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Nature contains the elements, in colour and form,  
of all pictures, as the keyboard contains the notes  

of all music. But the artist is born to pick and choose... 
that the result may be beautiful – as the musician gath-
ers his notes, and forms his chords, until he brings forth 

from chaos glorious harmony...  
 

JAMES ABBOTT MCNEILL WHISTLER 
Ten O’Clock· 1885 
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ELS MÉS SINCERS AGRAÏMENTS 
 
 
 
 
 

 
 
óc autora d’aquesta tesi doctoral, però en realitat no l’hagués 
pogut fer tota sola. Per això no estalviaré en agraïments, els 
quals faig amb tota la meva sinceritat. Abans de tot voldria co-
mentar que la realització del present projecte d’investigació s’ha 
efectuat gràcies a una Beca FPI (Formació de Personal Investi-
gador, 2011/2015) atorgada pel Ministerio de Economía y 

Competitividad en el si del Projecte I+D dirigit per la Dra. Immaculada Socias « El 
arte hispánico fuera de España: exposiciones universales, coleccionismo y diploma-
cia. 1850-1950 » (HAR2010-20145). 
 
Moltes gràcies Dra. Immaculada Socias per la confiança que has tingut en mi, per 
encoratjar-me a seguir aquest camí tan apassionant i per no deixar-me defallir. Grà-
cies per totes aquelles vegades que no t’has conformat amb menys, per no deixar de 
creure en els millors resultats, en la bona investigació i en les meves possibilitats. 
Gràcies pels teus coneixements científics i per atorgar a aquest projecte 
d’investigació el rigor que mereix i el trípode fonamental de l’ESI (l’excel·lència, el 
sacrifici i la il·lusió). Sense tu no hagués arribat fins on sóc ara. 
 
Al llarg d’aquests quatre anys la meva investigació ha anat creixent al Departament 
d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. Vull agrair als respectius Caps de 
Departament dos fets cabdals: per un costat que hagin seguit el progrés de la meva 
recerca i per altre que m’hagin brindat l’oportunitat de formar-me com a docent. 
Gràcies Dr. Gaspar Coll per tot el seu recolzament i sintonia, i gràcies Dra. Rosa 
Terés per vincular-me al Departament tal i com ho ha fet. Voldria donar les gràcies 
a tots aquells professors i professores que en molts moments m’han aconsellat i 
m’han confortat a arribar fins aquí. 
 
Vull agrair l’ajuda que he rebut per part d’aquells amants de l’art que m’han ensenyat 
moltes maneres d’estimar un pintor. Enric Orriols, aquest agraïment és per tu. Per 
totes aquelles hores compartides a l’entorn del nostre pintor Dionís Baixeras. Gràci-
es per deixar-me formar part d’aquest univers tan bell i pels ensenyaments que hem 
anat adquirint, gràcies per creure que podem fer conèixer al món artistes oblidats 
avui en dia.  
 
Els meus agraïments a totes aquelles persones que han obert les portes de les seves 
col·leccions, dels seus fons i arxius, i m’han deixat accedir a indrets que no imagina-
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va que existien. A Julio Elizalde, de la Fundació Barraquer, vull donar-li les gràcies 
per la seva amabilitat, per totes les converses sobre pintura i per tot el temps que ha 
dedicat en ajudar-me. I alhora a Sebastià Ruscalleda. Igualment agrair les aportacions 
d’Hèctor Albericio; Fernando Alcolea; Rafael Aramburo; Bonaventura Bassegoda; 
Juan Carlos Bejarano; Enric Carranco; Fernando Echevarne; Mercedes Gotarra, 
Marie-Lou Petry; Artur Ramon; Álvaro Redondo; Eduard Rocamora; Joan Sala; Ol-
ga de Sandoval; Ana de Sandoval; Jaume Soler; Daniel Di Stefano; Xavier Vidal. 
 
Als descendents dels artistes que apareixen en la present tesi doctoral: les germanes 
Cristina, Eugenia i Beatriz Baixeras i al seu pare Carlos, que malauradament no ha 
estat a temps de veure un dels fruits de la recerca. A Antonio, Santiago, Santi Farré i 
família, per la vostra hospitalitat. A Ignacio, Fernando i Álvaro Fuster-Fabra; a Co-
qui Malagrida; a Alfred Pastor; a Oriol Pi de Cabanyes i a Gonzalo Vidal-Quadras, 
per fer-me partícip d’una part de la vostra vida. 
 
Als professors i investigadors que tant amablement m’han ajudat durant les estades 
de recerca europees: per una banda Philippe Sénéchal, Benjamine Weill, Chantal 
Georgel i a tots els responsables de l’INHA (l’Institut Nationale d’Histoire de l’Art) 
de París, i per altra banda Mark Hallett, Martin Postle, Sarah V. Turner i tot l’equip 
de The Paul Mellon Centre for Studies in British Art de Londres. Així com David 
Peters Corbett de la University of East Anglia. A tots ells gràcies per fer-me sentir 
com a casa i per demostrar-me que la qualitat de la investigació pot arribar a cotes 
molt elevades.  
 
Agrair l’ajuda que he rebut per part de tècnics de museus, arxivers, bibliotecaris i 
altres professionals. Molt especialment a Francesc Fontbona de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Així com a Margarida Abras del Museu de 
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Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi; a Carmen Gaitán Rojo i Jesús 
Francisco Rendón del Museo Nacional de San Carlos de México; a Ana Gutiérrez 
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Ferran Olucha del Museu de Belles Arts de Castelló; a Jordi París del Museu de 
Valls; a Gabriel Pinós del Museu del Modernisme; a Quim Roca de l’Arxiu Comar-
cal de la Garrotxa; a Ventura Rodríguez de l’Arxiu General de la Delegació del Go-
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Barón; Clara Beltrán; Anna Maria Iglesia; Santi Mercadé; Àlvar Sáez, i molt especi-
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Voldria agrair als meus pares tots els valors que m’han transmès. A la meva mare, 
gràcies per la teva immensa fe en el coneixement i el rigor, per la teva força en les 
més grans i més petites batalles de la vida. Al meu pare totes i cadascuna de les ve-
gades que has intuït que jo encara podia arribar més lluny, el no demostrar-me explí-
citament que creies en mi malgrat fer-ho indirectament. Gràcies pel vostre suport 
incondicional i per totes les vegades que no hi he estat, gràcies de tot cor per demos-
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I a una persona a qui no tinc prou paraules per agrair-li tot, l’Oriol Vaz-Romero. 
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tir amb mi el millor projecte de tots. 
 
 
 

MOLTES GRÀCIES A TOTS  
per haver contribuït a que arribés fins aquí. 
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L’ALBADA 
 
 
 
 

 
 
l meu primer record com a estudiant universitària va lligat als 
pinzells. Aquells que vaig emprar per accedir als estudis de la 
Facultat de Belles Arts i els que m’acompanyarien al llarg dels 
següents quatre anys a la Universitat de Barcelona —2002/06—. 
I aquells mateixos pinzells amb els que culminaria la llicenciatura 
a l’École Supérieure des Arts Décoratifs d’Estrasburg, França —

2006/07—. Ben poc intuïa aleshores el que aniria succeint després. 
 
El posterior ingrés al Màster en Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de 
Barcelona —2007/09— no seria fruit de l’atzar. Encara amb els pinzells a la mà, el 
meu interès, despert des dels incipients estudis humanístics, anava més enllà de la 
praxis i contemplació artística. I va ser aquí on vaig plantejar alguns dels interrogants 
més rellevants en l’evolució de la meva formació acadèmica. No obstant diverses 
qüestions ja havien sorgit en el citat viatge en terres alsacianes de la mà, entre altres, 
de les magistrals classes del professor Claude Rossignol, qui havia sigut conservador 
del Musée d’Art Moderne de Strasbourg i es dedicava aleshores a la docència. Els 
estudis de màster a la Universitat de Barcelona em van permetre adquirir una sèrie 
de coneixements i tècniques a partir dels quals vaig madurar la pròpia percepció del 
patrimoni artístic i també l’estudi i anàlisi de les obres d’art. Com també vaig tenir 
molt present la investigació i efectivament alguns dels meus estudis inicials veurien 
la llum poc després. En aquest precís moment em trobava en el marc universitari i el 
primer pas vers el Doctorat es materialitzà gràcies a la Dra. Immaculada Socias, la 
qual m’encoratjaria amb gran fermesa a seguir aquest camí. I així el vaig emprendre 
seduïda per la seva especialitat, el col·leccionisme i el comerç de l’art. 
 
Simultàniament hauria desenvolupat i posat en pràctica els coneixements fins ara 
obtinguts en matèria de gestió i documentació patrimonial. En primer lloc en la Uni-
tat Gràfica i en un dels fons de gravat de la Biblioteca de Catalunya — 2008/10 — 
on el mestratge del Dr. Francesc Fontbona va ser essencial pel meu avenir, i més 
endavant en la col·lecció d’art de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer — 2009/10 
—, exercint com a tècnica de la Diputació de Barcelona. En alguns aspectes hi vaig 
trobar prometedors punts de partida i la tardor de 2011 vaig iniciar el període com a 
doctoranda en Història de l’Art, quan el Ministerio de Economía y Competitividad 
m’atorgà una beca FPI (Formació de Personal Investigador) en el si del Projecte 
I+D « El arte hispánico fuera de España: exposiciones universales, coleccionismo y 
diplomacia. 1850-1950 » dirigit per la Dra. Socias.  
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Com s’arriba a un tema d’estudi pot ser tan simple o tan embrollat com es pretengui. 
En el meu cas podríem dir que el projecte va endegar-se amb la gran avidesa de co-
neixement amb la que sempre he actuat. Tal ambició em va dur a un focus d’interès 
tan ampli i complex que ha permès analitzar el panorama cultural del període clau 
que suposà el tombant dels segles XIX i XX.  
 
És convenient focalitzar l’atenció a l’entorn de la Societat Artística i Literària de Ca-
talunya perquè representa una institució fonamental per comprendre el dilatat i 
complex fenomen que van suposar les societats d’artistes a l’Europa de l’època. No 
només això, ja que l’entitat ens hauria de permetre analitzar en profunditat la seva 
notable trajectòria, les seves ambicions estètiques i tots aquells factors que la varen 
circumdar. Aquí rau el punt de partida del nostre projecte d’investigació, el qual re-
presenta la culminació d’un període acadèmic i l’inici d’un rigorós camí científic que 
avui pot veure la llum. 
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Emily Mary Osborn 
Nameless and Friendless. “The rich man’s wealth is his strong city, etc.” - Proverbs X: 15, 1857 

Oli/tela, 82,5 x 103,8 cm.  
Londres. Tate Britain [T12936] 
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1.1 
ANTECEDENTS I ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 
 
 
 

 
 
ai s’ha escrit sobre la Societat Artística i Literària de Catalunya 
de forma exhaustiva i monogràfica. I aquest fet sorprèn quan 
constatem la notable trajectòria que va tenir al llarg dels tres 
primers decennis del segle XX. Sorprèn encara més quan sabem 
que el seu instigador va ser el gran mestre paisatgista Modest 
Urgell, secundat per Enric Galwey i Lluís Graner, els quals pre-

cediren altres pintors i també escultors que arribarien a sumar al voltant d’un cente-
nar de firmes. El nostre projecte d’investigació, ara materialitzat en la present tesi 
doctoral, esdevé la primera proposta per desvetllar d’una manera exhaustiva quins 
antecedents es van produir al voltant de la Societat Artística i Literària. 
 
