea una sensació d’indeterminació o incertesa 
sobre el moment en què resta fixat allò irreparable.

Luis Marsans. La casa desapareguda Atribuït a Francesc Soler i Rovirosa. 
Pati del Palau Episcopal de Barcelona, 1863



Plànol de la vila i ciutadella de Barcelona

Luis Marsans. La casa desapareguda

Miquel Villà. Carrer del Masnou, 1931                                            

Sean Scully. Barcelona. Mur de llum, 2007



contundent i aparentment simple de Scully, aquest ar-
tista aconsegueix evocar ambients diversos mitjan-
çant les seves combinacions cromàtiques i formals. 

Altres obres reunides aquí ens parlen d’un temps 
i una memòria de formes de vida antigues. Aquesta 
nostàlgia és present en els dibuixos que es mostren 
d’Enric Pascual Monturiol i Matías Quetglas.

En conjunt, podríem dir que aquestes obres són 
referències a un temps passat congelat en imatges.

El quadre de Miquel Villà Carrer del Masnou, de 
1931, presenta un punt de vista diferent. L’artista hi 
plasma la seva fascinació por una conjunció de formes 
geomètriques sòbries pròpies de l’arquitectura popu-
lar, i també el diàleg que estableixen amb el terreny; 
aquestes formes contrasten amb un blau mediterrani 
intens. En el mateix quadre s’intueix en primer pla un 
hortus conclusus, tema pictòric propi de la cultura me-
diterrània des de l’antiguitat. El mateix esperit medi-
terrani i lluminós es reconeix en l’aquarel·la de Sean 
Scully Barcelona. Mur de llum. Malgrat el llenguatge 

Enric Pascual Monturiol. Pastor, 1914                                Matías Quetglas. 
Maria i una ovella que passa, 1971

3. Paisatges imaginaris

En un primer moment, el concepte de paisatge ima-
ginari ens pot fer pensar en els artistes que van ir-
rompre a partir de les avantguardes històriques, 
especialment aquells relacionats amb la poètica  
surrealista. Però cal tenir en compte que fins al  
segle xix gairebé tots els paisatges eren imaginaris, 
es creaven a partir de records, apunts o esbossos, 
amb una combinació d’imatges i elements proce-
dents de gravats.
Si comparem, per exemple, l’obra Presagi, de Camil 
Bofill, amb el paisatge de Lodewijk Toeput que mos-

tra un camp idealitzat, podem observar que en el 
quadre de Bofill es construeix un espai que evoca un 
paisatge real, però poblat amb una concatenació 
d’elements que ens en dona una visió onírica, men-
tre que en l’obra barroca —malgrat l’aparent ver-
semblança— es respira un entorn rústic imaginat, 
amb ruïnes romanes. Es tracta, doncs, d’un paisatge 
tan imaginari com el primer, malgrat que el títol  
al·ludeix a una escena real. Recordem en aquest sen-
tit les vedute que construïa Canaletto d’una Venècia 
mig inventada.



Continuant amb els quadres inclosos en el capí-
tol d’imaginaris, citarem un que és especialment 
important dins d’aquesta mena d’obres, Espai verd, 
de Joan Hernández Pijuan. Gairebé tota la produc-
ció d’aquest artista gira entorn d’una reflexió sobre 
l’essencial del paisatge, el poder sensual de la ma-
tèria, la relació entre l’espai del quadre i la repre-

sentació. En moltes de les seves obres els elements 
representats són símbols que signen el paisatge. 
En aquest cas es mostra amb rotunditat un buit, 
sense cap element, però tot i així el quadre trans-
met allò que de vegades sentim davant la immensi-
tat d’un paisatge, la variació constant de matisos de 
l’herba o dels camps.

Lodewijk Toeput, anomenat Ludovico Pozzoserrato. 
Paisatge fluvial amb ruïnes, c. 1570Camil Bofill. Presagi, 1994                               

Joan Hernández Pijuan. Espai verd, 1977                                  Tamara Zaitseva. Nocturn de pluja, 2005



Podem tenir una sensació semblant davant 
l’obra Nocturn de pluja, de Tamara Zaitseva, i fins i 
tot enfront del gravat de Max Klinger Vora el mar 
(Am Meer). Tanmateix, en la major part de les obres 
de Klinger trobem una versemblança surrealista, 
igual com en el quadre ja comentat de Camil Bofill. 
Es tracta de paisatges naturalistes però habitats per 
éssers fantàstics; per exemple, en alguns d’aquests 
gravats s’inclouen centaures.

