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Nicolau Raurich, Fantasia de carnaval, c. 1910, oli sobre tela, 56 x 66,2 cm.



Entre les arts plàstiques i el teatre hi ha diverses 
maneres d’establir vincles. La més evident és detu-
rar-se als decorats i escenografies de reconeguts  
artistes: Pablo Picasso amb les seves obres pels  
Ballets Russes, Joan Miró als decorats i el vestuari 
per la companyia Diaghilev, o Oskar Schlemmer als 
vestuaris que va realitzar pel Ballet Triàdic, sent  
director del departament de treball de la Bauhaus. 
Però, ¿què passaria si en lloc d’explorar la influència 
de l’art en el teatre ens fixem en la que el teatre ha 
exercit sobre l’art? 

El món sencer és un teatre inclou obres de reconeguts 
artistes en una extensa línia de temps que es  
remunta als segles xviii i xix amb Giovanni Battis-
ta Piranesi, Mariano Benlliure, Eugenio Lucas 
Velázquez o Ricard Urgell; i més recentment al  
segle xx amb Nicolau Raurich, Joan Ponç, Modest 
Cuixart, Mariano Andreu, Antoni Clavé, entre al-
tres. L’interès de la proposta recau en reconèixer 
com l’artista, conscient o no, s'ha valgut d'elements 
teatrals per fer la seva obra, per trobar la seva pròpia 
veu, cosa que ens ha portat inevitablement a trobar 
una nova lectura d'algunes peces. Així mateix, 
aquesta exposició inclou diversos llenguatges: pin-
tura, escultura, gravat, fotografia i objectes –com les 
màscares del teatre noh del Japó– i s'organitza  
a partir de tres eixos temàtics: vestuaris, caracterit-
zacions i escenografies. La selecció compta també 
amb obres realitzades com a part de projectes tea-
trals: dibuixos, plànols específics per a la posada  
en escena, esbossos d'escenografies i vestuaris que  
a més del seu valor artístic, destaquen pel seu con-
tingut històric i documental. 

El teatre com a font d’inspiració

Tres artistes conformen el que hem anomenat “el 
teatre com a font d'inspiració”: Nicolau Raurich 
(1871-1945), Antoni Clavé (1913-2005) i Ricard  
Urgell (1874-1924).

A Fantasia de Carnaval (c. 1910) Nicolau Raurich 
presenta una escena d'interior, una sala on s'han ar-
remolinat disfresses, màscares, vestits i teles entre 
bastidors. L'artista no s'atura en persones ni festes 
als carrers, sinó en la realitat darrere del carnestol-
tes, que configura com un món burlesc, gairebé gro-
tesc. L'estil personal de l'artista, més conegut pels 
paisatges, es caracteritza per les formes gruixudes  
i els colors forts per intensificar la percepció de la 
realitat. Els motius carnavalescos li han permès 
desplegar la seva força interpretativa sense limita-
cions, desvetllant un interès últim: la pintura, com 
la vida, pot ser densa, deforme. Raurich sobreposa 
una mirada dramàtica al tema del teatre, que en els 
seus paisatges pot ser percebuda amb certa malen-
conia romàntica, però que a Fantasia de Carnaval es 
carrega d’una nota més sòrdida, sempre sota l'om-
bra de James Ensor.

D'inspiració teatral també són les obres d'Antoni 
Clavé dedicades a les escenografies. Entre el 1946  
i el 1955 l'artista va treballar amb diverses compa-
nyies teatrals i va executar unes dotze obres sobre 
aquest tema. Les tres que presentem estan elabora-
des a partir de traços i retalls, amb gran llibertat 
d'interpretació, que representen escenaris fantas-
mals de calaveres ballant, gairebé decrèpits. Són  
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representacions crues com les de Raurich, però en 
lloc del gruix de la matèria pictòrica hi ha una juxta-
posició de teles, papers i pintura. Tant a les dues 
obres titulades Carmen (s.d.) com a Revanche (1950) 
el més significatiu és la interpretació plàstica d'una 
presentació escènica, un món abstracte i turbulent 
que subjau a les figures, on es pot pressentir el dra-
matisme del moment.