En aquest apartat pretenem reflectir l’estat de la qüestió sobre l’agrupació, la qual ha 
ocupat fins ara un espai fragmentari i superficial dins de la nostra historiografia artís-
tica, tal i com anirem demostrant. Podríem dir que la primera publicació que recull 
el nom de Societat Artística i Literària és la de Joan Anton Maragall Història de la Sala 
Parés, fruit d’haver dirigit la Sala Parés a partir de 1925 quan el seu fundador Joan 
Baptista Parés la traspassà. En la citada publicació es va reunir de manera cronològi-
ca l’activitat expositiva de la citada galeria d’art i en la part dedicada al 1900 
s’esmentà la creació de l’agrupació amb artistes que figuraven com a socis d’altres 
entitats de la ciutat. I a més al llarg de tot l’estudi, Maragall no deixà d’informar so-
bre les exposicions col·lectives que els socis de l’agrupació van anar celebrant amb 
caràcter anual fins el 1926.1 Cinc anys després de la publicació que acabem 
d’esmentar, l’editorial Selecta va editar un recull d’articles de Joan Cortés amb el títol 
Setanta anys de vida artística barcelonina.2 En aquest volum es va incloure un article que 
Cortés havia publicat l’any 1952 a la revista Destino, centrat en la història de la Sala 
Parés i al parlar de les seves exposicions habituals va englobar les de la Societat Ar-
tística i Literària, « refugio de lo más anodino de nuestro arte contemporáneo ».3 
També incidint en el paper de la galeria Parés trobem altres estudis com la publica-
ció de Francesc Miralles Sala Parés 130 anys, 1877-2007,4 en què l’entitat, tal i com 
passà en la publicació de Maragall, va ser tractada dins la trajectòria de la sala. En 
                                                 
1 MARAGALL, Joan A., Història de la Sala Parés. Barcelona: Editorial Selecta, 1975, pp. 79-80, 84, 90, 92, 94, 
98, 101, 102, 108, 111-112, 114, 119, 120, 122, 128, 131, 153. 
2 CORTÉS VIDAL, Joan, Setanta anys de vida artística barcelonina. Barcelona: Selecta, 1980. 
3 CORTÉS, Joan, « Historia de una sala de exposiciones. La Sala Parés ». Destino, núm. 790 (27-IX-1952), pp. 
17-18 i recollit a CORTÉS VIDAL, Joan, op. cit., pp. 109-113. 
4 MIRALLES, Francesc, Sala Parés 130 anys, 1877-2007. Barcelona: Sala Parés - Establiments Maragall S.A.-, 
2007. 
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aquest mateix sentit Ricard Bru i Isabel Fabregat l’esmentaren com una entitat que 
exposava a la Sala Parés, en un estudi dedicat a les galeries d’art de Barcelona i reco-
llit en el volum coordinat per Teresa-M. Sala Pensar i interpretar l’oci. Passatemps, entrete-
niments, aficions i addiccions a la Barcelona del 1900.5 
 
Igualment apareix el nom de Sociedad Artística y Literaria de Cataluña, la denominació 
original de l’agrupació, en diverses publicacions del decenni de 1980 com per exem-
ple en estudis d’Alexandre Galí tals com la seva àmplia Història de les institucions i dels 
moviments culturals a Catalunya. 1900-19366 i en Alexandre Galí i el seu temps.7 Galí ens va 
revelar únicament alguns dels pintors que s’hi adheriren, tot i que sense desvetllar-
nos cap altre font documental. Els grups i les societats formades per artistes també 
van ser tractats en la publicació de José Maria Garrut Dos siglos de pintura catalana 
(XIX y XX),8 però d’una forma tan general que no ens permet endinsar-nos en el 
coneixement de l’objecte d’estudi, malgrat que sí va apropar al lector al seu context 
històric i facilità la glossa de diverses entitats circumdants a les que també pretenem 
estudiar. Per la seva part Jaime Brihuega la va incloure a Las vanguardias artísticas en 
España. 1909-1936, l’esmentà de passada i la qualificà de « vieja », malgrat parlar en-
cara dels seus inicis a principis del segle XX. Tanmateix ens va fer conèixer tot un 
ric panorama artístic en què va implicar nombroses entitats creades arreu de la pe-
nínsula Ibèrica.9  
 
Cal afirmar que retrobem l’entitat en altres estudis de caràcter general, com per 
exemple en la Gran Enciclopèdia Catalana en què Francesc Fontbona va comentar 
els seus orígens, els membres més rellevants, la tendència general i la fi de la seva 
activitat en el 1926.10 Aquest autor englobà l’agrupació en La crisi del modernisme artís-
tic, tot inserint-la en el panorama expositiu de l’època,11 i l’adjectivà de conservadora 
en un article sobre la crítica d’art en el Modernisme.12 Alhora, en el seu article « As-
sociacionisme, mecenatge i col·leccionisme d’art entre els burgesos catalans del segle 
XIX » publicat a Revista de Catalunya, tornà a parlar de l’entitat tot relacionant-la amb 
el mercat artístic, i ens permet comparar-la i ubicar-la respecte altres societats prece-

                                                 
5 BRU, Ricard; FABREGAT, Isabel, « Visitant exposicions. Primeres galeries i espais d’art de Barcelona. 
(1850-1910) » a SALA, Teresa-M. (coord.), Pensar i interpretar l’oci. Passatemps, entreteniments, aficions i addiccions a 
la Barcelona del 1900. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012, p. 174. 
6 GALÍ, Alexandre, Història de les institucions i dels moviments culturals a Catalunya. 1900-1936. Barcelona: Funda-
ció Alexandre Galí, 1982, vol. V, p. 214. 
7 GALÍ, Alexandre, Alexandre Galí i el seu temps. Notes i comentaris de Jordi Galí Herrera. Barcelona: Proa, 1995, p. 
40. 
8 GARRUT ROMÀ, José María, Dos siglos de pintura catalana (XIX y XX). Madrid: Ibérico Europea de Edicio-
nes, 1974. 
9 BRIHUEGA, Jaime, Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936. Madrid: Istmo, 1981, p. 95. 
10 FONTBONA, Francesc, « Societat Artística i Literària de Catalunya » a Gran Enciclopedia Catalana. Barcelo-
na: GEC, vol. XXI, p. 279.  
11 FONTBONA, Francesc, La crisi del modernisme artístic. Barcelona: Curial, 1975, pp. 25-26, 70. 
12 FONTBONA, Francesc, « La crítica d’art en el modernisme català (primera aproximació) ». Daedalus, núm. 
1 (1979), p. 77. 
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dents i coetànies.13 També la va tractar més extensament i en repetides ocasions en 
el capítol dedicat al Modernisme de la Història de l’Art Català,14 i en aquest mateix 
volum Francesc Miralles l’esmentà tot revelant la poca transcendència artística de 
l’agrupació.15 Anys després Isabel Marín la cità en la publicació dedicada al Reial 
Cercle Artístic de Barcelona.16 I més endavant, Mireia Freixa la mencionà en un arti-
cle dedicat a l’evolució de la vida artística de Barcelona des dels propis artistes i la 
seva posició respecte la crítica, així com les condicions que afavoriren el mercat de 
l’art. El citat estudi va aparèixer a la revista barcelonina Quaderns d’Història, i en ell 
s’afirmà que l’entitat es podia documentar activa fins a l’any 1923.17  
 
Una altra tipologia d’estudi en què s’hi inclouen informacions respecte la nostra en-
titat són les monografies d’alguns dels artistes que hi varen participar. Les primeres a 
les quals farem referència són les de Milagros Torres dedicades al pintor Modest 
Urgell.18 L’autora es va limitar a esmentar sense entrar en detall els « assumptes lite-
raris » als quals es dedicava el col·lectiu a banda de les exposicions de pintura i di-
buix. En canvi, en la monografia de Miquel-Àngel Codes centrada en la figura de 
Ricard Urgell, fill del paisatgista anteriorment esmentat, trobem diverses dades sobre 
l’agrupació, com per exemple que l’objectiu pel qual es va fundar era estrictament 
comercial. En aquest estudi l’entitat va ser inserida en la trajectòria artística de Ri-
card Urgell i ens ajuda a entendre el paper que exercí al llarg de l’evolució de 
l’autor.19 També en la biografia del pintor Iu Pascual elaborada per Alexandre Cué-
llar l’agrupació fou breument al·ludida i etiquetada novament de conservadora,20 i en 
aquesta mateixa línia Jaume Soler la titllà de « decimonònica » en la biografia de Jo-
sep Maria Tamburini, on a més afirmava que s’extingí en el 1926,21 una data que des 
dels inicis de la investigació representa un aspecte a aclarir i documentar de forma 
rigorosa.  
 
D’altra banda l’estudi de referència de Francesc Fontbona i Francesc Miralles dedi-
cat a Hermen Anglada-Camarasa va dedicar comentaris a l’entitat tot i que lligada a 

                                                 
13 FONTBONA, « Associacionisme, mecenatge i col·leccionisme d’art entre els burgesos catalans del segle 
XIX ». Revista de Catalunya, núm. 160 (III-2001), pp. 59-77. 
14 FONTBONA, Francesc, « L’època del Modernisme (1889-1905) » a FONTBONA, Francesc; MIRALLES, 
Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelona: Edi-
cions 62, 1983, pp. 64, 70, 72, 108, 110, 114, 138. 
15 MIRALLES, Francesc, « L’època del Noucentisme (1906-1917) » a FONTBONA, Francesc; MIRALLES, 
Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelona: Edi-
cions 62, 1983, p. 218. 
16 MARÍN, Maria Isabel, Cercle Artístic de Barcelona. Primera aproximació a 125 anys d’història. Barcelona: Reial 
Cercle Artístic de Barcelona, 2006, p. 67. 
17 FREIXA, Mireia, « Pensament estètic, gust i consum de les arts ». Quaderns d’Història, núm. 16 (2010), pp. 
163-190 i especialment p. 173. 
18 TORRES LÓPEZ, Milagros, Modest Urgell. Barcelona: Labor, 1992; TORRES LÓPEZ, Milagros, Modest 
Urgell. Sabadell: Ausa, 2001. 
19 CODES LUNA, Miquel-Àngel, Ricardo Urgell. El pintor invisible. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 
2008, pp. 50-52, 56, 60, 62, 64, 66, 76, 78, 88, 94, 98, 108. 
20 CUÉLLAR BASSOLS, Alexandre, El pintor Ivo Pascual, biografía íntima. Olot: Dalmau Carles Pla, 1983, p. 58. 
21 SOLER, Jaume, J. M. Tamburini. Barcelona: Àmbit serveis editorials, S.A.; Fundació Caixa de Barcelona, 
1989, pp. 18, 29. 
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la participació del pintor,22 tal i com també constatem, per posar alguns altres exem-
ples, en l’estudi de Juan Carlos Bejarano, Irene Gras i Maria Ojuel centrat en Antoni 
Ros i Güell, aportació que com les altres, no va tenir l’objectiu de tractar específica-
ment el recorregut de la Societat Artística i Literària, sinó que es va limitar a la vida 
de l’artista en qüestió.23 Altres monografies en què localitzem alguna referència so-
bre l’associació són per un costat el catàleg d’una exposició de dibuixos i litografies 
de Francesc Casanovas, on el seu autor Francesc Fontbona reiterà breument el ca-
ràcter conservador de l’entitat,24 i per altre costat  l’estudi sobre José María Vidal-
Quadras, en què Isabel Coll i José Antonio Vidal-Quadras en van fer esmena arran 
d’una exposició on el citat pintor va participar.25 Per acabar, evocarem la monografia 
de Francisco Javier Pérez Rojas i José Luis Alcaide dedicada a l’artista valencià Josep 
Mongrell, estudi en què es van ocupar de la Societat Artística i d’alguns dels seus 
membres al referir-se al període en què Mongrell va instal·lar-se a Barcelona. En 
aquest mateix estudi Eugeni Osacar en parlà també d’una manera més extensa tot 
afirmant, com havien fet altres autors, que l’any 1926 va representar el punt i final 
de l’entitat.26 
 
Les esmentades referències bibliogràfiques, que en conjunt són escasses i disperses, 
ens deixen entreveure que l’interès que desprèn la Societat Artística i Literària es 
limità a estudiosos versats en aquest període artístic i cultural tan concret. Ara bé, 
més enllà de les informacions citades no s’han localitzat estudis de la Societat Artís-
tica, ni tan sols de molts dels artistes que hi varen formar part. Per aquest motiu ar-
ribar a desenvolupar un coneixement profund i precís de l’entitat amb un panorama 
bibliogràfic tan limitat, suposa partir gairebé del no res en quant a fonts bibliogràfi-
ques i per tant, l’objectiu de completar el caràcter, sentit i trajectòria de l’agrupació i 
el vast conjunt d’aspectes que se’n deriven, esdevé un procés complex i abrupte. En 
aquest punt i després del que acabem de dir iniciem el projecte d’investigació i per 
tant la nostra tesi doctoral, amb la ferma convicció que aquest estudi arribarà a ser la 
primera investigació monogràfica intencionadament exhaustiva sobre la Societat 
Artística i Literària de Catalunya. Entitat aquesta que, tal i com pretenem, bé mereix 
tenir un lloc en la nostra història de l’art. 

