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Un projecte nascut de la col·laboració entre
Colnaghi de Londres, la Sala Parés i Artur Ramon Art



La pintura espanyola és coneguda arreu del món 
per la sobrietat del seu Segle d’Or (Siglo de Oro) i per 
l’alegria de la seva pintura impressionista, i el geni 
de Goya actua com a enllaç entre els dos períodes. 
La pintura no és més que un mirall que reflecteix 
l’essència d’una cultura. I així, el nostre art de la pin-
tura, com diria Pacheco, és una metàfora de l’ànima 
espanyola, que muta constantment entre la llum i 
l’ombra, el dia i la nit. Del Greco a Sorolla.

Després de la gran rebuda del nostre primer 
projecte el juliol 2020 amb la mostra The Golden 
Age of Spanish Modern Art, Colnaghi, la Sala Parés i 
Artur Ramon Art s’uneixen en un projecte, Spanish 
Modern Landscapes, i amb una missió. El projecte 
és mostrar l’evolució de la pintura espanyola de pai-
satge des de finals del segle XIX fins a 1850 a través 
d’obres de qualitat museística, amb la missió d’in-
ternacionalitzar i difondre la nostra cultura visual 
fora dels nostres límits. Des dels primers viatgers 
romàntics fins als últims turistes globalitzats, viat-
jar a Espanya ha estat sinònim de celebrar la vida a 
través del nostre paisatge i la seva gent. Els artistes 
han concentrat en el paisatge aquesta naturalesa, 
captant tant l’explosió de llum i color de la costa de 
la Mediterrània com la malenconia dels capvespres 
de terra endins.

Visitar l’exposició que presentem és un recorre-
gut mental i emocional pel nostre país a través dels 
seus artistes. Una exploració de la pintura moderna 
espanyola —encara poc coneguda fora de les fronte-
res— mitjançant el paisatge, un dels gèneres que 
millor la representen. I és també, més enllà dels 
llocs comuns, una reivindicació de l’art espanyol 
modern.

El paisatge en la pintura espanyola

El paisatge en la pintura expressa la dialèctica que 
l’home estableix amb la natura. Des de les visions 
medievals, on el paisatge és la condensació d’una 
obra divina, fins als apunts impressionistes, que són 
un tour de force entre l’artista i el medi, es pot esta-
blir una història del paisatge en la pintura que tan  
bé va explicar, fa més de setanta anys, Sir Kenneth 

Clark al llibre que va dedicar a aquest gènere, Lands-
cape into art (Londres, John Murray, 1949; L’art del 
paisatge, Barcelona, Seix Barral, 1971). Des de les pri-
meres vistes romanes plasmades als murs —especi-
alment en els paisatges de la Vila de Livia en Prima 
Porta, a prop de Roma—, que van continuar, després 
d’un sorprenent parèntesi de tretze segles de fos-
cor, ja al Gòtic internacional, els artistes s’han fet 
sempre la mateixa pregunta: Com representar la 
naturalesa?

A Espanya, al paisatge se l’anomenava «país» per 
representar «viles, llocs, fortaleses, cases de camp  
i campanyes», segons el Diccionario de autoridades 
(Vol. V, 1737). És a dir, la paraula «país» servia per 
anomenar tant el paisatge com el territori. No va ser 
fins al segle XVI que Francisco de Holanda va utilit-
zar per primera vegada el terme «paisatge». Poc des-
prés arribarien d’Itàlia els ecos del paisatge idealitzat 
que va inventar Annibale Carracci i que van conti-
nuar Claude Lorrain i Nicolas Poussin. Els paisatges 
que veiem a la pintura del Segle d’Or espanyol, enca-
ra que solen ser reals, tenen una mica de idealitzat. 
Penso en les vistes de Francisco Collantes, pintades 
com ensomnis gairebé nòrdics, o la parella de vistes 
de José de Ribera, el més italià dels espanyols, que 
es conserven a la Casa d’Alba. Són els seus únics  
paisatges coneguts, i ens arriben amb una concreció 
visual que de tan real sembla imaginada.

Reals són, tanmateix, les vistes de Velázquez a  
la Vila Mèdici, de les que per ser visionàries tant 
s’ha escrit. Crec que més que l’embrió de l’impressi-
onisme constitueix un canvi de paradigma. No deixa 
de ser curiós que el més intel·lectual dels nostres 
artistes ens deixi dues vistes que són notes sorgides 
de l’observació directa de la natura i la vida; potser 
van sorgir d’un afany per respirar aire pur i deixar 
anar la mà, i així alliberar-se dels seus compromisos 
i els seus encàrrecs. Paradoxalment, Goya expressa 
millor la naturalesa sublim del paisatge en els gra-
vats que a la pintura; roques enormes en aiguaforts 
que anticipen les visions romàntiques de Victor 
Hugo. En canvi, en les seves pintures el paisatge és 
el teló de fons en una funció dedicada a les figures.