Algunes fotografies de Joan Fontcuberta són 
també exemples molt singulars de paisatges imagi-
naris. A Semiòpolis: Odissea (Homer) percebem una 
mena de paisatge desolat constituït per una planxa 
metàl·lica que du gravat un text d’Homer transcrit 
en Braille. La idea de paisatge que es configura pot 
evocar l’horitzó, amb un cel negre, mentre que la 
superfície inferior, lleugerament ondulada, ens 
dona la connotació de desert lunar. No obstant això, 
el més interessant d’aquesta obra és la paradoxa 
que planteja en l’àmbit sensorial. Així, un cec no 
pot veure-la ni llegir-la, pel fet que es tracta d’una 

fotografia, encara que el text estigui en sistema 
Braille; en canvi, nosaltres sí que la veiem, però —si 
no és que sabem com desxifrar els signes— no po-
dem conèixer allò que narra. 

Fontcuberta té altres obres que juguen amb 
aquest mateix concepte, que fan referència a textos 
clàssics. Però ara comentarem una foto diferent 
també inclosa en aquesta mostra, Orogènesi: Le 
Gray, on de nou es juga amb la versemblança de què 
parlàvem abans en referir-nos als paisatges clàssics. 
En la seva sèrie dedicada a l’orogènesi (procés geo-
lògic de formació de les muntanyes) Fontcuberta 
construeix imatges d’infografies a partir de dades 
cartogràfiques i pictòriques que va processant. El 
resultat sembla sorprenentment real. La menció ex-
plícita en el títol al fotògraf Gustave Le Gray es refe-
reix al procediment que aquest seguia per construir 
paisatges. Els seus paisatges marins són el resultat 
de la combinació de dos negatius, d’una banda el cel 
i de l’altra el mar. Le Gray els unia tots dos per donar 
lloc a una imatge fotogràfica aparentment real. De 
manera semblant, nosaltres percebem com a reals 
aquestes construccions de Fontcuberta. 

Max Klinger. Intermezzi II. Vora el mar, 1881

Joan Fontcuberta. Semiòpolis: Odissea (Homer), 1999  

Vicente Rojo. Petit cràter, 2004



Joan Fontcuberta. Orogènesi: Le Gray, 2004 Gustave Le Gray. Brig upon the water (Bergantí a l’aigua), 1856

Reprenent l’Orogènesi: Le Gray de Fontcuberta, 
s’estableix també un paral·lelisme entre aquesta 
foto i una obra matèrica de Vicente Rojo, Petit 
cràter. Totes dues obres són una invenció a partir de 
la imatge arquetípica que construïm de la realitat.

Per finalitzar aquest apartat, s’inclou un exem-
ple d’una faceta habitual en l’art occidental, la mi-
rada somiadora de l’Extrem Orient. Aquí es mostra 
una chinoiserie italiana de mitjan segle xviii.

4. Paisatge i espai interior  

Aquest bloc pot provocar una certa perplexitat per 
l’enfocament que s’hi ha donat. A més del subgène-
re dels interiors, del qual hi ha mostres tan belles, 
cal tenir en compte que tota creació revela d’alguna 
manera el món interior de cada artista. Una de les 
accepcions etimològiques del concepte de paisatge 
és la de camp obert, i ¿pot existir un espai més obert 

Escola italiana. Chinoiserie, mitjan segle XVIII

que aquell que plasmen alguns artistes en les seves 
creacions? Quan contemplem les seves obres som 
com una mena de voyeurs que miren les seves esti-
mulants interioritats, el seu procés màgic de recer-
ca i invenció.

Els espais interiors poden tenir un caràcter agi-
tat i vitalista, com disposats a ser contemplats per 
un espectador joiós; és el cas, per exemple, de l’In-
terior de cafè, de Marià Fortuny. Però aquesta mena 
d’obres també poden expressar una serena medita-
ció interior; en aquest sentit, pensem en la major 
part dels interiors holandesos. La Porta d’entrada, 
de José Manuel Ballester, presenta aquest caràcter 
intimista que suggereix solitud i misteri. Amb 
aquesta obra tenim la sensació que s’hi fusionen, 
en una imatge potent, dos aspectes: la visió interi-
or i introspectiva, i el mateix espai representat. 

La mateixa agitació del dibuix de Fortuny resse-
nyat abans la trobem en un altre de Torres–García, 
Jardí del Saló. L’altra via, la de la serena introspec-
ció personal, està present en dos quadres d’aquesta 
exposició, un de Ramon Casas i l’altre de Luis Mar-
sans, en els quals el piano és protagonista. En aquest 
àmbit, cal tenir en compte que a partir del romanti-
cisme la música va estar considerada la més espiri-
tual de totes les arts. Aquesta consideració ens por-
ta cap a un altre grup d’obres incloses aquí, no 
perquè representin un interior, sinó perquè ens 
mostren l’interior, tal com ja hem assenyalat abans. 
Així mateix, reprenent el fil musical, recordem la 
referència constant a la música, d’una manera o altra, 
en les publicacions de Kandinski; els seus escrits 
constitueixen en gran mesura les bases que van 
configurar un nou llenguatge visual. En certa ma-
nera, les obres que presentem aquí d’Esteban Lisa, 
Rafael Alberti i Luis Feito són fruit, des d’estils dife-
rents, d’aquella expressió de l’esperit interior que 
reivindicava el primer art abstracte. 