 
 
 
 

                                                 
22 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, Anglada-Camarasa. Barcelona: Polígrafa S.A., 1981, p. 164. 
23 BEJARANO, Juan Carlos; GRAS, Irene; OJUEL, Maria, Ros i Güell. El pintor que empaitava els núvols. Bada-
lona: Museu de Badalona, 2004.  
24 FONTBONA, Francesc, Francesc Casanovas (1853-1921). Catàleg de l'exposició de dibuixos i litografies. Barcelona: 
Diputació de Barcelona; Biblioteca de Catalunya, 1982, p. 10. 
25 COLL MIRABENT, Isabel; VIDAL-QUADRAS, José Antonio, José María Vidal-Quadras, poeta del contraluz. 
Barcelona: Bustamante Editores, 2007, p. 11. 
26 OSACAR, Eugeni, « Mongrell y Barcelona » a PÉREZ ROJAS, Francisco Javier; ALCAIDE, José Luis 
(dir.), José Mongrell (1870-1937). Editat amb motiu de l’exposició al Museu de Belles Arts de València (XII-
2001/III-2002). València: Generalitat Valenciana; Museo de Bellas Artes de València; Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana, 2001, pp. 255-269. 
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1.2 
INTERÈS, HIPÒTESIS I OBJECTIUS 

 
 
 
 

 
 
a present investigació troba el seu origen en l’interès vers el fe-
nomen de l’associacionisme artístic, que proliferà a Europa de 
manera significativa a partir de la segona meitat del segle XIX i 
els primers decennis del XX. L’anàlisi versa sobre la Societat 
Artística i Literària de Catalunya, fundada en un moment tan 
característic i significatiu per la història de l’art com va ser la 
Barcelona de 1900. El seu estudi representa un fet summament 

rellevant perquè augmentarà qualitativament el coneixement de l’entitat i del pano-
rama artístic d’aquest període. En efecte, traçar un recorregut que permeti el seu 
estudi serà del tot necessari per conèixer amb profunditat un dels elements que va 
afavorir el foment de les belles arts, és a dir les societats creades per artistes. Cal fer 
esment específic en que l’interès del seu estudi rau en presentar aspectes del tot re-
llevants com són la seva trajectòria, el seu rol en la societat, en la història, la crítica 
artística i en la conformació del gust estètic. I encara més interessant és el fet de po-
der ubicar-la en el seu marc més immediat, així com també en relació a altres ciutats 
i països europeus. 
 
 
1.2.1. Les societats d’artistes, gresol pel foment de l’art 
 
Un dels punts de partença des del qual hem iniciat el nostre projecte d’investigació 
ha estat el fet de qüestionar-nos per què és produí tal aflorament de societats 
d’artistes sobretot en la segona meitat del segle XIX a Catalunya i Europa. I hem 
encetat l’estudi constatant que a partir d’aquest moment hi hagué un creixement 
destacat de la consciència vers la importància de l’art i com a resultat un increment 
de les propostes pel seu foment. Des del nostre punt de vista, un aspecte bàsic a 
tenir en compte és que la investigació de les societats i entitats formades per artistes 
ha de permetre establir relacions amb altres elements i fenòmens, com són el 
col·leccionisme d’art, les exposicions, l’activitat de les galeries, la crítica, el gust i 
l’estètica. Així mateix, no podríem tenir un coneixement precís a l’entorn de les so-
cietats sense entendre-ho com un fet que s’originà en altres ciutats europees abans 
que arribés a casa nostra.  
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1.2.2. Elaboració d’un marc comparatiu europeu 
 
Som conscients de que la Societat Artística i Literària de Catalunya no és un fet aï-
llat, sinó que cal situar-la en el fenomen de l’associacionisme artístic europeu finise-
cular. En conseqüència un dels nostres objectius principals ha estat l’elaboració d’un 
marc comparatiu europeu que estableixi una xarxa d’influències i relacions capaç de 
comparar el fenomen de les societats d’artistes a París i Londres, les dues capitals 
artístiques a l’Europa dels segles XIX i XX, i aquelles entitats sorgides en el mateix 
període o posteriorment a Espanya i més concretament a Barcelona. Es crea per 
tant la necessitat d’ampliar el coneixement d’un fenomen cultural tan divers i com-
plex com és el de l’associacionisme artístic i per tal de desenvolupar-lo s’ha cregut 
imprescindible realitzar diferents estades d’investigació en centres europeus, tal i 
com detallarem més endavant.  
 
 
1.2.3. Coneixement de la Societat Artística i Literària de Catalunya 
 
Després d’haver corroborat l’existència d’un important buit d’informació i que les 
dades localitzades no són concloents, creiem convenient que han de ser revisades. 
Aquesta problemàtica ens ha suscitat una sèrie de qüestions que havien de ser resol-
tes, ja que es fa del tot imprescindible conformar un coneixement precís i aprofundit 
de l’entitat a l’entorn de diversos aspectes que expliquin el seu recorregut i possible 
rellevància. En aquesta direcció, les citades propostes d’estudi comporten un ampli 
ventall d’aspectes a tractar, com ara l’anàlisi de la seva època, els objectius que justi-
fiquen la seva creació i el rol que va exercir en el panorama cultural barceloní des de 
1900 i aproximadament fins la primera meitat del XX. En efecte és preferencial arri-
bar al coneixement profund al qual aspira la nostra investigació, i per tant cal realit-
zar un acotat estudi de tota la seva trajectòria des dels seus fonaments, els socis, ex-
positors, les activitats i les seves propostes artístiques, emmarcades tal i com 
pretenem demostrar, en un període realment transcendent per la història artística del 
nostre país.  
 
És important recordar que en el moment en què ens centrem en la Societat Artística 
i Literària de Catalunya, objecte essencial de la present tesi, pretenem desvetllar quin 
va ser el seu paper, si és que en va tenir, en el camp del mercat artístic i del 
col·leccionisme, esmentant que és un tema clau en el Grup de Recerca de la Univer-
sitat de Barcelona on s’emmarca la present investigació, i els estudis sorgits en el 
Projecte de Recerca I+D del Ministerio de Economía y Competitividad.27  
 
Cal també remarcar que un dels nostres focus d’interès és identificar els aspectes 
fonamentals de la tendència artística que va propagar la Societat Artística i Literària, 

                                                 
27 El Projecte I+D « El arte hispánico fuera de España: exposiciones universales, coleccionismo y diplomacia. 
1850-1950 », i el Grup de Recerca de la Universitat de Barcelona « Tresors, Marxants i Col·leccions. El diàleg 
artístic entre Catalunya i Amèrica. 1850-1950 », ambdós dirigits per la Dra. Immaculada Socias. 
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si és que en va afavorir una o vàries. Basant-nos en els antecedents publicats sobre 
l’entitat, partim de la conjectura inicial de que no es limità a ser un grup d’artistes 
que exposaven esporàdicament en una de les sales d’art de referència de Barcelona. 
En aquest sentit, una de les principals hipòtesis plantejades és que pretenia tenir un 
caràcter oficial amb el suport d’un marc legal que en regís l’actuació i trajectòria, i 
probablement pretengués arribar a tenir transcendència en l’activitat artística i cultu-
ral del moment.  
 
Un altre dels nostres objectius és el de cercar possibles relacions entre la Societat 
Artística i Literària i altres entitats o grups d’artistes originats en altres ciutats i paï-
sos. En aquest sentit pretenem demostrar que l’entitat catalana no va suposar un 
col·lectiu aïllat en el panorama nacional finisecular i per això creiem interessant es-
tablir connexions i referències amb entitats d’arreu, ja fossin anteriors o coetànies, 
que bé podrien haver servit d’exemple en el moment de la seva creació, com bé po-
drien ser l’Association Littéraire et Artistique (1878) i la Société Internationale de 
Peinture et de Sculpture (1882) de París, o la International Society of Sculptors, 
Painters and Gravers of London (1897), creades amb una clara ambició i projecció 
internacional. 
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1.3  
PROCEDIMENT I DISSENY METODOLÒGIC 

 
 
 
 

 
 
mb l’objectiu d’exposar el plantejament i evolució del disseny 
metodològic hem d’incidir en la naturalesa del tema que centra 
el nostre focus d’interès, la Societat Artística i Literària de Cata-
lunya. Ens trobem davant d’una investigació de caràcter històric 
en què el tema principal s’emmarca en la ciutat de Barcelona i 
on les exposicions individuals i sobretot col·lectives, les galeries 

d’art, els certàmens oficials, el mercat artístic i el col·leccionisme representen ele-
ments que s’hi relacionen directament i esdevindran, en alguns aspectes, factors de 
contextualització. Així doncs el motiu principal de la nostra tesi rau en l’estudi d’una 
agrupació artística formada per artistes i molt probablement també per prohoms 
dedicats a altres afers, que s’organitzava de forma col·lectiva per estimular propostes 
lligades al foment de l’art.  
 
Entre d’altres aspectes creiem igualment necessari tractar tots aquells factors que 
van condicionar i afavorir la creació de la Societat Artística i Literària, sense descui-
dar que es trobava immersa en un període en què les agrupacions formades per ar-
tistes van proliferar més que no pas en anteriors èpoques. En aquest sentit el seu 
estudi està lligat a una època efervescent del panorama cultural europeu, de la penín-
sula Ibèrica i sobretot de Barcelona, alhora que altament vinculat a l’activitat exposi-
tiva i galerística de la ciutat comtal. Per consegüent, hem de tractar múltiples temes 
com són la figura del galerista i la seva possible relació amb els grups d’artistes, el 
lligam entre les entitats artístiques, el públic, els clients i l’esfera artística oficial, així 
com el paper que exercí la crítica d’art des de les respectives tribunes periodístiques i 
la conformació del gust estètic en una època tan complexa com la que hem delimi-
tat.  
 
 
1.3.1. Metodologia i tècniques d’investigació 
 
▪ Caràcter de la investigació i definició del camp d’estudi 
 
Considerant la necessitat de resoldre la problemàtica al llarg del transcurs de la re-
cerca, hem establert un cronograma d’activitats per avançar en diferents etapes i que 
es concretarà properament en aquest mateix apartat. Citem les dues tècniques bàsi-
ques per l’elaboració de la investigació i corresponents al camp històric, i que són la 
documental i la de camp, entenent que la documental fa referència a fonts tant pri-
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màries com secundàries, exhumades i analitzades al llarg d’aquests anys i la docu-
mentació de camp és la constituïda per tot aquell material aportat gràcies a la testi-
moniança de familiars, descendents i hereus d’artistes, galeristes i col·leccionistes 
d’art, així com investigadors i historiadors especialistes en l’època tractada. Un cop 
hem efectuat l’estat de la qüestió sobre la Societat Artística i Literària i en vista del 
panorama més aviat exigu en quant a fonts bibliogràfiques, ha esdevingut fonamen-
tal recopilar totes les dades a partir de fonts primàries.  
 
▪ Bibliografia, directoris i catàlegs 
 
Abans d’abordar la recollida de dades relacionades directament amb la Societat Ar-
tística i Literària de Catalunya, ha estat fonamental l’estudi d’aquelles publicacions 
que s’han elaborat entorn al període artístic fixat i no centrades únicament en la te-
màtica de les agrupacions artístiques. En aquest sentit hem valorat molt favorable-
ment l’anàlisi del marc artístic de l’època a nivell local, estatal i sobretot europeu, 
entenent que no ens trobem davant d’un fenomen aïllat a Espanya, i molt menys a 
Catalunya. Per aquest motiu, ha estat necessària la consulta de catàlegs de bibliote-
ques i arxius, des d’on hem pogut extreure documents fonamentals per comprendre 
el context històric, social i cultural del període fixat. Han estat també una font im-
portant de coneixement la consulta de bibliografies anotades que es troben en publi-
cacions on es fa referència a algun dels punts que es relaciona amb el nostre tema 
d’estudi, i per tant sempre hem reivindicat el fet de saber quins són els documents 
que ens seran útils pel desenvolupament de la investigació, quines fonts seran idòni-
es i quines, altrament, s’hauran de revisar o descartar.  
 
▪ Fonts primàries 
  
MEMÒRIES D’ARTISTES. Un dels llocs on hem localitzat dades de primera mà refe-
rents a la Societat Artística i Literària és en les memòries escrites pels seus fundadors 
o membres. A destacar la primera lectura que ens va apropar a l’origen de l’entitat, la 
publicació que conté les memòries tardanes d’Enric Galwey, pintor i un dels funda-
dors de l’entitat,28 A banda d’aquesta publicació hem pogut consultar les memòries 
inèdites d’altres membres de l’agrupació, com Dionís Baixeras, conservades a la Re-
ial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,29 així com les de Pere Casas 
Abarca recollides per Julio Gay.30 En la publicació de Galwey la Societat Artística va 
ser tractada en un capítol monogràfic i ens fa partícips dels seus orígens i avatars a 
partir de les seva pròpia experiència com també ho constatem en la de Casas Abar-
ca, mentre que en les memòries de Baixeras hi ha referències a l’associació, tot i que 
d’una forma notòriament disseminada al llarg del text.  
 