En la mentalitat acadèmica clàssica, basada en la 
jerarquia, el paisatge era un gènere de rang inferior, 
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per sota de la pintura d’història o el retrat, només 
superior a la natura morta o les floreres. Pensem que 
a l’Acadèmia de Barcelona el paisatge no va entrar 
com a assignatura fins a 1824, i vint anys després, a  
la de Madrid. Així, a França fins a 1817 no es va crear 
el Gran Premi de Paisatge històric.

El paisatge és un invent del segle XIX, i durant el 
Romanticisme va ser un vehicle per a les emocions. 
Al nostre país, el 1844 es va crear a la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de San Fernando de Madrid la càtedra 
de paisatge, de la qual va ser pioner i impulsor  
Jenaro Pérez Villaamil. Es distingia llavors entre el 
paisatge romàntic i l’històric, és a dir, entre el que  
es pintava del natural i el d’estudi. El pintor belga 
Carlos de Haes, impulsor del paisatge realista, va ser 
mestre des de 1857 de la càtedra de paisatge de l’Es-
cola Superior de l’Acadèmia de Belles Arts de San 
Fernando de Madrid. Va advocar per l’acostament 
objectiu a la natura i el plein air, forçant la transició 
del paisatge romàntic a l’impressionista. Des de lla-
vors, l’artista deixa l’estudi i va al camp o la platja a 
la recerca d’un tema on projectar la seva pintura. 
No cal incidir en la petjada que van deixar els tan ce-
lebrats impressionistes, francesos —Manet, Monet, 
Degas— i no francesos —De Nittis o Hammershøi—,  
o com agitaren el paisatge Van Gogh, Gauguin o 
Seurat: grans cims, llocs més que comuns.

Mentrestant, a Catalunya va sorgir l’Escola pai-
satgística d’Olot, iniciada per Joaquim Vayreda, on 
batega l’esperit de Barbizon, amb un grup de pintors 
formalment a prop de Corot. La naturalesa va pas-
sar a ser un ideal de vida, un triomf del rural. Ramon 
Martí i Alsina representa aquest realisme d’arrel 
francesa, una síntesi de Courbet i Corot que triom-
fava a l’Europa del moment, amb paisatges i marines 
solitaris. Modest Urgell és el continuador d’aquesta 
poètica romàntica del paisatge, amb les seves com-
posicions plenes de malenconia on la llum té un  
paper primordial; vistes rurals enigmàtiques que va 
realitzar entre 1891 i 1911 i que van tenir gran èxit no 
només a la seva Barcelona natal sinó també en les 
grans capitals europees i americanes. Dalí va ser un 
gran admirador i col·leccionista de l’obra d’Urgell, 
que entenia com a precursora de la seva.

Des de finals del segle XIX es va iniciar una reac-
ció contra el model romàntic, i en el paisatge l’artista 
ja no només cercava l’emoció. Amb l’arribada del se-
gle XX, la pintura va canviar de veu, i en aquest nou 
llenguatge el paisatge no es feia tan necessari, per-
què no tenia límits concrets. De fet, quan Picasso i 
Braque van inventar el cubisme van tenir en compte 
la lliçó de Cézanne, però no van recuperar els seus 
paisatges, perquè l’eix central era l’objecte. Passada 

la febre fauve —Matisse i Derain van pintar amb co-
lors primaris els pobles de sud de França, i el suís 
Félix Vallotton va convertir els seus paisatges en  
calidoscopis cromàtics—, la pintura, com la ciència, 
es va anar allunyant de la naturalesa, perquè pesava 
més la idea que el tema, la forma que la matèria, el 
concepte que l’abstracció.

I és que el paisatge és, en el fons, una abstracció, 
una representació humana del natural. La pintura 
catalana de paisatge no forma una escola, però sí 
que figura entre les millors del seu temps. Quan 
Fortuny va viatjar a Tànger per pintar La batalla de 
Tetuán va quedar fascinat per les vistes africanes 
amb els seus colors banyats per la llum. Un dels seus 
millors deixebles, Tomàs Moragas, va descriure el 
paratge en un dels camins que portaven a Roma,  
la Via Appia. Obra minuciosa que contrasta amb la 
vista del Maresme, una apologia del Mediterrani, 
que pels mateixos anys va pintar Martí i Alsina.