Marià Fortuny. Interior de cafè, c. 1874           José Manuel Ballester. Porta d’entrada, 1998

Joaquim Torres–García. Jardí del Saló, c. 1897 

Luis Marsans. El piano

Ramon Casas. Elisa al piano, 1889



La resta d’obres d’aquest apartat es mouen entre 
aquests dos llindars: captar l’acció que es desenvolu-
pa en un interior i incidir en el llenguatge interior 
personal. Així, el dibuix barroc de Giovanni Guerra, 
L’ordalia del foc de Muci Escevola, representa una 
acció agitada en un interior; contràriament, la Fi-
nestra central, de Ràfols–Casamada, ens parla d’una 
mena de silenci interior serè, amb una lleugera insi-
nuació de formes conegudes, tot i que reduïdes a 
allò essencial, i un cromatisme matisat que dialoga 
amb un negre envoltant i encisador. De seguida ens 
pot venir a la memòria la radical Porta–finestra a 
Cotlliure, de Matisse, obra que tant ha influït en l’art 
posterior.

Rafael Alberti. Composició

Esteban Lisa. Acte espacial, c. 1955 

Giovanni Guerra. 
L’ordalia del foc de Muci Escevola 

Albert Ràfols–Casamada. Finestra central, 1972   

Henri Matisse. Porta–finestra a Cotlliure, 1914



5. Paisatges escenogràfics

El nostre periple pels paisatges conclou amb els 
que tenen un caràcter escenogràfic. Amb això ens 
referim no sols als que han estat dissenyats especí-
ficament per a l’escena, sinó també als que mostren 
un sentit escenogràfic, atès que en el fons qualsevol 
paisatge és una espècie de posada en escena. La 
nostra mirada observa l’espai com una gran caixa 
escènica on entre telons i bambolines, amb arbres, 
cases, objectes..., apareixen els personatges de l’ac-
ció. Des del tractat de Serlio, hi ha hagut una vincu-
lació important entre la representació perspectiva  
i l’espai escènic, entenent aquest com una finestra 
oberta al món exterior. La tradició de grans telons  
teatrals també va ser un estímul per a la creació d’am-
bients paisatgístics i arquitectònics suggeridors.

La concepció renaixentista de l’obra pictòrica 
com una finestra on representar i des d’on contem-
plar l’exterior va ser dominant fins a la ruptura  
cubista. Aquesta tradició perspectiva de concebre 
el quadre com una mena de finestra es va desenvo-
lupar en el món escènic i va arribar a ser un llen-
guatge habitual en els grans telons que dominaren 
fins ben avançat el segle xx. A Catalunya hi va haver 
una gran tradició en la construcció d’aquest tipus 
de decorats. En són una mostra els esbossos de  
Marià Andreu inclosos en aquesta exposició. Cal 
afegir-hi la gran tradició de crear arquitectures  
efímeres i coreografies en espais públics per a esde-
veniments singulars, que té l’origen en la Baixa 
Edat Mitjana. En l’exposició es mostra una obra de 
Francesc Tramulles, Comitiva de Ganimedes, que va 
formar part de la Mascarada Reial celebrada a Bar-
celona per rebre el rei Carles III, que arribava de 
Nàpols. Aquests espectacles coreogràfics tenien 
lloc a l’aire lliure, i en les diferents làmines s’hi des-
crivien cadascuna de les seves fases. El contingut 
era al·legòric, i la mitologia s’emprava com a recurs 
per exaltar les bondats i els atributs de l’homenatjat.

Continuant amb les coreografies per a la recep-
ció dels monarques, en l’exposició podem contem-
plar una obra posterior de Bonaventura Planella  
i Conxello, Festa amb motiu de la visita a Barcelona 
de Ferran VII, de 1828. També s’hi ha inclòs una  
altra obra que mostra un esdeveniment de caràcter 
més ritual, Processó a l’església de Sant Pere de  
Gènova, de Frank Brangwyn.

Francesc Soler i Rovirosa. Escenografia, 1871

Marià Andreu. Disseny d’escenografia: exterior, 1949

Francesc Tramulles. Comitiva de Ganimedes, 1764               



També cal tenir en compte que els esdeveni-
ments teatrals no sols es van reflectir en nombroses 
obres d’art, sinó que, a més, la concepció escènica 
mateixa va influir en la manera d’afrontar la com-
posició de moltes obres que no tenien aquest pro-
pòsit ni representaven esdeveniments d’aquestes 
característiques. Així, per exemple, tot i que no ha 
estat inclosa en la nostra exposició, la tasca duta  
a terme pels importants decoradors teatrals Pau  
i Lluís Rigalt amb els seus telons és inseparable de 
la vessant paisatgística de la seva obra.

