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La bellesa captiva
Passejant pels jardins d’Artur Ramon Art

Des de sempre, totes les arts han mirat al jardí i han reflectit a les seves obres tot allò 
que hi esdevenia. En concordança amb el cicle de cinema i jardí de la Filmoteca de  
Catalunya, La bellesa captiva vol participar d’aquest relat exhibint una sèrie de peces 
que atresora Artur Ramon Art i ofereixen un conjunt variat de mirades des de diferents 
llocs: el jardí com a creació artística, com a metàfora, sàtira, escenari, o com a estat  
moral o de conflicte; el jardí com a bastió últim o refugi de plaers privat. El jardí dona 
cabuda a tot perquè és permeable al món que serveix. La història de la Humanitat és la 
història dels constants intents de recuperar el paradís, un verger meravellós i únic. 
Tots aquests camins pels quals transitem convergeixen en un mateix lloc: el jardí com 
a creació cultural i com a reflex del nostre esperit mutant.

Marià Fortuny, El botànic, 1875. Aiguafort estampat sobre paper pergamí. Primer tiratge avant la lettre. P. 27,7 x 21,4 cm; pp. 31,5 x 24 cm.

“...El jardín es el lugar donde se consuma la reunificación 
de la naturaleza y la cultura, la pérdida de esa unidad  
original es la pérdida del jardín o paraíso... Salir del jardín  
es entrar en el tiempo, empezar a caminar en el plano  
de la historia. Y a lo largo de la historia hemos ido en todo 
momento plantando jardines, eco y promesa del jardín don-
de no existía la muerte y que quisiéramos reconstituir...”

Elogio del calígrafo. José Ángel Valente.



Paradís perdut

“En el principi, Déu va crear el cel i la terra. (…) Déu digué: 
‘Que la terra produeixi vegetació: herbei que doni llavors  
a la terra i arbres fruiters que portin fruits segons la seva 
espècie.’ I fou així. (...) Després el Déu Etern va plantar un 
jardí a l’Edèn, cap a l’orient, i hi va posar l’home que havia 
format. El Déu Etern va fer que de la terra naixessin tota 
mena d’arbres agradables de mirar i bons per a menjar; i al 
bell mig, l’arbre de la vida i l’arbre del coneixement del bé  
i del mal.”

Gènesi

L’origen bíblic i d’on beuen totes les fonts de la cul-
tura occidental és el Gènesi, la història de la creació 
del jardí com a espai feliç, un lloc on no hi ha dolor, 
patiment o necessitat; no hi ha arquitectura, sim-
plement un món on Adam i Eva corren nus i on  
la seva única casa és el Jardí de l’Edèn. Nombrosos 
artistes al llarg dels temps s’han imaginat aquest 
capítol inicial i han anat representant la despreocu-
pada parella, sempre nua -coberta moltes vegades 
amb fulles de figuera o d’altres plantes- i en vergers 
exuberants plens de tota mena d’espècies i animals. 
Brueghel, Rubens, Tiziano, William Blake... nom-
brosos artistes ens han donat la seva visió particular 
d’aquest jardí primigeni i dels seus protagonistes. 
En moltíssimes ocasions se’ls representa en el  

moment fatídic en què, temptada per la serp, Eva 
agafa la poma, o en què tots dos són expulsats del 
paradís.

Així comencem el nostre recorregut pels jardins 
d’Artur Ramon Art. Expulsats del Paradís, home  
i dona comencen a vagar pel món buscant aliment, 
vestit, llar... i comencen a crear jardins que puguin 
mitigar d’alguna manera la fugaç possessió del  
millor de tots: l’Edèn.

El jardí al món clàssic

Pales, la deessa romana dels pastors i del camp, ens 
espera i dona la benvinguda des del refugi de l’apara-
dor d’entrada. La delicada i acadèmica escultura de 
marbre, obra de l’artista italià de mitjans del segle xix 
Giuseppe Lazzerini (1831-1895), va ocupar potser un 
jardí desconegut d’una vila d’estiueig en algun lloc  
de la costa mediterrània.