Santiago Rusiñol —pintor, col·leccionista i me-
cenes— es va endinsar en els paisatges solitaris dels 
parcs de València i Aranjuez en una versió molt  
personal del simbolisme. Fascinants són els seus 
jardins de perspectives forçades, on el temps sembla 
aturat. Joaquim Mir és un gran paisatgista, i el seu 
art no està contaminat per cap influència, perquè 
mai va sortir de la seva terra. Va concentrar els seus 
esforços en projectar el color i la llum en les teles, 
amb visions delirants que freguen l’abstracció. Les 
seves millors obres són de quan pintava a Mallorca 
a la recerca de paisatges recòndits a la serra de Tra-
muntana, a prop de Deià, on buscant un enquadra-
ment va caure i es va accidentar greument. I també 
de Tarragona, durant la seva convalescència a l’hos-
pital, on va pintar amb la força d’un fauve i la tècnica 
d’un puntillista. Va ser l’arquitecte Antoni Gaudí qui 
va recomanar Mallorca a Hermen Anglada-Camara-
sa, que es va instal·lar allà (1914-1936 i 1947-1959)  
i ens va deixar vistes dels seus penya-segats de bron-
ze i les seves aigües cristal·lines, en una mena de 
postimpressionisme simbòlic molt personal.

Un singular paisatge del primer Nonell tocat pel 
color safrà, un Laureà Barrau, amb una vista de Tossa 
de Mar abans que la visités Ava Gardner, la pintura 
pastosa i valenta de Gimeno, la impressionant vista 
del pont de Besalú de Meifrén, la solitària vista de la 
platja al capvespre de Lluís Graner que és un con-
trapunt a paisatge muntanyenc de Pradilla. Tots 
configuren un mosaic en aquesta exposició, una me-
tàfora de la història moderna del nostre paisatge.



Santiago Rusiñol, El Tajo, 1898, oli sobre tela, 66 x 85,5 cm.

Santiago Rusiñol, El Tajo

Rusiñol és una de les figures més rellevants del Modernisme català. Va ser alumne de Tomàs Moragas 
i és un dels precursors de la pintura paisatgista catalana. Amb el seu amic Ramon Casas comença un 
viatge per Catalunya, una immersió en el camp i en els pobles de la regió el resultat del qual serà evi-
dent en les seves pintures de finals de segle, que també manifesten la influència del pintor de l’escola 
d’Olot, Joaquim Vayreda.

Aquest quadre, semblant a un altre realitzat catorze anys després, cristal·litza una vista del riu 
Tajo envoltat d’arbres i arbustos en plena primavera. La composició segueix un esquema general  
caracteritzat pel rigor compositiu: aprofitant la riba, Rusiñol busca un punt de fuga per donar profun-
ditat a la tela. La visió salvatge, que constitueix un dels seus majors atractius, troba així un ordre 
harmoniós i gairebé simètric. Els seus colors vius i els diversos tons de verd animen l’escena amb una 
llum vibrant.



Isidre Nonell, Sol de matí

Obra molt insòlita en el catàleg d’Isidre Nonell, Sol de matí és un llenç de la primera època del  
pintor, quan tenia tan sols vint-i-quatre anys. En aquella etapa inicial de la seva carrera, descon-
tent amb l’academicisme de les escoles de pintura, Nonell va fundar amb els seus amics Canals, 
Vallmitjana, Pichot i Mir el grup «Colla del Safrà» per pintar del natural. Després d’haver adoptat 
la pintura luminista de l’escola de Sitges, va passar a les groguenques visions suburbials de Barce-
lona. Els pintors catalans, influïts pels impressionistes francesos, tenien com a interès comú plas-
mar la llum en diferents moments del dia i en diferents estacions.

La nostra pintura és un dels pocs paisatges a l’oli en el catàleg de l’artista: els seus protagonistes 
són dos grans pallers en un camp de blat, al fons un grup de cases de camp envoltades d’arbres  
i verds prats destaquen sobre el blau del cel. Tres camperoles treballant són les úniques figures en 
aquest lluminós escenari rural, en el qual els colors i la llum juguen el paper més significatiu.

Isidre Nonell, Sol de matí, 1896, oli sobre tela, 72 x 90 cm.



Hermen Anglada-Camarasa, Paisatge de Mallorca, 1914-1936, oli sobre taula, 38 x 50,5 cm.

Hermen Anglada-Camarasa, Paisatge de Mallorca

Des de la seva arribada a Mallorca, el 1914, Anglada-Camarasa va deixar de banda la figura femenina 
i la temàtica folklòrica i va recuperar el seu tema de predilecció abans de la seva estada a París: el 
paisatge. No obstant això, en aquella època s’acostava al paisatge amb una nova mirada, totalment 
diferent de les seves primeres obres. Recorria a una paleta de colors molt més agosarada per repre-
sentar la natura, seguint en aquest sentit els desenvolupaments dels fauvistes, i elaborava les seves 
composicions juxtaposant taques i empastaments de color a la manera dels impressionistes. Con-
tràriament als pintors impressionistes que treballaven sur le motif, directament in situ, ell prenia 
apunts que després utilitzava per crear les seves obres a l’estudi.