Prosseguint amb la connexió entre les obres per 
a l’escena i la visió escenogràfica dels quadres i di-
buixos, s’ha creat un diàleg entre un esbós de Marià 
Andreu per a una representació i un dibuix amb 
sentit escènic de Bruno Yvonnet. D’altra banda,  
en l’àmbit de les connexions entre tradició i moder-
nitat s’ha inclòs un dibuix de Frederic Amat, que  
ha sabut rellegir molt bé la història i les històries, 
juntament amb un esbós de Marià Andreu d’evoca-
ció renaixentista. 

Bonaventura Planella i Conxello. 
Festa amb motiu de la visita a Barcelona de Ferran VII, 1828

Frank Brangwyn. Processó a l’església de Sant Pere de Gènova, 1913

Pau Rigalt Fargas. Paisatge, c. 1830                                                                           

Lluís Rigalt. 
Teló, gran finestra gòtica oberta a un parc



Bruno Yvonnet. Els mercaders del temple, 1984 Marià Andreu. Disseny d’escenografia: interior, 1949

Marià Andreu. Disseny d’escenografia: interior                  

Frederic Amat. Estudi per a El testament de Maria, 2014



Per concloure, fent una recapitulació d’alguns 
dels aspectes tractats, podríem dir que el paisatge, 
en totes les seves facetes, és una construcció de  
la mirada. La seva representació és una imatge 
d’aquesta construcció. En conseqüència, el nostre 
món perceptiu s’obre tant a l’art de mirar com al fet 
de mirar l’art. D’altra banda, tots els paisatges cons-
trueixen i acoten un espai. Tots els espais represen-
tats són en el fons, d’alguna manera, un paisatge. 
Paisatges que són el fruit de passejar, física o men-
talment. A més, constitueixen l’espai o l’escenari on 
s’esdevé el joc de l’art. Un joc que és inseparable de 
la vida mateixa, com ja va assenyalar amb encert 
Huizinga a Homo ludens (1938). 

La col·lecció de pintures i obra gràfica que es pre-
senta en aquesta exposició té, doncs, el denomina-
dor comú de traçar, narrar o evocar algun tipus de 
paisatge. En aquestes obres s’albira el gran espectre 
d’espais que pot abastar el paisatge, que poden ser 
habitats, recorreguts, transformats, abandonats, in-
còlumes, observats… Aquí podríem parafrasejar el 
conegut títol d’un llibre de Georges Perec, Espècies 
d’espais (1974), que ja ha estat utilitzat en diverses 
mostres expositives. Aquest cop, però, deixem des-
cansar aquest títol tan poètic en un espai tranquil  
i, com hem assenyalat al començament, recuperem 
una faceta pròpia de la tradició artística: el concep-
te de pintura de gènere.

Així, si ens endinsem com a passejants en les 
obres concretes d’aquesta mostra podem observar 
tots els conceptes esmentats, i encara més. Hi són 
presents des del món poètic i oníric de Joan Ponç 
fins als espais ingràvids i quasi metafísics de Joan 
Hernández Pijuan, amb els seus matisos infinits,  
i els paisatges romàntics entranyables d’Achille 
Battistuzzi, sense oblidar altres evocacions del pai-
satge, com ara les grafies d’una obra de Luis Feito, 
que són com empremtes del temps i mostren el  
resultat del fet de deambular per l’espai del quadre, 
semblant a la deriva a què ens convida David Le 
Breton a Éloge de la marche (2000).

Hem traçat aquí unes notes breus, gairebé a  
l’atzar, sobre tot allò que es pot descobrir en aques-
ta nova exposició que presenta Artur Ramon Art. 
Tan sols resta convidar tothom a compartir l’es-
plèndid món visual d’aquests paisatges, que són una 
obertura a les sensacions. Es tracta de finestres 
obertes no solament a l’exterior, també a l’interior 
de cadascú de nosaltres, a les vivències i l’experièn-
cia amb el nostre entorn.

Joan Ponç. La torre de Babel, 1975  

Luis Feito. Sense títol, 1953



«Sempre m’hauria resultat difícil copsar com era realment un paisatge 
si no hagués après a fer-ho gràcies als grans pintors.» Karen Blixen

Publicat per Artur Ramon Art 
Text: Albert Esteve de Quesada
Traducció: Montserrat Pérez
Fotografia: Guillem Fernández Huerta
Disseny gràfic: Mariona García
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