Ella és una de les actrius d’un elenc de déus i he-
rois que van començar a passejar pels jardins del 
món clàssic, es van prendre un merescut descans 
durant l’Edat Mitjana i van tornar a aparèixer amb 
imparable ímpetu al Renaixement per no abandonar 
ja mai més el jardí. Baco, silens, Dionís, faunes, nim-
fes... beuran, ballaran, seduiran i gaudiran de tots  
els plaers de la vida, lliurant-se a qualsevol èxtasi, 
sempre a l’aire lliure, al bosc-jardí. A aquesta llista 
se’ls uniran grans déus, com Hèrcules o els germans 
Apol·lo i Diana, que sempre apareixen units al jardí.

Els jardins del món clàssic s’evoquen a La bellesa 
captiva amb un gravat de Stefano della Bella (1610 – 
1664), que reprodueix una gran obra clàssica molt 
copiada a l’Antiguitat: el Vas Mèdici. Della Bella va 
representar el jove hereu Mèdici que es convertiria 
en el Gran Duc Cosme III, assegut en un jardí, dibui-
xant el gerro. Juntament amb el Vas Borghese, van 
ser els dos grans gerros més admirats de l’Antiguitat, 
copiats per a nombrosos jardins com Versalles, els 
Kew Gardens a Londres o Sanssoucci a Postdam,  
Alemanya.

Molts hereus de les aristocràtiques famílies brità-
niques feien un “viatge d’estudis” que es va anome-
nar el Grand Tour. Durant mesos, o fins i tot anys, 
aquests joves acabalats acompanyats de tutors i molts 
baguls creuaven el continent europeu a través de 
França o Alemanya, sortejaven Suïssa i els Alps i arri-
baven al seu destí: Itàlia, on encara pervivien les 

Cultura Romana, Fragment d’atuell amb cap de Silè, s. II d. C.  
Marbre blanc de les canteres Luni-Carrara, 49 x 65 cm. 

restes visibles de l’Antiguitat clàssica. Roma, la ciutat 
eterna, el Vèneto i les viles de Palladio, Florència, 
bressol del Renaixement, i altres ciutats d’interès. 
Un lloc d’inusitada bellesa a prop de la ciutat eterna 
era Tívoli i la vila Adriana, convertida en ruïnes i  
font gairebé inesgotable d’escultures i restes arqueo-
lògiques. Un dels grans saquejadors de la vila Adriana 
va ser un altre veí il·lustre de Tívoli, el cardenal  
Hipòlit d’Este II, que va construir la seva mítica Villa 
d’Este, un lloc màgic pels seus jocs d´aigua, jardins 
escalonats i vistes infinites. El complex de fonts venia 
ben assortit d’aigua provinent de les cascades que  
Piranesi (1720-1778) dramàticament va reflectir a les 
seves obres. El parc de la vila Gregoriana continua 

impressionant pel seu dramatisme aquàtic, les seves 
gorges, camins i coves entre vegetació frondosa.

Tota la col·lecció de pintures i escultures que els 
joves anglesos es van endur de tornada a Gran Bretanya, 
en especial als segles xvii i xviii, es va amalgamar 
juntament amb una altra sèrie d’idees i influències, 
van saltar de l’art al camp, i així va néixer el jardí  
paisatgista.

Giuseppe Lazzerini, Pales, deesa dels pastors, c. 1850. Marbre de Carrara, 110 x 90 x 68 cm.



El laberint

No habrá nunca una puerta. Estás adentro
Y el alcázar abarca el universo
Y no tiene ni anverso ni reverso
Ni externo muro ni secreto centro.
No esperes que el rigor de tu camino
Que tercamente se bifurca en otro,
Que tercamente se bifurca en otro,
Tendrá fin. Es de hierro tu destino
Como tu juez. No aguardes la embestida
Del toro que es un hombre y cuya extraña
Forma plural da horror a la maraña
De interminable piedra entretejida.
No existe. Nada esperes. Ni siquiera
En el negro crepúsculo la fiera.

Aquest poema de Borges ens introdueix en una de 
les “seves”grans passions: el laberint. Al seu conte 
“El jardín de los senderos que se bifurcan” ja s’en-
fronta, a través d’una trama policíaca, a aquest me-
tafòric element del jardí que serà una constant a  
la seva obra.