Finalment, cap dels artistes presents en aquesta 
mostra té una relació tan estreta amb el teatre com 
Ricard Urgell, ja que l'espectacle va ser la manera 
com va trobar el seu propi camí, arribant a especia-
litzar-se en escenes de teatre i ballets. L'interès 
d'Urgell sembla que està en el moviment i la llum, en 
l'esdeveniment de l'escena. La vibració del que  
es desenvolupa a l'escenari és el que el porta a una 
certa abstracció, desembocant en un estil postim-
pressionista. Així mateix, les seves pintures es rea-
litzen des del punt de vista de l'espectador, atès que 
l'escena no s'acaba a l'escenari, sinó que abasta el 
públic, o, a Audició al teatre Gayarre (c. 1905-1910), 
al director que hi presencia l’audició de l’actriu.

Vestuaris 

Explorant les recíproques influències entre teatre  
i les arts plàstiques, un dels eixos temàtics més relle-
vants és el vestuari i la indumentària, des del con-
vencional fins a l’experimental. Tradicionalment, la 
representació teatral ha adoptat el vestit com a sím-
bol d'una condició social, econòmica o religiosa. Un 
exemple clar són els dibuixos i les obres en gouache 
de Mariano Andreu (1888-1976), realitzats per a les 
obres Molt soroll per no res (1949) i Bé està el que bé 
acaba (1952), totes dues de William Shakespeare. Al-
tres vestits han sorgit pròpiament de l'àmbit teatral, 
com la Colombina, personatge propi de la Commedia 
dell'Arte, que aquí té el seu exponent en una peça  
de manufactura d'Alcora datada entre 1750-1770.

A principis del segle xx, Oskar Schlemmer, direc-
tor del departament de teatre de l'escola Bauhaus, va 
dissenyar els vestuaris per al Ballet Triàdic. El seu 
objectiu va ser crear un vestuari que limités els mo-
viments humans, mentre aquests condicionaven 
una lectura escènica. El resultat, clarament influït 

Antoni Clavé, Carmen, tècnica mixta sobre paper, 30 x 40 cm.



per les inquietuds de l’època, van ser unes figures 
que es desplaçaven per l’espai executant diversos 
moviments rítmics i gimnàstics. Seguint les idees  
de Schlemmer, interpretem els dibuixos d'Àngel 
Ferrant (1890-1961) com la cerca d'unes formes ob-
jectives del moviment humà, arribant a una emoció 
dins la geometria. Si, d'una banda, el teatre realista 
adoptava unes proporcions i moviments humans i 
instaurava amb aquests una idea de classe i gènere,  
i la Commedia dell'Arte aconseguia un vestit autèn-
ticament teatral, de l'altra, al teatre de la Bauhaus, 
que a la nostra exposició té el seu equivalent en els 
dibuixos d'Àngel Ferrant, el vestit és el desig per 
alliberar l'expressió del cos humà, la transcendèn-
cia de l’ésser més enllà dels seus límits naturals.

Caracteritzacions

Els personatges al teatre assumeixen un paper a 
partir d'una psicologia, d'un caràcter que en defineix 
els trets i els fan inconfusibles. Més que per la crono-

Ricard Urgell, Audició al teatre Gayarre, c. 1905-1910, oli sore tela, 51,5 x 62 cm.
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la imatge es veu embolicada amb un ambient oníric, 
a l'altre aquesta adopta una força tribal.

Diferents, però en línia amb la caracterització  
de personatges, són les màscares del teatre noh i  
la sèrie que va fer el fotògraf Leopold Samsó (1946) 
de l'actor Albert Vidal interpretant els cants de 
l'Infern de la Divina Comèdia de Dante Alighieri. 
Encara que propers a la seva concepció -el teatre 
noh data de l'any 1300, així com l'escriptura del po-
ema d'Alighieri- no tenen res a veure l'un amb l'altre. 
Les màscares que presentem daten del període 
Meiji (1868-1912) i van ser utilitzades per actors 
professionals a les seves representacions. A la mos-
tra, el motiu que ens impulsa a oferir aquesta relació 
recau en la troballa d'un teatre gestual. A diferència 
del teatre parlat i escrit, producte de la composició 
d'un autor, i del teatre escenogràfic, on prima un 
discurs de forma i color, en aquest tipus de teatre el 
pes recau majoritàriament en l'intèrpret. És aquest 
qui assumeix, a escena, el sentit de l'obra. De la ma-
teixa manera, les fotografies de Samsó s'aturen  
al gest. Lluny dels límits que proposa el llenguatge 
sorgeix la llibertat d'interpretació més pura. Les fo-
tografies ens recorden l'aspecte ritual del teatre, el 
dels seus inicis, quan consistia en l'acció d'un actor 
impregnat per un esperit que el transformava, vi-
vint ell i només ell l'experiència del trànsit. Si en  
el ritual l'experiència és de qui la viu, en aquest cas, 
la sensibilitat del fotògraf ha aconseguit d'aquell 
moment transitori una imatge molt suggestiva, com 
esculpida en pedra.