                                                 
28 GALWEY, Enric, El que he vist a Can Parés en els darrers quaranta anys. Memòries d’Enric Galwey. Barcelona: 
Publicació del cinquantenari de la Sala Parés, 1934, pp. 70-73 
29 BAIXERAS VERDAGUER, Dionisio, Experiencias y recuerdos autobiográficos de un pintor octogenario. 1942. 
Inèdit. Arxiu RACBASJ, p. 104. 
30 GAY, Julio, P. Casas Abarca. Barcelona: La Académica, 1946, pp. 72-73. 
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BUIDAT D’HEMEROGRAFIA (1890-1935). D’entrada calia precisar la franja cronològi-
ca de la Societat Artística i Literària per tal de situar-la en el període finisecular de la 
manera més precisa possible. Per aquest fet ha estat imprescindible revisar totes les 
aportacions bibliogràfiques i replantejar les dades localitzades en anteriors estudis 
d’investigadors i historiadors. Consegüentment hem establert un primer procés de 
recollida de dades que ha consistit en un buidat de publicacions periòdiques, tant 
diaris com revistes publicats a Barcelona i també a nivell peninsular. El buidatge ha 
partit de l’any 1890, havent tingut coneixement per mitjà de diferents aportacions 
documentals que la Societat Artística i Literària s’havia originat pels voltants de 
1900, i abastà a l’any 1935. Per un costat, la minuciosa i extensa activitat de buidar 
premsa ens ha facilitat el detall de la seva fundació oficial (1900), i per altre costat 
gràcies a la dinàmica activitat dels crítics d’art hem localitzat totes i cadascuna de les 
exposicions que l’entitat va anar organitzant anyalment fins el 1930. Tal fet ens ha 
permès obtenir un important gruix de dades i informacions a partir de les quals hem 
traçat tota la relació d’exposicions, la nòmina completa d’artistes que formaren part 
de l’entitat, les obres que s’hi exposaven ja fos perquè eren esmentades pels crítics o 
en alguns casos es reproduïen. Igualment hem pogut adquirir un vast coneixement 
sobre l’estat de la crítica periodística d’aquest període, i entendre el panorama estilís-
tic procedent de la pròpia Societat Artística i el que imperava en altres entitats i terri-
toris. Convé aclarir que hem respectat escrupolosament el text i l’ortografia original 
dels articles. 
 
CATÀLEGS D’EXPOSICIONS. A mesura que hem desvetllat l’activitat expositiva de 
l’agrupació hem anat analitzant els corresponents catàlegs de les col·lectives malgrat 
haver constatat un important buit de catàlegs de les mostres compreses entre 1902 i 
1914, i d’haver-ne pogut trobar únicament vuit d’un total de vint-i-sis exposicions 
celebrades, degut a que s’han anat perdent o deslocalitzant. Així i tot les trenta expo-
sicions que hem comptabilitzat des de la primera de totes en el 1900 i fins la darrera 
en el 1930, coincideix plenament amb la numeració que hem trobat en els catàlegs 
consultats. Això significa que hem pogut localitzar i datar totes les exhibicions orga-
nitzades pel col·lectiu, malgrat que en determinades èpoques no tingueren gran res-
sò a la premsa i hem hagut d’extreure les dades d’altres fons, com per exemple els 
arxius dels propis artistes. 
 
ESTUDI DE DOCUMENTACIÓ PERSONAL. Una altra font documental a destacar en 
relació a la nostra metodologia ha estat la conservada en els diferents arxius familiars 
i personals d’artistes, als quals hem pogut accedir gràcies a l’amabilitat i ajuda dels 
respectius curadors. Abans de glossar-los en el proper apartat, subratllarem que es 
tracta d’un recurs de gran importància, mal que hi hem constatat diversos inconve-
nients que en molts casos han dificultat i demorat la labor realitzada. En primer lloc 
la variadíssima naturalesa de documents que hem sotmès a estudi i que comprèn 
catàlegs d’exposicions, cartes i postals, àlbums manuscrits, fotografies personals, 
quaderns de dibuix i esbossos, documentació administrativa, llibres d’inventari 
d’obres i retalls de premsa sense identificar, entre d’altres materials no relacionats 
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amb els respectius pintors i que han estat arxivats sense cap mena de criteri o de 
forma fragmentada. En segon lloc les condicions sovint pèssimes en les que hem 
trobat la documentació i que ens han obligat a realitzar una acurada ordenació i ne-
teja de tot el fons per tal de procedir a la seva consulta.  
 
En diversos casos el progrés d’aquesta tasca s’ha vist notablement dilatat en el temps 
degut al contacte sovint difícil amb els responsables d’aquest tipus d’arxius. En 
aquest cas el procés de recollida de dades ha consistit en l’obtenció de la totalitat de 
documents, que han estat estudiats i analitzats detingudament a posteriori a partir de 
la seva obtenció en format digital. A més a més del treball efectuat amb documents i 
imatges en els casos de fotografies, obres d’art, quaderns de dibuixos, cartells, catà-
legs, cartes i altres materials gràfics que han exigit sempre l’ús de programes infor-
màtics de tractament d’imatges. Cal destacar que per la seva ordenació i classificació 
ha estat del tot útil i pertinent la utilització de bases dades, i també mitjançant fulls 
Excel on hem elaborat taules en què introduïm i classifiquem dades tals com títols i 
fitxes tècniques d’obres d’art, dades d’exposicions, informacions sobre artistes, refe-
rències bibliogràfiques i publicacions periòdiques.  
 
DOCUMENTS FOTOGRÀFICS. Cal fer una especial referència a un document que ens 
explica d’una manera molt directa i precisa una exposició, és a dir la fotografia de la 
sala. Reconeixem que és un dels materials gràfics que més apreciem pel fet que con-
té variada informació i per haver estat un element rar i difícil de trobar al llarg de la 
nostra investigació. Amb tot hem tingut la sort de localitzar algunes imatges a la 
premsa, en arxius i fons fotogràfics, i la fortuna rau en què en elles hem desvetllat 
diverses informacions com per exemple algunes de les obres que van ser exposades 
en l’entitat a més de saber-ne la seva disposició, i per tant constatar si existia una 
jerarquia expositiva. Alhora hem contemplat els propis expositors quan es tractava 
de retrats de grup i hem pogut identificar els artistes. No obstant i com és lògic la 
recerca no finalitzava en la simple observació de la imatge, sinó que de forma pa-
ral·lela hem accedit a diferents institucions, arxius fotogràfics i col·leccions per anar 
identificant les obres d’art que prèviament havíem vist en les fotografies. 

 
Igualment caldria posar de manifest les múltiples entrevistes que hem pogut efectuar 
a descendents directes de socis de l’entitat i prohoms lligats al nostre camp d’estudi, 
com són galeristes, antiquaris, col·leccionistes, conservadors, arxivers, historiadors i 
estudiosos que d’una manera o altra ens han aportat una sèrie de dades sobre la So-
cietat Artística i Literària de Catalunya i els seus membres. 

 
▪ Col·leccions i obres d’art 
 
Val la pena dir que un dels aspectes primordials de la nostra tesi doctoral són les 
obres d’art. Convé ressaltar que en la present investigació donem a conèixer i docu-
mentem més de dues-centes peces que varen ser exposades en el si de la Societat 
Artística i Literària, moltes d’elles inèdites fins el dia d’avui, i que al llarg del text són 
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distingides de la resta amb el segell de la Societat Artística i Literària. Procedeixen de 
fonts molt variades, ja que han estat localitzades a la premsa ja fos catalana o espa-
nyola, així com d’arxius fotogràfics en què es conserven imatges d’exposicions de 
l’època i de quadres o escultures. En aquest últim cas no ha estat fàcil determinar 
amb total seguretat si les peces localitzades havien estat exposades en les 
col·lectives. Els catàlegs d’exposicions representen un tipus de document de primer 
ordre, si bé en el nostre cas només ens han servit els catàlegs de les Exposicions 
d’Art de Barcelona (1918-1923) atès que els editats en les col·lectives de l’agrupació 
no reproduïen obres, si descomptem el luxós catàleg de l’exposició que l’entitat va 
celebrar l’any 1926. Un altre punt d’origen d’obres d’art ens l’han facilitat les mono-
grafies d’artistes que hem esmentat en el capítol dedicat a l’estat de la qüestió. I per 
acabar, farem especial menció a les col·leccions d’art, que hem classificat en dos 
grans grups segons si són públiques, és a dir de museus o institucions de caràcter 
municipal, ministerial, etc., o si procedeixen de fons privats. És aquí on incloem tres 
subgrups que són els fons servats en institucions privades, els que es conserven en 
mans de descendents i familiars directes dels artistes tot i que confessem que en me-
nor mesura, i finalment els col·leccionistes que han arribat a adquirir o rebre les pe-
ces en qüestió. 
 
 
1.3.2. Recerca a Barcelona i Madrid 

 
El següent punt a considerar és el cronograma d’activitats a partir del qual hem or-
ganitzat cronològicament la nostra investigació. Com és evident no sempre ha estat 
possible seguir-lo sense alteracions degut a la naturalesa del treball, les necessitats i 
els canvis que la pròpia tesi ha anat exigint, però tot i aquest fet a nivell general hem 
pogut seguir el cronograma que havíem establert des d’un començament. S’ha de 
tenir en compte que els múltiples arxius, biblioteques, museus i institucions de vari-
ada tipologia es troben repartits a Catalunya, Barcelona, Madrid i entorns, així com a 
París i Londres, on s’han realitzat diferents estades d’investigació en el 2014. A con-
tinuació detallarem totes i cadascuna de les institucions visitades amb una correspo-
nent i breu referència sobre els seus fons i els que han estat d’utilitat per desenvolu-
par la nostra comesa investigadora. I per fer-ho els classificarem segons la ciutat on 
es troben i la seva naturalesa. 
 
▪ Barcelona i altres centres catalans  
 
ARXIU COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS (EL VENDRELL). S’hi han localitzat docu-
ments fotogràfics procedents del fons del gravador i fotògraf barceloní Antoni Ollé 
Pinell (1897-1981), el qual retratà nombroses personalitats del món cultural, entre els 
que hi hem trobat artistes que van formar part de l’entitat estudiada. 
 
ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA (OLOT). És un fons essencial per l’estudi del 
panorama artístic olotí de finals de segle XIX gràcies als documents que s’hi conser-
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ven, relacionats directament amb artistes de la Garrotxa. La seva consulta ha estat 
fonamental per ampliar informacions relacionades amb artistes concrets. 
 
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA (BARCELONA). Un dels fons que ens ha ofert 
més ajut ha estat el del fotògraf Francesc Serra (1877-1967), el qual ens ha proporci-
onat una gran quantitat d’informació gràfica amb la que hem desvetllat obres d’art 
ignorades fins aleshores i que representen un volum considerable de la tesi doctoral. 
També s’hi conserven imatges d’exposicions de la Sala Parés i de les Exposicions 
Generals de Belles Arts, entre d’altres. 
 
ARXIU GENERAL DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA (BARCELONA). 
La consulta del seu vast fons ha representat un avançament molt important per nous 
coneixements a l’entorn del tema principal del nostre projecte. La documentació de 
primera mà que hi hem localitzat ha estat un dels aspectes essencials per la consecu-
ció dels objectius inicials i la confirmació d’hipòtesis plantejades. 
 
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT (BARCELONA). Hi hem consultat dos tipologies de 
documents, per una banda els hemerogràfics, els quals ens han permès conèixer fi-
delment el panorama artístic de l’època gràcies als articles dels crítics d’art respecte 
les exposicions de la Societat Artística i Literària i de les celebrades a la ciutat. I per 
altra banda hem analitzat diferents catàlegs d’exposicions col·lectives de l’entitat, així 
com de mostres individuals. 
 
ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA (BARCELONA). En el centre 
responsable de l’ingrés, custòdia i tractament de la documentació produïda i rebuda 
pels òrgans de govern de Barcelona des del segle XIX fins l’actualitat, s’hi han loca-
litzat expedients d’altres entitats artístiques de l’època estudiada i documents relaci-
onats directament amb la institució que articula la investigació. 
 
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (SANT CUGAT DEL VALLÈS). El fons de la Junta 
de Museus es conserva en aquest arxiu, i tal documentació és un aspecte clau per 
conformar una sèrie de coneixements al voltant d’aspectes com el paper de la Socie-
tat Artística i Literària en la vida artística i cultural de Barcelona. A citar diversos 
expedients de secretaria de la Junta de Museus de Catalunya relacionats amb propos-
tes d’adquisició i donació d’obres d’art, a més de compres destinades als museus 
municipals.  
 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA (BARCELONA). El seu vastíssim fons de bibliografia, 
publicacions periòdiques i material gràfic ens ha permès estudiar documentació de 
primera mà altament necessària pel desenvolupament de la investigació. En ella hem 
pogut localitzar un gran nombre de catàlegs d’exposicions, revistes i diaris, i altre 
material com documents inèdits conservats en diferents fons, així com bibliografia 
de diferents èpoques i temàtiques. 
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BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER (VILANOVA I LA GELTRÚ). Convé destacar 
el seu arxiu i biblioteca, així com el seu fons artístic, especialment el de pintura. Tots 
ells importants per la localització de material documental dedicat als nostres artistes 
estudiats i concretament els de procedència catalana. 
 
CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC (BARCELONA). Hem considerat necessària la 
consulta de la seva documentació pel fet de tractar-se d’una entitat barcelonina amb 
la que la Societat Artística i Literària existí coetàniament i perquè serví d’exemple als 
seus fundadors. Hem de dir que en aquest fons hem localitzat catàlegs d’exposició, 
documentació variada i articles de premsa del tot necessaris per observar les relaci-
ons entre les dues associacions. 
 
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I ART LLOTJA (BARCELONA). Juntament amb 
l’Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, ha representat un 
dels nuclis on s’han localitzat expedients d’alumnes vinculats a Llotja i que van ser 
expositors de la Societat Artística i Literària. 
 
FONS DE LA SALA PARÉS (BARCELONA). El fons de la galeria d’art més antiga de 
Catalunya i marc de la Societat Artística i Literària es troba en el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. En ell s’hi troben catàlegs d’exposicions, un important recull de 
premsa, fotografies i material d’artistes i de la sala d’art. Així mateix hem de destacar 
les entrevistes amb Joan Anton Maragall, director de la Sala Parés i per tant qui con-
eix la localització i contingut del seu arxiu. 
 
INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC (BARCELONA). L’arxiu fotogràfic d’Adolf 
Mas (1861-1936) representa un dels fons més importants per l’estudi d’obres d’art. 
En ell es conserva material procedent d’artistes que varen formar part de la Societat 
Artística i Literària, impossible de conèixer sense el seu estudi i anàlisi. 
 
INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA (BARCELONA). El material 
gràfic localitzat en aquest arxiu ens ha proporcionat imatges d’exposicions d’art bar-
celonines i altres activitats socials i culturals organitzades a l’època, sobretot les con-
servades en el fons del fotògraf italià establert a Barcelona i considerat el pioner del 
fotoperiodisme, Alessandro Merletti (1860-1943). 
 
REIAL ACADÈMIA CATALANA DE BELLES ARTS DE SANT JORDI (BARCELONA). En 
la seva biblioteca i arxiu hem pogut consultar diversos fons que han estat de gran 
utilitat pel desenvolupament de diferents apartats de la tesi. Per començar hem 
d’esmentar els expedients dels acadèmics, alguns dels quals varen ser membres de la 
Societat Artística i Literària de Catalunya. De la mateixa manera destacarem les da-
des localitzades en els documents d’alumnes i les respectives matrícules, premis i 
borses de viatge atorgats per la Diputació Provincial i finalment les memòries inèdi-
tes del pintor Dionís Baixeras. 
 



 - 35 - 

REIAL CERCLE ARTÍSTIC DE BARCELONA (BARCELONA). En les actes d’una de les 
entitats artístiques amb més trajectòria i pes de Barcelona com és el Reial Cercle Ar-
tístic, vàrem localitzar i analitzar actes de les seves juntes. Així mateix s’hi conserva 
el llibre d’actes de les reunions que l’entitat estudiada va celebrar entre 1914 i 1932. 
 
Alhora s’han consultats els arxius i fons personals dels següents artistes:  
 
DIONÍS BAIXERAS (1862 - 1943). Alberga una gran quantitat d’obres inèdites i un 
important gruix de material del pintor procedent del seu fons personal, familiar i 
artístic. Està format per múltiples documents entre els quals es conserven cartes, 
àlbums, fotografies, nombrosos quaderns de dibuixos i un fons format per pintures.  
 
ANTONI FARRÉ (1891 - 1948). Conté documentació personal i artística d’aquest pin-
tor tan desconegut encara avui dia, i la seva consulta ha resultat de gran interès de 
cara a obtenir coneixement de la seva trajectòria personal i artística, alhora que de 
l’entitat.  
 
JOAQUIM MIR (1873 - 1940). La documentació d’aquest expositor de la darrera èpo-
ca de la Societat Artística i Literària es troba servat a la Biblioteca de Catalunya i en 
ella s’hi poden trobar cartes, fotografies, catàlegs d’exposicions, retalls hemerogràfics 
i documents diversos sobre la seva prolífica carrera artística. 
 
CARLOS VÁZQUEZ (1869 - 1944). El seu fons personal conserva un vast conjunt de 
documents de diversa naturalesa, tals com correspondència personal, publicacions 
periòdiques, llibres d’inventari, documentació de caire administratiu, així com do-
cuments gràfics, fotografies, reproduccions d’obres d’art, i catàlegs d’exposicions 
individuals i col·lectives de caràcter nacional i internacional. Sense oblidar el conjunt 
pictòric que conserven els responsables del seu arxiu. 
 
JOSÉ MARIA VIDAL-QUADRAS (1891 - 1977). Els hereus del pintor conserven certa 
documentació de l’artista que ens ha apropat a la figura de l’autor, més que no pas a 
la trajectòria de l’entitat. Tot i així tals informacions obtingudes són especialment 
útils per traçar el perfil d’aquest artista i per intuir el tarannà d’alguns dels membres 
de la Societat Artística i Literària de Catalunya. 
 
JAUME VILALLONGA (1861 - 1904). En el seu fons s’hi troba una nombrosa quanti-
tat d’obres del pintor que bé podrien respondre a les que Vilallonga envià a les 
col·lectives de la Societat Artística i Literària. Igualment hi hem localitzat retalls de 
premsa i altres documents personals totalment imprescindibles per apropar-nos a 
l’autor. Com també hem entrevistat la propietària d’un gran fons d’obra seva que 
ens ha pogut detallar nombroses informacions a l’entorn d’aquest autor gens estudi-
at fins l’actualitat. 
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▪ Alcalá de Henares i Madrid  
 

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (ALCALÁ DE HENARES). Com hem 
comentat anteriorment vàrem realitzar una exhaustiva consulta en el fons de l’Arxiu 
de la Delegació del Govern a Catalunya. Els bons resultats que hi vàrem obtenir ens 
van fer creure que en l’arxiu d’Alcalá de Henares trobaríem documentació comple-
mentària, però tot i la consulta de nombrosos expedients i dossiers referents a activi-
tats artístiques de l’època, el seu anàlisi no va aportar els resultats que havíem pre-
vist. 
 
ARCHIVO GENERAL DE PALACIO, PATRIMONIO NACIONAL (MADRID). Des de la 
seva fundació, en el 1814, va dedicar-se recollir, classificar i conservar els documents 
generats per les diferents oficines que s’encarregaven del govern i administració de 
la Casa Reial i del Patrimoni de la Corona. Atès que la Societat Artística i Literària 
tingué contacte amb la monarquia de l’època hem mantingut contacte amb els seus 
responsables per tal d’ampliar coneixements i obtenir material fotogràfic inèdit. 
 
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (MADRID). El catàleg d’hemerografia espanyo-
la, el bibliogràfic i de la Biblioteca Digital Hispànica han estat els puntals de la recer-
ca en aquesta institució. La seva consulta ens ha permès localitzar un gran volum de 
bibliografies i publicacions periòdiques estatals que ha aportat una àmplia visió del 
tema d’estudi. 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO (MADRID). És un projec-
te cooperatiu del Ministerio de Cultura i les Comunitats Autònomes i representa un 
element rellevant per la nostra investigació degut a que té per objectiu la difusió mit-
jançant materials digitals de col·leccions manuscrites i llibres impresos que formen 
part del Patrimonio Histórico Español. 
 
CERES - RED DIGITAL DE COLECCIONES DE MUSEOS DE ESPAÑA (MADRID). Per-
tany al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i reuneix els fons de museus de 
distintes especialitats, àmbits i titularitats. La consulta del seu catàleg ha estat fona-
mental per trobar i analitzar fotografies, documents i fitxes tècniques d’obres d’art 
de nombrosos museus estatals. 
 
CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID (MADRID). Es tracta d’una entitat cultural 
que funciona des de 1880 i amb un gran pes en la vida artística de Madrid, que va 
arribar a tenir relació amb la Societat Artística i Literària. L’esporàdica però destaca-
da col·laboració entre les dues entitats quedaria recollida en la premsa estatal i muni-
cipal, i encara més en el Boletín que editava el Círculo per als seus subscriptors. Totes 
aquestes fonts han estat degudament analitzades per resoldre un dels punts clau en 
la trajectòria de l’associació barcelonina. 
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INSTITUTO CULTURAL DEL PATRIMONIO DE ESPAÑA (MADRID). És una Subdirec-
ció General adscrita a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 
Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El seu ob-
jectiu és la investigació, conservació i restauració dels béns que conformen el Patri-
moni Cultural i els seus fons es custodien en la biblioteca, arxiu i fototeca, conjunt a 
partir del qual hem pogut documentar i localitzar fotografies i obres dels pintors 
involucrats en l’entitat estudiada. 
 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO (MADRID). A banda de l’estudi del seu fons artístic, 
hem efectuat diverses consultes a la responsable del fons artístic de l’època estudia-
da, Ana Gutiérrez. Gràcies a les seves informacions hem aclarit dades relacionades 
amb l’adquisició i dipòsit d’obres d’art d’alguns dels socis de l’entitat que articula la 
nostra investigació. 
 
MUSEO SOROLLA (MADRID). Arran de l’anàlisi d’una sèrie de documentació fona-
mental per entendre el caràcter de la Societat Artística i Literària, hem localitzat un 
gran nombre de dades en el fons documental del Museu Sorolla de Madrid. Val la 
pena dir que tals informacions giren a l’entorn del pintor valencià Joaquín Sorolla, el 
qual fou Soci d’Honor de l’Artística i Literària i gran amic d’alguns dels seus mem-
bres. 
 
▪ Fons de museus i col·leccions que han permès la localització d’obres d’art 
 
Un dels aspectes cabdals per dur a terme l’evolució de la recerca i el coneixement de 
la Societat Artística i Literària de Catalunya ha estat la localització, identificació i 
documentació d’obres d’art presentades en el si de les seves exposicions col·lectives. 
Així doncs hem de destacar les col·leccions d’art conservades en diferents instituci-
ons i museus, tals com la Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú), 
Casa Museu Josep Segrelles (Albaida), Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza 
(Madrid, Màlaga i Sant Feliu de Guíxols), Fundación Bancaja (València), Fundación 
Banco Santander (Madrid), Fundación Manuel Benedito (Madrid), Fundació Roca-
mora (Barcelona), Fundación Rodríguez-Acosta (Granada), fons i arxiu de la Funda-
ción Zuloaga (Zumaia i Madrid), Museu de Badalona (Badalona), Museo de Bellas 
Artes de Asturias (Oviedo), Museu de Belles Arts de Castelló (Castelló), Museo de 
Bellas Artes de Granada (Granada), Museo de la Ciudad (València), Museo de Ciu-
dad Real (Ciudad Real), Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega), Museo Municipal de 
Málaga, Museu de la Música (Barcelona), Museu Nacional d’Art de Catalunya (Bar-
celona), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Museo Nacional del 
Prado (Madrid), Museu de Terrassa (Terrassa), Museo Sorolla (Madrid), Museu de 
Valls (Valls), San Telmo Museoa (Sant Sebastià) i Societat Barcelonesa d’Amics del 
País (Barcelona). Resten sense detallar tots aquells antiquaris i col·leccions particu-
lars que hem pogut visitar i conèixer en el transcurs de la investigació, les quals no 
citarem ni en aquest capítol ni al llarg de la investigació per motius de confidenciali-
tat i comunicació expressa dels seus propietaris. 
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1.3.3. Estades d’investigació en centres europeus 
 
A causa de voler resoldre l’objectiu centrat en el coneixement del context europeu 
pel que fa a l’associacionisme artístic i elaborar un marc comparatiu, s’ha cregut im-
prescindible realitzar dues estades d’investigació. Primerament a l’INHA de París 
[17-febrer/17-març-2014] i posteriorment a The Paul Mellon Centre for Studies in 
British Art (Yale University), a Londres [1-maig/1-agost-2014]. Com bé se sap, París 
capitanejava l’activitat artística del nostre marc cronològic i ha estat objecte d’estudi 
de molts historiadors i investigadors que han deixat un gran llegat documental i bi-
bliogràfic al nostre abast. Londres en canvi, tot i ser l’altre centre neuràlgic de la cul-
tura europea del XIX ens restava més desconegut, i és aquí on rau el motiu principal 
de les diferents durades de les estades.  
 
L’objecte plantejat s’ha anat resolent al llarg de diversos mesos en què ha estat cruci-
al estudiar el context europeu i els principals fenòmens relacionats amb el foment de 
les belles arts a les dues ciutats anteriorment esmentades, i també arreu dels respec-
tius països. Així mateix ha estat del tot necessari l’anàlisi de les nombroses societats, 
grups d’artistes i entitats culturals de l’època, el coneixement de l’oferta expositiva 
tant col·lectiva com individual així com el rol que jugava el col·leccionisme i el mer-
cat de l’art. Gràcies a la consulta del vast fons documental i bibliogràfic dels dos 
centres receptors i dels arxius als quals s’han fet nombroses consultes, juntament 
amb les ajudes facilitades pels respectius equips d’investigadors, hem pogut resoldre 
un aspecte ineludible i fonamental per la tesi, part sense la qual no haguéssim incor-
porat una perspectiva europea i internacional que creiem que tot estudi ampli i relle-
vant hauria de tenir per l’anàlisi de l’evolució de l’art. A continuació detallem tots i 
cadascun dels centres, arxius i biblioteques en el quals s’ha dut a terme la investiga-
ció. 
 