El món clàssic és novament la font primigènia 
del laberint, ja que trobem la història de Teseu,  
Ariadna, el Minotaure i la seva laberíntica presó.  
Té els seus inicis a Atenes, que cada any estava obli-
gada a enviar set donzelles i set donzells a Creta 
perquè fossin devorats pel Minotaure, fruit de  
la zoofília de l’esposa del rei Minos, Pasífae, amb  
un toro, de manera que el monstre era meitat 
humà, meitat animal. Cansats d’aquesta sagnia pe-
riòdica, Teseu, el fill del rei, es va oferir formar part 
d’aquest tribut. En arribar a l’illa de Creta, Ariadna, 
la filla de Minos, va caure perdudament enamorada 
de l’atractiu príncep atenès i li va lliurar un cabdell 
de fil que li permetria entrar i sortir del laberint. 
Teseu va entrar, va matar el Minotaure, i va desfer 
els passos, guiat pel mític fil d’Ariadna, lliurant Ate-
nes i els seus joves del terrible impost. La història  
segueix per altres senders, però nosaltres ens  
aturem aquí, al complex món del laberint que ha 
donat magnífics exemples reals, ficticis i metafò-
rics, des de l’Antiguitat fins als nostres dies.

Trobem laberints representats en monedes gre-
gues, en mosaics romans, als paviments de les cate-
drals franceses de Reims i Chartres; no obstant 
això, va ser al Renaixement quan el laberint va ser 
recuperat amb força inusitada i es va convertir  
en un element habitual dels jardins, lloc de jocs, 
amors, trobades clandestines i recorreguts simbò-
lics. A Barcelona descobrim un exemple extraordi-
nari que a més a més dona nom a tot el lloc: el jardí 
del Laberint d’Horta. La llista d’artistes que l’han 
abordat seria inesgotable i a La bellesa captiva no 
podíem deixar de presentar el magnífic laberint que 
Josep Maria Subirachs (1927– 2014) va fer el 1961. 
Ell no es va poder escapar del seu món hipnòtic;  
de fet, va col·locar un dissimulat a la façana de la 
Passió de la Sagrada Família, reptant-nos a desco-
brir-ho i amb la seva troballa plantejar-nos algunes 
de les múltiples preguntes sobre les nostres vides  
i els camins existencials.

Orient a Occident

El 1757 l’arquitecte anglès William Chambers va 
publicar el seu llibre Dissenys d’edificis xinesos,  
mobles, vestits, màquines i utensilis i el 1772 l’Assaig 
sobre jardineria oriental. Acompanyats d’abun-
dants il·lustracions, va contribuir sobre manera a  
la moda de la chinoiserie a Europa, que també va  
tenir la seva repercussió als parcs i jardins, primer 
de la Gran Bretanya, i després de la resta del conti-
nent. Aquests es van omplir de ponts, pagodes, tem-
plets, pavellons, cases de te i tota mena de follies. 
De fet, encara es continua coneixent aquest estil 
paisatgista com a jardí “anglo-xinès”. La pagoda 
dels Kew Gardens a Londres, el fastuós “Pavelló  
Xinès” a Sansoucci o el del palau reial suec Drott-
ninhgholm, són només uns pocs exemples.

La moda no es va quedar al jardí, va entrar també 
a les edificacions. Així trobem papers pintats, habi-

tacions recobertes en seda i porcellana —un altre 
gran invent xinès que arriba a Europa a principis 
del segle xviii—, mobles que recullen de maneres 
diferents aquesta nova moda. Tot i que al nostre 
país aquests nous patrons van quedar reduïts al 
cercle de la Cort Real i mai van arribar a la profusió 
dels extraordinaris exemples a diferents jardins  
i palaus europeus, ens trobem amb el fastuós exem-
ple del “gabinet de porcellana”, encàrrec de Carles 
III, que es troba al palau d’Aranjuez, als famosos 
jardins del qual també trobem un templet “xinès”. 
A La bellesa captiva comptem amb tres interessants 
peces que són fruit d’aquesta moda. Un panell de-
coratiu d’origen italià, una còmoda francesa amb  
decoració que imita els treballs i temes de gust  
oriental i una terracota francesa amb un títol tan  
evocador com el de Jardí xinès (s. xix).