Finalment, com a part de les caracteritzacions, 
incloem dos artistes contemporanis però de geogra-
fies diferents, units sota el fil del realisme i el natu-
ralisme. D'una banda, l'obra d'Edgard Chahine 
(1874-1947) és una mostra representativa de la vida 
parisenca de la Belle Époque. A Lerand dans le rôle 
de Rodin du juif errant (1903), un gravat que repre-
senta Rodin a la novel·la d'Eugenio Sue, s'observa 
un personatge elegant ple de vida, igual que els seus 
dibuixos i gravats sobre artistes de circ, acròbates, 
pallassos, funàmbuls. Amb gran precisió, Chahine 
plasmava un moment de bellesa, de coqueteria, de 
tristesa o de derrota dels seus personatges. La fres-
cor i espontaneïtat del motiu es deu també al fet 
d'utilitzar plaques de coure més grans que el paper, 
aconseguint que les seves composicions semblin  
dibuixades directament sobre aquest. 

D'altra banda, presentem Los Monaguillos 
(1883) de Mariano Benlliure (1862-1947). Aquesta 

Màscara de teatre “noh”, c. 1850, tremp sobre fusta, 22 x 13 cm. 

Leopold Samsó 
Fotografia de l’Inferno de la Divina Comèdia, 2019, 23 x 35 cm.  

logia de les obres, aquí ens deixem guiar pel reconei-
xement de formes que representen un caràcter.

A Arlequin au masque (1957), Modest Cuixart 
(1925-2007) presenta un ésser imaginari i fantàstic 
flotant en un espai indefinit. Els elements composi-
tius com el barret, propi d'un pirata, i la màscara, 
revelen una simbologia complexa disfressada d'una 
ingenuïtat aparent. Sorgeix llavors una dimensió 
màgica i misteriosa. De la mateixa manera, els ele-
ments màgics són molt més densos a Suite Al·
lucinacions III (1947) de Joan Ponç (1927-1984). Les 
seves figures antropomorfes evoquen un caràcter 
primitiu, transmeten una presència vegetal orgàni-
ca. Si els personatges de Cuixart es construeixen a 
partir de certs elements simbòlics, els de Ponç sem-
blen éssers vius que respiren. Així doncs, si en un,  



Mariano Andreu, Vestuari per a Beatrice, 1949, gouache i llapis sobre paper, 41,5 x 33,5 cm.



Joan Ponç, Suite Al·lucinacions III, 1947, 
tècnica mixta sobre paper, 49 x 40 cm. 

Rossini i Piranesi són vistes del Colosseu i del Tea-
tre Marcello a Roma, respectivament. Aquí el teatre 
es percep com un lloc que es resisteix a l'oblit, pe-
renne a la memòria. Tant les voltes de canó com les 
columnes romanes, donen pas a mostrar com la na-
tura i el temps tot ho devoren. Si al primer grup, amb 
Yvonnet i Andreu, es va voler fer evident l'interès 
dels artistes per “usar” els estils artístics per tal de 
trobar un lloc de representació escènica, en aquest 
segon grup es mostra com les construccions arqui-
tectòniques i escenogràfiques estan determinades 
pel seu temps, que determina un estil, una manera 
de veure.

Finalment, l'exposició recull un nombre signifi-
catiu d'obres que entren en contacte amb un aspecte 
tenebrós i fosc. L'interès que ens ha motivat és 
l'obra de Mario Sironi (1885-1961), Sin título (sd), 
des d'on proposem dos fils narratius: un que intro-
dueix l'abstracció amb l'obra d'Eugenio Lucas 
Velázquez (1817-1980) i l'altre que recrea un món 
amb certa paròdia, en el que és present l'espectacle 
de l'entreteniment, amb dos gravats de Francisco  
de Goya (1746–1828). Tots tres artistes s'aturen en 