▪ París: INHA (Institut National d’Histoire de l’Art) i altres centres 
 
INHA. Ha estat el centre que ha acollit l’estada d’investigació a París. És una insti-
tució dedicada a la història de l’art i avui dia està dirigida per Johanne Lamoureux. 
La seva extraordinària biblioteca alberga un vast fons bibliogràfic i d’arxiu centrat en 
temes patrimonials. La seva consulta ha articulat l’estada a França i en els seus fons 
hem localitzat conjunts tan interessant com la col·lecció coneguda amb el nom de 
Jacques Doucet, que ha estat altament imprescindible per establir la relació entre el 
tema principal de la present recerca i el seu context europeu. Igualment interessant 
ha estat el contacte amb la historiadora i antropòloga Chantal Georgel, investigaci-
ons de la qual s’han centrat en l’exploració de les relacions entre l’art i la societat, 
alhora que del rol de les obres d’art en la formació de l’imaginari col·lectiu. A més és 
especialista en història de col·leccions públiques i privades. 
 
ARCHIVES NATIONALES. S’hi troben els fons administratius centrals de l’Estat fran-
cès, dividits en les diferents seus de París, Fontainebleau i Pierrefitte. En el vast fons 
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conservat en la seu de Pierrefitte-sur-Seine s’hi han trobat documents de gran utili-
tat, com per exemple expedients d’institucions artístiques, activitats relacionades 
amb associacions i un nombrós i variat material relacionat amb l’activitat cultural 
municipal i estatal. 
 
ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE. L’entitat va ser fun-
dada per Victor Hugo en el segle XIX i actualment té un paper actiu dedicat a afers 
jurídics. La seu és a París, tal i com s’establí quan va ser creada, i en ella hem pogut 
resoldre una sèrie d’interrogants a l’entorn d’aquesta entitat literària tan destacada a 
l’època. 
 
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DES MUSÉES NATIONAUX. En aquest fons hem consul-
tat documentació molt variada i realment imprescindible per desenvolupar l’apartat 
dedicat al fenomen de l’associacionisme francès, del tot útil per entendre el context 
europeu i veure fins a quin punt va influenciar en altres ciutats, entre elles Barcelona. 
 
BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE JACQUES DOUCET. Els fons manuscrits d’aquesta 
magna institució, en què s’hi conserva correspondència entre artistes i literats, repre-
senten un material fonamental que ens ha servit per entendre el context artístic i 
cultural del període delimitat. 
 
BIBLIOTHÈQUE MICHELET DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE. Fons basat en 
material per l’estudi de la història de l’art i l’arqueologia des del segle V al segle XXI, 
amb un fons format per més de 10.000 volums i manuscrits on hem pogut analitzar 
treballs inèdits centrats en institucions i associacions artístiques franceses. 
 
BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉE D’ORSAY. En el seu fons es troben els catàlegs originals 
dels Salons celebrats a París en el transcurs de l’època estudiada així com un inventa-
ri exhaustiu d’artistes, entre els quals hi hem localitzat artistes espanyols dels que es 
conserven material de primera mà, documents gràfics i hemerogràfics. 
 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. La consulta en aquesta biblioteca ens ha 
dut a examinar un compendi de material bibliogràfic i documents de primera mà que 
ens ha permès desenvolupar i glossar nombroses entitats artístiques, recollides en un 
dels principals capítols de la present investigació. 
 
FONDATION CUSTODIA. És responsable de la gestió de la Collection Frits Lugt i de 
la recerca científica que s’hi genera alhora que alberga una de les biblioteques més 
importants de París pel que fa a història de l’art. La seva col·lecció conté nombrosos 
dibuixos, gravats, pintures i cartes d’artistes que varen ser recollides per Frederik 
Johannes « Frits » Lugt (1884-1970), col·leccionista i connoisseur d’origen holandès. 
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▪ Londres: The Paul Mellon Centre i altres centres britànics 
 
THE PAUL MELLON CENTRE FOR STUDIES IN BRITISH ART. En relació al centre 
europeu que ha acollit la nostra estada d’investigació de tres mesos a Londres en 
destaquem l’adquisició de noves tècniques i procediments pel desenvolupament de 
la tesi, així com també la importància dels recursos documentals que s’hi conserven, 
repartits entre la biblioteca, l’arxiu i l’arxiu fotogràfic. No podem oblidar el paper 
que ha desenvolupat la institució britànica pel que fa a la formació doctoral rebuda 
gràcies als coneixements obtinguts per part dels investigadors que formen part de la 
institució: el seu Director, el Dr. Mark Hallett, que ha realitzat rellevants estudis al 
voltant de l’art britànic entre 1650 i 1850, el Dr. Martin Postle, Director Adjunt, 
línies d’investigació del qual es centren particularment en l’art britànic durant els 
segles XVIII i XX, i la Dra. Sarah V. Turner, Directora Assistent d’Investigació, que 
estudia l’art i la cultura visual en el Regne Unit i l’Imperi Britànic en els segles XIX i 
XX. Per altra banda, destaquem el seu fons documental format per llibres i catàlegs 
d’exposicions, catàlegs de subhastes i títols dedicats a art i arquitectura britànica des 
del segle XVI fins el XX. La nostra recerca també ha comportat l’anàlisi del context 
social, econòmic i cultural londinenc entre els segles XVIII i XX, i l’estudi del fe-
nomen del col·leccionisme i mercat de l’art. Així mateix l’ajuda rebuda per part dels 
seus tècnics ha estat essencial per la localització de material i referències documen-
tals que no estaven previstes en un primer moment. Aquest material ens ha permès 
obtenir una mirada molt més àmplia i internacional del tema de la nostra investiga-
ció, i hem pogut realitzar un marc comparatiu entre les societats d’artistes que es 
crearen en el Regne Unit a partir del període de la Regència, a principis del segle 
XIX, i aquelles entitats que s’originaren a Espanya posteriorment i influenciades per 
les entitats angleses. 
 
BRITISH LIBRARY (LONDRES). Es tracta d’un dels centres més importants d’estudi 
degut al seu fons bibliogràfic que ens ha ajudat a ampliar sobradament el capítol 
dedicat al context europeu de la tesi doctoral. Hi hem localitzat i estudiat catàlegs 
d’exposicions de societats artístiques i culturals fundades entre els segles XIX i XX, 
tals com The Royal Society of British Artists, The International Society of Sculptors, 
Painters and Gravers així com publicacions que va realitzar aquesta darrera entitat. 
Igualment i de forma addicional els seus fons contenen diverses publicacions sobre 
altres entitats del panorama cultural anglès del XIX, com per exemple la Bir-
mingham Society of Artists, la Society of Scottish Artists i The Society of Litho-
graphic Artists, Designers, Engravers and Process Workers. 
 
BUSHEY MUSEUM AND ART GALLERY (BUSHEY). És un museu dedicat al pintor de 
Bavària i anglès d’adopció Hubert von Herkomer (1849-1914), qui en 1883 va erigir 
una escola d’art en el comtat de Hertfordshire, la qual va tenir una gran repercussió 
a nivell mundial. 
 



 - 41 - 

GLASGOW UNIVERSITY LIBRARY (GLASGOW). Un dels objectius de la Faculty of 
Arts de la Glasgow University és donar suport a investigacions sobre el pintor nord-
americà James McNeill Whistler (1834-1903) i la seva època. Juntament amb la Fre-
ed Gallery of Art at the Smithsonian Institution (Washington D.C.) conserva una de 
les més destacades col·leccions d’obres de l’autor, i ambdues institucions treballen 
per la difusió de la seva obra i trajectòria. S’hi conserva la correspondència del pin-
tor Whistler i el seu estudi ens ha permès conèixer de forma molt precisa dades a 
l’entorn de la relació que tenia amb altres artistes i institucions de l’època, com a 
president de The International Society of Sculptors, Painters and Gravers i com a 
fundador d’una societat de nom molt similar a la que acabem de citar tot i que fun-
dada a París (Société Internationale de Peinture et de Sculpture). 
 
NATIONAL ARCHIVES, BANKSIDE GALLERY (RICHMOND). A Bankside Gallery es 
troba l’arxiu de la Royal Society of Painter-Etchers and Engravers, una de les enti-
tats estudiades durant el desenvolupament de l’estada d’investigació a Londres. 
Bankside és actualment la seu de la Royal Watercolour Society i de la Royal Society 
of Painter-Printmakers, que té els seus orígens en el 1880 amb la fundació de 
l’entitat de gravadors citada anteriorment. El citat fons conté nombrosos llibres 
d’actes de la Royal Society of Painters-Etchers and Engravers, correspondència i 
documents epistolars, llibres de vendes, articles hemerogràfics, inventaris i dades 
referents a les seves exposicions, diplomes, registres de reunions i assemblees, i catà-
legs d’exhibicions, entre d’altres. El seu estudi ens ha permès analitzar l’origen i pro-
grés de l’esmentada entitat, evidenciant la seva dilatada trajectòria i el caràcter oficial 
que va propagar en la ciutat. 
 
NATIONAL ART LIBRARY (LONDRES). Ubicada al Victoria & Albert Museum és una 
de les biblioteques més importants i de referència a Londres per la consulta i estudi 
de la història de l’art i les arts decoratives de molts països i períodes. El seu fons 
documental, en el que ens hem centrat especialment en els seus catàlegs 
d’exposicions col·lectives i individuals, ha representat un profús complement a les 
informacions i coneixements adquirits en el transcurs de la investigació en el centre 
receptor. Entre d’altres aspectes a ressaltar és el d’haver localitzat la relació d’artistes 
espanyols que van participar en exposicions britàniques.  
 
ROYAL ACADEMY (LONDRES). La Royal Academy és l’escola de belles arts més an-
tiga del Regne Unit. El seu fons documental conté arxius individuals creats per artis-
tes i arxius formats per institucions culturals. A més de documentar les activitats de 
la institució, inclou els arxius institucionals d’altres entitats, tals com The Society of 
Artists. Igualment, conserva els catàlegs de les seves exposicions Winter Exhibitions 
(1870-1939), una col·lecció de fotografies d’acadèmics, obres d’art i arquitectura dels 
segles XIX i XX, i una biblioteca d’imatges de les obres de la seva col·lecció. La 
consulta dels seus fons ens ha permès aprofundir en aquesta pionera institució, en-
tenent el paper que va exercir en el panorama artístic de Londres i la seva relació 
amb entitats coetànies.  
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TATE ARCHIVE (LONDRES). Pel que fa a un dels principals focus d’estudi durant 
l’estada a The Paul Mellon Centre hem de parlar del Tate Archive, del qual vàrem 
poder conèixer els seus fons documentals gràcies al contacte establert amb la perso-
na responsable, John Langdon. Hem estudiat detingudament un dels seus fons més 
interessants i imprescindibles pel desenvolupament de la investigació: el fons inèdit 
de la londinenca The International Society of Sculptors, Painters and Gravers 
(1897).  
 
THE COURTAULD INSTITUTE (LONDRES). Centre de gran transcendència per la his-
toriografia artística, que alberga un fons centrat en l’estudi de l’art des de les seves 
diferents disciplines, i que actua com un dels puntals de la nostra estada 
d’investigació europea. 
 
▪ Col·leccions i fons de museus 
 
No podríem deixar de mencionar un dels aspectes essencials per l’adequat desenvo-
lupament de la tesi: les exposicions, col·leccions i obres d’art. Gràcies a l’estudi dels 
fons museístics relacionats directament amb la present investigació, hem pogut loca-
litzar nombroses obres d’art i documents relacionats amb l’apartat centrat en el con-
text europeu. A citar les col·leccions de París de les següents institucions: Grand 
Palais, Petit Palais, Musée Gustave Moreau, Musée Marmottan, Musée de Montmar-
tre, Musée du Louvre i Musée d’Orsay, així com també els de Londres: Victoria & 
Albert Museum, Tate Britain, National Gallery, National Portrait Gallery, Royal 
Academy, Courtauld Gallery i Wallace Collection. També esmentarem els centres 
britànics Leeds Museums and Galleries (Leeds), The Bushey Museum and Art Ga-
llery (Bushey) i per acabar els fons procedents d’institucions i museus internacionals, 
tals com Club Español (Buenos Aires), Freer Gallery of Art (Washington), Hispanic 
Society of America Museum (Nova York), Lady Lever Art Gallery (Wirral) que per-
tany al National Museums Liverpool (Liverpool), Museo Nacional de San Carlos de 
México (Mèxic D. F.), Southampton City Art Gallery (Hampshire), State Hermitage 
Museum (Sant Petersburg), Taft Museum of Art (Cincinnati) i la col·lecció i arxiu de 
l’artista txec Tavik Frantisek Simon. 
 