Josep Maria Subirachs, Plànol del Laberint, 1961.  
Fusta, terracuita i ferro. Peça única. 35 x 50 x 5 cm.

Jean Eugène Robert-Houdin, Les funambules, c. 1840.  
Autòmat musical amb escena animada i rellotge, 70 x 46 x 29 cm.



El jardí pintat

Impressionistes i expressionistes van trobar a l’ex-
terior una font inesgotable d’inspiració i models. 
Són ben conegudes les múltiples obres dels jardins 
impressionistes, en la cimera dels quals apareix 
Monet, que va crear el seu conegut jardí a Giverny 
amb una clara influència del món nipó. A Espanya, 
Aranjuez va ser un motiu molt estimat per molts  
pintors del segle xix. Com prova d’això, es mostren 
dues obres d’Eliseu Meifrén (1859 – 1949) i de  
Santiago Rusiñol (1861– 1931), que van estimar pro-
fundament els jardins i els van plasmar en nombro-
ses de les seves obres. No només els van recollir, 
sinó que els seus pinzells també van plasmar patis 
més humils, pèrgoles populars o petits jardins en 
testos. L’heterogeni grup es completa amb una obra 
de marcat caire expressionista de Nicolau Raurich 
(1871 – 1945). En aquesta secció el jardí pren diver-

sos significats: lloc d’alegria explosiva i llum, espai 
joiós i colorit, amb tota la subjectivitat que li aplica 
l’artista en pintar aquest jardí de flors vermelles. 
Espai de vibrant descripció en què entra en joc el 
virtuosisme a l’hora de narrar els reflexos a l’aigua 
de la Vista d’Aranjuez (c. 1920), o les ombres i els 
llums que produeixen les avingudes d’arbres que 
condueixen la nostra mirada a la majestuosa font. 

O, al contrari, la mirada malenconiosa que 
aporta l’inexorable pas del temps encarnat al jardí 
tancat, enigmàtic i solitari de Luis Marsans (1930–
2015). Amb un caire més líric i intimista, Marsans 
ens presenta la seva particular visió del Paradís 
(s.d) o de La casa abandonada (s.d), evocant aquell 
Romanticisme que va trobar a les ruïnes i la deca-
dència tota una lírica sublim dels temps pretèrits.

Dones al jardí

En diferents èpoques, el jardí va ser també un espai 
“domèstic” tradicionalment transitat per les dones, 
en especial de les classes acomodades com Guiller-
mina de Bayreuth, Lluïsa de Suècia, la mítica Josefina 
de Beauharnais o l’espanyola duquessa d’Osuna, per 
citar-ne només algunes poques.

Els exemples de les obres de José Villegas Corde-
ro (1844 – 1921) i de Francisco Miralles (1848 – 1901) 
ens mostren les mirades amables de moments de 
lleure i assetjament de les dones al jardí, una mena 
de costumisme elegant amb el jardí com escenari 
privilegiat de còmodes existències. Podem obser-
var la mateixa idea a les obres de Ramon Casas 
(1866 – 1932), Elisa Casas (c. 1899) i Ramon Martí Al-
sina (1826 – 1894), Dona amb para-sol al jardí (1879).

En canvi, Olga Sacharoff (1881 – 1967) emmarca 
un Interior (c. 1943) domèstic en un entorn enjar-
dinat, com si l’espectador tragués el cap per una 
florida finestra i contemplés la delicada escena  
maternal, ajudant la presència del verd a endolcir 
encara més el tema.

Santiago Rusiñol, El Tajo, 1898. Oli sobre tela, 66 x 85,5 cm. Josep Maria Tamburini, Melancolia, c. 1905. Oli sobre tela, 69 x 85 cm. 

Ramon Casas, Elisa Casas, c. 1889. Oli sobre taula. 24 x 14,5 cm.