obra s'ubica a l'etapa primerenca de l'artista, dedi-
cada a captar de manera realista el món agrícola, 
provincial i camperol. Paral·lelament en el teatre, 
Anton Txékhov, com a representant de la corrent 
realista i naturalista, crea uns personatges que sem-
blen estar al marge de tot. Els seus protagonistes, 
intemporals i construïts d’una manera aïllada i soli-
tària, podrien trobar-se en qualsevol lloc del món, 
igual que els personatges de Chahine i Benlliure.  
Hi ha quelcom aventurer en tots ells, com si avui 
se'ls hagués adjudicat un paper i demà un altre, i les 
seves formes es cristal·litzessin amb gran bellesa  
en aquesta realitat mundana, ingènua i simple.

Escenografies

L'escenografia realista intenta, habitualment, por-
tar objectes d'ús quotidià a l'espai escènic: sofàs, 
llits, taules, etc. Però, què passaria si volguéssim 
pensar en un espai teatral fora d'aquesta lògica? 
Hauríem de treballar amb la llum i l'espai com a ele-
ments compositius; veure l’escenari com un quadre, 
com un llenç en blanc. Sota aquesta idea arribem  
a les obres de Bruno Yvonnet (1957) i Mariano  
Andreu, un presenta com protagonitza la llum, l'al-
tre la forma. Yvonnet, conegut per les vistes ombrí-
voles, sembla estructurar els seus espais segons els 
valors clàssics. La seva obra és analítica i té com a 
objectiu revelar l'ambigüitat dels espais. D'altra 
banda, l'interès d'Andreu està en les maneres: ar-
quitectures que projecten una sensació de l'espai. 
Podríem dir que és el disseny d'una escenografia 
amb elements gòtics i neoclàssics, però, en el fons, 
l’objectiu no està en els components arquitectònics, 
sinó en l’espai de tensió creat entre ells.

D'altra banda, les obres de Luigi Rossini (1790-
1857), Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) i  
Mihail Moldoveanu (1953) estan plantejades com 
una reflexió per les condicions tècniques del teatre. 
Les fotografies de Moldoveanu ens mostren la re-
presentació de les obres del director de teatre nord-
americà Robert Wilson. El camp escènic de Wilson 
està determinat pels nous invents de la tècnica, els 
quals conviden a fer les fantasies més audaces en  
il·luminació i projecció d'imatges; tot això sense 
abandonar elements tradicionals com ara el ritme  
i el moviment. L'esperit que ens guia a posar-lo en 
relació amb les vistes dels teatres romans fetes per 
Rossini i Piranesi és el fet que ens permeten veure 
que el teatre és un mirall de la seva època, una disci-
plina condicionada pel seu temps. Els gravats de 



Frederic Amat, Escenarios, 2007, original sobre fotografia ratllada amb ganivet, 40 x 61 cm. Teatre Maly de Sant Petersburg. 

Mariano Benlliure, Los Monaguillos, 1883, fang, alt. 34 y 31 cm.



escenes amb matisos satírics, les seves obres com-
parteixen una evocació històrica i alhora un aire si-
nistre i fantàstic.

L'exposició culmina amb l'obra de Frederic Amat 
(1952) el treball del qual s'insereix en la idea d'aquells 
pintors que s'han posat al servei de les arts escèni-
ques, sense ser escenògrafs, a la línia de William  
Kentridge o David Hockney.

El teatre ha estat aquí no tant un pretext com 
una manera d'aprofundir en una mirada que prove-
eix el teatre. Elements en comú com el vestuari, l'es-
cenografia o el caràcter poden ser vistos en un con-
text interdisciplinari, on fins i tot la simultaneïtat 
dels seus desenvolupaments dona peu a construir 
un coneixement recíproc. Tot i que aquestes obres 
poden ser llegides sota la mirada del teatre, també 
poden servir per interpretar fenòmens teatrals. Per 
nosaltres, simples espectadors, a qui de vegades el 
mateix món se'ns presenta com un teatre, cal desco-
brir que darrere el tema sempre hi ha una manera de 
veure, una intenció dramàtica, narrativa, creativa, 
un objecte de l'art.

Ceràmica de l’Alcora, Colombina, c. 1750-1770, 21 x 12 x 11 cm.

Mihail Moldoveanu, Wings on Rock, Robert Wilson. 1998, c-transfer, 18 x 26 cm. Exemplar 1 de 5.
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