 
1.3.4. Cronograma d’activitats 
 
En les properes taules s’hi agrupen les diferents etapes que han conformat el projec-
te d’investigació tot seguint un ordre cronològic, que segueix al criteri que hem cre-
gut més convenient. El total de la investigació respon als quatre anys en què que he 
gaudit d’una beca FPI — Formació de Personal Investigador — atorgada pel Minis-
terio de Economía y Competitividad (Convocatòria: febrer 2011/Resolució: juliol 
2011) en el si del Projecte I+D « El arte hispánico fuera de España: exposiciones 
universales, coleccionismo y diplomacia. 1850-1950 » dirigit per la Dra. Immaculada 
Socias. 
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ANY 1 (2011/2012) 

QUADRIMESTRES  
ACTIVITATS 1 2 3 4 

 
1) PROTOCOL D’INVESTIGACIÓ 
 

     

 
2) ESTUDI DE DOCUMENTS 
Consulta de documents, catàlegs d’exposicions, directoris. 
 

     

 
3) FONTS PRIMÀRIES 
Memòries autobiogràfiques dels artistes estudiats, fonts heme-
rogràfiques, documents escrits i gràfics de primera mà. 
 

    

 
4) FONTS SECUNDÀRIES 
Monografies d’artistes, publicacions relacionades amb el tema. 
 

    

C
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A
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5) COL·LECCIONS D’ART 
Fons artístics de museus, institucions i col·leccions particulars. 
 

    

 
 
 

ANY 2 (2012/2013) 
QUADRIMESTRES  

ACTIVITATS 1 2 3 4 

 
1) ESTUDI DE FONTS PRIMÀRIES 
Buidat hemerogràfic, documentació d’arxius i biblioteques 
personals. 
 

    

 
2) DOCUMENTS DE VARIADA NATURALESA 
Fonts documentals i gràfiques. 
 

    

 
3) TREBALL DE CAMP 
Entrevistes i recollida de dades. 
 

    

 
4) COL·LECCIONS D’ART 
Fons artístics de museus, institucions i col·leccions particulars. 
 

    

C
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A
 

 
5) ANÀLISI I INTERPRETACIÓ 
Interpretació de les dades. 
 

    

 
 
 
 
 



 - 44 - 

 
ANY 3 (2013/2014) 

QUADRIMESTRES  

ACTIVITATS 1 2 3 4 

 
1) FONTS PRIMÀRIES  
Memòries autobiogràfiques dels artistes estudiats, fonts heme-
rogràfiques, documents escrits i gràfics de primera mà. 
 

    

 
2) ESTUDI DE DOCUMENTS 
Consulta de documents de variada naturalesa. 
 

    

 
3) TREBALL DE CAMP 
Consultes i entrevistes a especialistes, conservadors de museus 
i anàlisi de col·leccions.  
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5) ANÀLISI I INTERPRETACIÓ 
Interpretació de les dades. 
 

    

 
 
 
 

ANY 4 (2014/2015) 
QUADRIMESTRES  

ACTIVITATS 1 2 3 4 

 
1) ESTADES D’INVESTIGACIÓ 

PARÍS: INHA 
LONDRES: The Paul Mellon Centre 

 

          

 
2) ESTUDI DE DOCUMENTS 
Consulta de documents, catàlegs d’exposicions, directo-
ris. 
 

    

 
3) FONTS PRIMÀRIES 
Documents, fons gràfics i fotogràfics de la temàtica 
estudiada. 
 

    

 
4) ANÀLISI I INTERPRETACIÓ 
Interpretació de les dades. 
 

    

P
A

R
ÍS
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5) REDACCIÓ, REVISIÓ I EDICIÓ 
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1.4 
ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT  

DE LA TESI DOCTORAL 
 

 
 
 

 
 
n aquest apartat pretenem explicar com s’ha estructurat i organitzat la 
informació i coneixement adquirits al llarg del present estudi. La nos-
tra tesi doctoral comença amb el capítol  « 1. Introducció » que té en 
compte diversos aspectes clau per entendre el progrés de la investi-
gació. En primer lloc situem el lector en els antecedents i l’estat de la 
qüestió de l’objecte d’estudi i en segon lloc hem pretès mostrar les 
hipòtesis i els objectius de la nostra recerca. Per tal d’exposar el pro-

cés amb el qual hem desenvolupat el projecte hem detallat el disseny metodològic que hem 
seguit al llarg d’aquests anys (2011/2015). Així mateix creiem que és de gran utilitat mostrar 
el cronograma de totes les activitats d’investigació que hem anat elaborant en el transcurs 
d’aquest període. 
 
Volem aclarir que un dels aspectes que hem tingut molt clars des de l’inici ha estat que el 
principal focus d’estudi és la Societat Artística i Literària de Catalunya. En conseqüència la 
resta de capítols s’han elaborat i ordenat seguint aquest eix vertebrador i el criteri gràcies al 
qual hem seguit un fil conductor en el transcurs de la recerca. Amb motiu d’explicar i en-
tendre la Societat Artística i Literària com a resultat del fenomen de l’associacionisme artís-
tic a les darreries del segle XIX, hem cregut del tot imprescindible incloure un capítol dedi-
cat a contextualitzar tal fenomen. Així és com hem elaborat el capítol 2 titulat « El context 
de les societats d’artistes (1846-1929) ». L’hem iniciat tot presentant el fenomen de les 
agrupacions d’artistes a nivell europeu i a través de l’apartat « 2.1. París i Londres, miralls de 
la Societat Artística i Literària de Catalunya », amb l’objectiu de comprovar la influència de 
les dues capitals artístiques de l’Europa del segle XIX.  
 
Considerant la rellevància que les agrupacions arribaren a adquirir com a fet cultural i soci-
al, desenvolupem aquesta part exposant el panorama artístic en què es trobaven immerses 
les metròpolis esmentades. Per això analitzem i presentem quines condicions van afavorir 
el naixement de les societats i entitats, quina repercussió tingueren de cara als artistes, a les 
exposicions, la crítica, el públic, el mercat de l’art i la conformació del pensament estètic de 
l’època. A diferència del que a priori podríem creure, França i Anglaterra van demostrar 
tenir una situació cultural tan saludable que les propostes pel foment de les belles arts no es 
centraven únicament en les respectives capitals. Per aquest fet hem incorporat una mirada 
que va més enllà de les metròpolis d’ambdós països, tot abraçant una part notablement 
extensa dels territoris. 
 
De la mateixa manera que hem pretès demostrar l’auge del fenomen de l’associacionisme 
artístic a l’Europa occidental i en aquest període tan destacat per l’evolució de la història de 
l’art, ens hem dedicat a analitzar la situació del panorama estatal mitjançant el capítol « 2.2. 
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Societats d’artistes a l’Estat espanyol » Com podríem suposar no ens trobem davant d’un 
aspecte aïllat en el nostre panorama cultural, i a Espanya els ecos vinguts primerament de 
París i després d’altres ciutats europees, no ressonaran en va. Els diferents exemples que 
presentem en el transcurs d’aquest apartat ens ajuden a veure en quina situació ens trobem i 
el lector l’enllaçarà posteriorment amb el context barceloní. Cal insistir que Barcelona és el 
marc directe de la Societat Artística i Literària de Catalunya i per això presentem el capítol « 
2.3. L’aflorament de societats i grups d’artistes a Barcelona ». Ens ha interessat incidir en la 
vida artística de la ciutat catalana a través de l’anàlisi de diferents aspectes: el paper de la 
burgesia catalana en la difusió de l’art, l’ensenyament artístic, l’evolució del panorama expo-
sitiu en el qual inserim el paper de l’entitat estudiada, el rol de la figura del col·leccionista i 
les galeries d’art, i finalment l’estudi d’aquelles societats d’artistes de la mateixa època i 
d’aquelles que van ser coetànies de l’Artística i Literària.  
 
El següent apartat és el capítol 3 i s’anomena « La Societat Artística i Literària de Catalunya.  
Des dels orígens fins la seva fi (1897-1935) » i considerem que és el nucli principal de la 
nostra investigació. Després d’haver introduït el lector en el context europeu i estatal que 
emmarca l’entitat, esdevé necessari fer conèixer l’estructura de l’entitat, alhora que el marc 
de la seva trajectòria i el seu germen. Així doncs encetem aquest apartat amb el capítol « 
3.1. Els engranatges », dedicant-nos a la galeria d’art que l’acolliria tant pel que fa a la crea-
ció com en la trajectòria expositiva, la Sala Parés. Tot seguit desvetllem els orígens de la 
Societat Artística alhora que els objectius pels quals va ser constituïda i en aquest punt es 
presenten els primers artistes als quals va lligada l’agrupació, el règim normatiu en el qual va 
desenvolupar-se així com els càrrecs de la seva Junta Directiva. Més endavant desenvolu-
pem el capítol « 3.2. Trajectòria expositiva », on les exposicions són tractades de forma 
independent i classificades seguint un criteri cronològic que les divideix segons les diferents 
etapes per les quals va transcórrer l’entitat entre 1897 i 1930. 
 
Un cop detallem totes i cadascuna de les propostes de la Societat Artística i Literària, tant 
les exposicions i activitats que va organitzar la seva Junta Directiva com aquells certàmens 
en els quals va participar, ens centrem en la seva evolució estètica amb el capítol « 3.3. Un 
baluard. Consideracions estètiques de la Societat Artística i Literària ». Entenent que un dels 
aspectes més rellevants pel coneixement de l’entitat és l’anàlisi dels seus valors artístics, 
presentem el capítol dedicat a la filiació estilística i estètica a partir de l’observació del cen-
tenar d’artistes que hi formaren part i examinant el gruix d’obres d’art que s’han localitzat i 
documentat.  
 
Seguint l’ordre lògic de lectura de la tesi, el capítol « 3.4. La Societat Artística i Literària en 
el comerç de l’art. Una aproximació » té l’objectiu d’aproximar-nos al paper que va exercir 
l’entitat en relació al mercat de l’art i el col·leccionisme, tot remarcant aquells aspectes lli-
gats a l’adquisició, venda i donació d’obres d’art a partir de les seves exposicions. Finalment 
les conclusions, recollides en l’apartat 4, sintetitzen i coronen el contingut de la nostra tesi, 
alhora que enceten noves vies de coneixement.  
 
Pel que fa al capítol « 5. Bibliografia » es recullen tots aquells materials bibliogràfics que 
s’han emprat al llarg de la investigació i han estat dividits en cinc apartats. Per començar 
una primera part agrupa les publicacions bibliogràfiques seguint una ordenació alfabètica. 
Tot seguit es presenta un apartat que exposa, seguint un ordre eminentment cronològic, 
tots els articles localitzats gràcies al buidatge realitzat en publicacions periòdiques catalanes, 
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espanyoles i europees entre els anys 1764 i 2014. Més endavant hem inclòs els catàlegs 
d’exposicions localitzats i analitzats, així com una part dedicada a documentació de variada 
naturalesa que inclou cartes, expedients, actes, estats de comptes i reglaments. Finalment 
hem elaborat una part centrada en els recursos electrònics formada per articles que es tro-
ben en línia i també per pàgines web, de les que hem detallat informacions com les corres-
ponents adreces URL (Uniform Resource Locator) i les dates d’edició i/o consulta. Convé 
aclarir que hem elaborat aquest capítol essent el màxim d’exhaustius possible i hem pretès 
seguir un rigor en la recerca bibliogràfica. 
 
Fins aquí hem exposat la primera part de la investigació, organitzada tal i com hem vist en 
cinc apartats: introducció, context del fenomen de l’associacionisme, la Societat Artística i 
Literària de Catalunya, conclusions i bibliografia. Ara bé, la segona part està estructurada 
per una sèrie de materials fonamentals que ens han ajudat a vertebrar el nucli principal de la 
nostra tesi. En primer lloc el lector té a la seva disposició un diccionari biogràfic de tots i 
cadascun dels membres i expositors de la Societat Artística i Literària. En aquest punt con-
vé recalcar que presentem un gran col·lectiu d’autors, entre els quals n’hem trobat de pràc-
ticament ignorats i que ara són biografiats per primera vegada gràcies a aquesta investigació. 
Tot seguit es publica el Reglament original i manuscrit que l’entitat va aprovar el 1914, i una 
cronologia expositiva en què es pot veure el llistat d’exposicions del grup, els autors i els 
títols d’obres. 
 