La democratització del jardí

El Central Park de Nova York marca el cànon del 
que avui dia entenem per parc públic. Dissenyat a 
mitjans del segle xix i oficialment inaugurat el 
1873, obra dels arquitectes paisatgistes Frederick 
Law Olmsted i Calvert Vaux, de marcat caràcter 
paisatgista, incorpora diverses peces d’aigua que 
seran element gairebé imprescindible a qualsevol 
parc que es realitzarà a posteriori. Molts dels grans 
parcs europeus deriven d’espais verds anteriors, es-
pecialment vedats de caça o parcs vinculats amb la  
monarquia. Aquest és el cas del Retiro madrileny,  
el francès Bois de Vincennes o el Hyde Park londi-
nenc. Barcelona va fer servir els antics terrenys  
de la Ciutadella borbònica per dur-hi a terme l’Ex-
posició Universal del 1888 i després convertir-se  
en el “gran” espai verd de la ciutat.

A La bellesa captiva presentem un curiós grup 
d’obres de diferents autors el tema del qual és el pa-
risenc jardí de Luxemburg, el gran parc del centre 
del París elegant i burgès. Cèlebre lloc, escenari  
de nombroses pel·lícules, va unit a la memòria de 
moltes generacions de parisencs que han crescut, 
jugat, estimat a l’empara de les seves ombres fonts, 
atraccions, passejades i bancs. Estem novament  
davant la conversió d’un lloc lligat a la monarquia, 
en aquest cas a la regent Maria de Mèdici, en parc 
públic. Juntament amb els jardins de les Tulleries 
són els grans protagonistes dels espais verds a la ca-
pital francesa i subjecte de moltes obres d’incomp-
tables artistes.

Un exemple barceloní d’espai enjardinat públic 
és l’antecedent del qual avui dia és el Passeig de 

Ignacio Somovilla  

Ignacio Somovilla (Astúries, 1966), llicenciat en Dret 
per la Universidá d’Uviéu i en Història de l’Art per la 
de Barcelona, ha completat els estudis amb el màster 
en gestió cultural a la Universitat de l’Oest d’Angla-
terra. Autor de diversos llibres, articles sobre jardins, 
col·laborador de ràdio des de fa dotze anys, actual-
ment té una secció quinzenal a “El Ojo Crítico” de 
Radio 1 dedicat a la divulgació de l’art del jardí. Ha 
comissariat diferents exposicions i és el coordinador 
des de fa nou anys del cicle de cinema i jardí “Paraíso 
perdido” que es fa a la Filmoteca de Catalunya. Actu-
alment prepara la creació d’una editorial especialit-
zada en jardins “Encyclopedia Botánica” i completa 
el seu treball divulgatiu amb el projecte de viatges  
a jardins, Bomarzo, garden tours.
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Fotografia: Guillem Fernández-Huerta
Disseny gràfic: Mariona Garcia
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Sant Joan. Creat a finals del segle xviii, era una llar-
ga avinguda arbrada amb fonts i escultura, tal com 
es pot veure al gravat Passeig de l’Esplanada (c. 1801).

Gabinet de les meravelles

El recorregut per La bellesa captiva es completa 
amb un petit gabinet de les meravelles d’inspiració 
botànica, distribuït en els variats objectes que amaga 
el gran armari que posa fi a l’exposició, i pels mobles, 
gerros, testos, elements arquitectònics i jardineres 
que es distribueixen en altres punts de la galeria  
i que van completant aquest jardí, íntim i variat, en 
el que s’ha convertit durant unes setmanes la galeria 
Artur Ramon Art.

Com afirma Michel Foucault: “el jardí és la parcel-
la més petita del món i és, per altra banda, la totalitat 
del món. El jardí és, des de l’inici de la seva història, 
una mena d’heterotòpia feliç i universalitzant, el  
jardí continua sent aquest topos polièdric des del 
qual parlar del que és universal i del que és particu-
lar.”

Ens agrada aquesta variada visió que del jardí 
ens ha anat proporcionant l’art al llarg de la història, 
ja que no fa res més que parlar-nos de totes les  
velles, i, sobretot noves, cartografies de les emocions 
que pot trobar l’espectador de mirada entrenada, 
darrere d’un plàcid i bell massís de flors.

Francisco Miralles, Dama al parc (“Le bouquet”), c. 1894. Oli sobre tela, 61,5 x 50,5 cm.
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