Aquesta vista d’una cala de Mallorca reflecteix la nova orientació de la seva obra en aquella època, 
tant per la paleta utilitzada com per la pinzellada, recreant les formes de la roca, la sorra i el mar 
mitjançant taques de colors atrevits, que s’allunyen dels colors reals del paisatge, però confereixen  
al conjunt molta llum i una gran força evocadora.



Eliseu Meifrén, Pont de Besalú, c. 1923, oli sobre tela, 100 x 110 cm.

Eliseu Meifrén, Pont de Besalú

Quan el 1879 Meifrén va realitzar el seu primer viatge a París, va entrar en contacte amb l’obra d’im-
pressionistes com Camille Pissarro (1830-1903), Edgar Degas (1834-1917) o Pierre-Auguste Renoir 
(1841-1919), així com amb la revolució del color i la llum que aquests havien iniciat. La impressió que 
va causar la nova pintura francesa en el nostre artista va ser clau en l’evolució de la seva obra. A partir 
de llavors, el plein air i el desig de captar la llum en el paisatge van ser els protagonistes del seu plan-
tejament pictòric fins al final dels seus dies.

La nostra pintura reflecteix perfectament aquesta influència: el majestuós pont romànic de  
Besalú (Girona) al centre de la composició, representat en una perspectiva de baix a dalt, permet a 
l’artista donar protagonisme al riu Fluvià i al cel creuat per alguns núvols. Com en altres composicions 
de l’època, l’artista recull la fugacitat del temps expressada per l’aigua i l’aire en moviment incessant.



Francisco Pradilla, Port de muntanya, c. 1918, oli sobre tela, 37 x 57 cm.

Francisco Pradilla, Port de muntanya

Més enllà dels seus quadres històrics i retrats, pels que avui és un pintor conegut, Pradilla va cultivar 
també la pintura de paisatge. Aquest exemple de notable qualitat representa una vista d’una serra 
d’alta muntanya, potser dels Pics d’Europa, on al lluny la boira es confon amb un cel que anuncia tem-
pesta. El quadre està pintat amb una pinzellada molt solta, alla prima, i sembla d’execució ràpida del 
natural, seguint els principis del plein air de l’escola de Barbizon. Els gruixos de pintura es barregen 
amb parts més planes i un treball d’espàtula, o amb la punta de fusta del pinzell, per esgarrapar  
la superfície pictòrica i simular l’herba. Aquesta obra es relaciona amb alguns apunts presos del natural 
que recull Wifredo Rincón García en el seu llibre sobre Francisco Pradilla1, de mesures similars, i in-
ventariats amb el mateix tipus de numeració en la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza.

1 Wifredo Rincón García, Francisco Pradilla. 1848-1921, Madrid, 1987, pp. 142-148.



Joaquim Mir, Paisatge, c. 1917-1919, oli sobre tela, 115 x 130 cm.

Joaquim Mir, Paisatge

Joaquim Mir és el gran paisatgista espanyol de finals del segle XIX i principis del XX. El seu plante-
jament pictòric personal, atrevit i intuïtiu, és conseqüència d’una experimentació constant, valent 
i sense límits, que el va portar a aconseguir resultats únics. Des dels seus inicis l’artista va decidir 
allunyar-se del circuit artístic per trobar un llenguatge personal amb el qual poder expressar-se 
lliurement. Es va instal·lar a Mallorca el 1899, on va quedar fascinat per la natura pura i salvatge, 
convertint el paisatge en el protagonista de les seves composicions. Allà va conformar una nova 
manera de pintar, on els colors arbitraris i les pinzellades creen composicions intuïtives i lliures. 
La taca, la impressió, l’espontaneïtat i la llibertat de la pinzellada configuren obres que superen el 
plantejament inicial del fauvisme, i fins i tot s’avancen a l’abstracció i les avantguardes de principis 
de segle XX.

La seva pinzellada lliure, allargada, espontània i enèrgica, carregada d’expressivitat, es mani-
festa en el nostre paisatge. Els pocs elements que el componen són treballats de manera sintètica, 
es suggereixen a l’espectador com un ritme de colors i tons pintats amb tocs lliures i amplis. L’obra 
va ser exposada el 1920 a l’Exposició de pintura espanyola organitzada per Justo Bou a Buenos Aires.



Publicat per Artur Ramon Art. 
Bailèn 19, 08010 Barcelona
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