Alhora presentem una sèrie de taules, l’execució de les quals ha estat molt laboriosa i repre-
senten un corpus primordial per l’estudi d’artistes, exposicions i títols de les obres d’art 
presentades en el si de l’agrupació estudiada. Amb l’objectiu de contemplar de manera si-
nòptica la participació dels artistes en les exposicions de l’entitat, hem dissenyat una base de 
dades mitjançant Excel on es detallen totes les exposicions de l’agrupació, des del germen 
expositiu el 1897 fins la darrera exhibició en el 1930. Cal destacar que hem marcat amb un 
altre color el nombre de les exposicions col·lectives organitzades per la Societat de les quals 
sí hem localitzat el corresponent catàleg i que sumen vuit.  
 
Així mateix s’ha elaborat un quadre en què detallem per ordre alfabètic tots els artistes de 
l’entitat, en quines exposicions van participar i quines obres van presentar. I per acabar, 
hem realitzat un exhaustiu document on presentem de manera sinòptica totes aquelles 
obres d’art que hem documentat com a peces que es van presentar en les exposicions de la 
Societat Artística i Literària. Gràcies a aquests inventaris coneixem dades tan importants i 
precises com són la freqüència expositiva dels membres de l’entitat, els títols i per tant gè-
neres de les obres presentades i el nombre d’expositors presents en cadascuna de les mos-
tres col·lectives de la Societat Artística.  
 
És interessant subratllar que la primera i segona part de la nostra tesi doctoral són vasos 
comunicants, ja que s’estableix un diàleg entre ambdues i és evident que sense el contingut, 
dades i coneixement que hi ha en la primera, no podria existir la segona. Alhora que gràcies 
a aquest segon apartat podem completar de manera gràfica i sinòptica els coneixements 
extrets en els apartats inicials. En conclusió, l’estructura i organització del contingut de la 
nostra investigació pretén reflectir el coneixement al qual hem arribat respecte la Societat 
Artística i Literària de Catalunya, per mitjà d’un plantejament detallat i exhaustiu que a ban-
da de confirmar les hipòtesis plantejades i resoldre els objectius, pot emplenar el buit de 
coneixement que fins ara ha existit a l’entorn del nostre objecte d’estudi. 
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1.5  
ABREVIATURES UTILITZADES  

 
 
 
 
 
 

AFB — Arxiu Fotogràfic de Barcelona (Barcelona) 

AGDGC — Arxiu General de la Delegació del Govern a Catalunya (Barcelona) 

AHC — Arxiu Històric de la Ciutat (Barcelona) 

AHDB — Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona (Barcelona) 

AMCB — Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (Barcelona) 

ANC — Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès) 

BC — Biblioteca de Catalunya (Barcelona) 

BCMN — Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux (París) 

BNF — Bibliothèque Nationale de France (París) 

FAD — Foment de les Arts Decoratives (Barcelona) 

GUL — Glasgow University Library (Glasgow) 

IAAH — Institut Amatller d’Art Hispànic (Barcelona) 

INHA — Institut National d’Histoire de l’Art (París) 

IPCE — Instituto Cultural del Patrimonio de España (Madrid) 

MAM — Museo de Arte Moderno (Madrid) 

MNAC — Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona) 

NAL — National Art Library (Londres) 

PMC — Paul Mellon Centre (Londres) 

RACBASJ — Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (Barcelona) 

RCAB — Reial Cercle Artístic de Barcelona (Barcelona) 

RMN — Réunion des Musées Nationaux (París) 

SEBAP — Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (Barcelona) 

TGA — Tate Gallery Archive (Londres) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
EL CONTEXT DE LES SOCIETATS 

D’ARTISTES (1846-1929) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri Gervex 
Une séance du jury de peinture, anterior a 1885 

Oli/tela, 300 x 419,5 cm.  
París. Musée d’Orsay [RF 726] 
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2.1 
PARÍS I LONDRES, MIRALLS DE LA SOCIETAT 

ARTÍSTICA I LITERÀRIA DE CATALUNYA 
 

 
 
 

 
 
n aquest capítol farem un recorregut a través del panorama ar-
tístic europeu amb l’objectiu de crear un marc comparatiu per 
demostrar la influència que van exercir les capitals artístiques de 
París i Londres, i llurs propostes en pro del foment de les arts al 
nostre país i especialment en la Societat Artística i Literària de 
Catalunya. Encetarem el trajecte a partir del context cultural de 

la capital francesa, on la creació de societats artístiques es va fer molt evident en el 
segle XIX i en elles també el foment de les belles arts n’era l’objectiu principal.31 Cal 
dir també que durant els darrers decennis de segle van sorgir societats franceses en 
resposta al Salon — Saló — oficial i en alguns casos oposades a algunes entitats que 
ja existien.32 Igualment desvetllarem el context cultural de Londres des del segle 
XVIII, el qual fou un terreny molt fèrtil per la creació de societats formades per la 
difusió i promoció de l’art i el seu comerç. Tal i com anirem veient, hi hagué un tei-
xit molt ric no tan sols en l’esmentada ciutat, sinó també a tot Anglaterra. En aquest 
punt és necessari comentar que ambdues ciutats presentaren circumstàncies dife-
rents, però tal i com observarem, la mirada i la influència era mútua.  
 
Per un altre costat i també d’Europa, no podem deixar d’esmentar la Società degli 
Amatori e Cultori delle Belle Arti de Roma (1829), la primera institució italiana per 
la promoció artística i que exhibia un art vinculat a la tradició en el marc d’una expo-
sició internacional anual.33 Igualment trobem la Società Promotrice delle Belle Arti 

                                                 
31 La « Société des Amis des arts » es va constituir a França als primers decennis del segle XIX i tot defensant 
el progrés de les belles arts aquest fenomen es va extendre cap a les províncies franceses. De fet el 1827 en 
sorgí la més antiga de caràcter provincial, la d’Avignon. Pocs anys després i al llarg dels anys 30 es crearen a 
Strasbourg, Marseille, Rouen i Lyon. LAGRANGE, Léon,  « Des Sociétés des Amis des Arts en France. Leur 
origine, leur état actuel, leur avenir ». Gazette des Beaux-Arts, vol. X (1861), pp. 29-47, pp. 158-168 i pp. 227-
242. 
32 En són exemple la « Société des Artistes Français » (1881), la « Société des Beaux-Arts  » (1890), la « Société 
des Artistes Indépendants » (1884) com a resposta del criteri del jurat del Salon oficial, la « Société Française 
des Amis des Arts » (1886), la « Société Nationales des Beaux-Arts » (1889) contrària a la « Société d’Artistes 
Français » i als « Indépendants », o la « Société du Salon d’Automne  » (1903). FLAQUER, Sílvia; PAGÈS, M. 
Teresa, FONTBONA, Francesc (dir.), Inventari d’artistes catalans que participaren als Salons de París fins l’any 1914. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, 1986. 
33 SILLIGATO, R., « Le due anime del Palazzo: Il Museo Artistico Industriale e la società degli Amatori e 
Cultori di Belle Arti » a Il Palazzo delle Esposizioni. Urbanistica e Architettura. L’Esposizione inaugurale del 1883. Le 
acquisizioni pubbliche. Le attività espositive. Roma: Carte Segrete, 1990, pp. 165-181; SOTO CANO, María, « Pre-
sencia, identidad y repercusión del arte español en Italia (1895-1914) » a BARRAL RIVADULLA, María 
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de Torí (1842) amb un edifici propi per exposicions, i poc després aparegueren en el 
panorama cultural d’Itàlia altres entitats similars que es fundaren a Florència (1843), 
Gènova (1875) i Nàpols (1888), les quals aconseguien grans èxits comercials.34 A 
Alemanya, per exemple, una de les més antigues va ser la Kunst-Societät, fundada a 
Nuremberg el 1792, més endavant va crear-se l’Hamburg Kunstverein (1822) i set 
anys després la Kunstverein Bremen, totes elles destinades a organitzar exposicions i 
rifar les obres exposades entre els seus socis. Tampoc podríem deixar d’esmentar 
l’agrupació impulsada per un nucli d’artistes en desacord amb els criteris tradicionals 
que impregnaven l’art austríac de finals de segle i que va ser coneguda com La Se-
cessió Vienesa (1897), i de principis de segle XX citarem el cas dels dos grup ale-
manys Die Brücke (1905) i Der Blaue Reiter (1911),35 els quals seguien la tendència 
plàstica de l’expressionisme, i que esdevingueren precursors dels canvis que va pre-
senciar l’ensenyament artístic a partir de la creació de l’escola d’art i arquitectura 
Bauhaus (1919).36  
 
La Societat Artística i Literària de Catalunya va crear-se oficialment l’any 1900 si bé 
els seus fundadors ja començaren a engendrar-la alguns anys abans, cap el 1897, i en 
l’època no representava un cas aïllat entre les societats d’artistes a Europa. Amb 
l’objectiu de crear un marc comparatiu entre aquesta entitat i el que succeïa en els 
importants focus artístics que representaven París i Londres, hem pogut localitzar 
diferents societats d’artistes que serviren de mirall per l’entitat que creà Modest Ur-
gell en la frontera finisecular. En primer lloc París. Les circumstàncies socio-
culturals de la capital francesa van afavorir no tan sols la fundació d’entitats artísti-
ques, sinó també assegurà la seva llarga trajectòria i caràcter oficial. 
 
 

2.1.1. París en els segles XIX i XX 
 
La capital francesa capitanejava moltes de les propostes culturals que es coïen a Eu-
ropa en el segle XVIII i XIX, ja que va esdevenir la ciutat per excel·lència de l’art, 

                                                                                                                                               

Dolores; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, Enrique; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Begoña; MONTE-
RROSO MONTERO, Juan M., Mirando a Clío. El arte español espejo de su historia. Actas del XVIII Congreso del 
CEHA. Santiago de Compostela, 20-24 septiembre de 2010. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 
Compostela, 2012, pp. 2566-2581. 
34 LORENTE LORENTE, Jesús Pedro, « Las asociaciones de amigos de las artes y sus exposiciones en el 
siglo XIX. Modelos internacionales, e interrogantes sobre su desarrollo en España » a ÁLVARO ZAMORA, 
M. I.; LOMBA SERRANO, C.; PANO GRACIA, J. L. (coord.), Estudios de historia del arte, libro homenaje a 
Gonzalo M. Borràs Gualis. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2013, pp. 467-477. 
35 DIETERICH, Bàrbara, « La pintura del expresionismo en Alemania “Die Brücke” y “Der Blaue Reiter” ». 
Goya, núm. 77 (1967), pp. 314-319; EDWARDS, Steve; WOOD Paul (ed.), Art of the Avant-Gardes. Londres: 
Yale University Press, 2004. 
36 DROSTE, Magdalena, Bauhaus. 1919-1933. Berlín: Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung; Taschen, 
2002; DD. AA., Bauhaus 1919-1933: Workshops for Modernity. Editat amb motiu de l’exposició al MOMA de 
Nova York (8-XI-2009/25-I-2010). Nova York: MOMA, 2010; FORGÁCS, Éva, The Bauhaus. Idea and Politics. 
Budapest: Central European University Share Company, 1991. 
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immersa en una època de gran efervescència cultural i artística.37 Ens ubiquem en un 
moment en què el gran certament oficial des d’on es projectaven els artistes era el 
Saló, el qual albergava el model d’aquell autor que volia prosperar a nivell oficial tot 
resseguint la via estatal.  
 
Recordem alguns aspectes sobre la creació de l’acadèmia francesa, tot sabent que 
són uns episodis prou coneguts, però altament interessants per l’objecte del nostre 
estudi. En el segle XVII a París s’havia creat l’Académie Royale de Peinture et de 
Sculpture (1648), amb el suport de Louis XIV i el ministre Jean-Baptiste Colbert, 
capitanejada pels pintors Charles Le Brun, els germans Testelin i Justus Van Eg-
mont. Va ser instal·lada al Louvre i la seva missió principal fou regular 
l’ensenyament artístic a França.38 A diferència d’altres acadèmies d’art en altres punts 
d’Europa, amalgamava els factors de ser una acadèmia reial, nacional i en el 1666 va 
fundar l’Académie de France a Roma.39 A partir d’aleshores la institució es va anar 
consolidat mitjançant les exposicions d’art oficials que organitzava i on tan sols els 
acadèmics podien exposar-hi.40 De fet, la primera mostra oficial d’art que es va cele-
brar a París va ser precisament l’exposició de l’Académie Royale el 1667.  
 
En els seus inicis aquestes exhibicions eren instal·lades a la galeria del Palais Royal 
fins que més endavant s’ubicaren al Salon Carré du Louvre, origen de la denomina-
ció de «  Salon », i es feien amb caràcter periòdic. Destacarem que aquest fenomen 
va constituir el principal assoliment de les arts visuals en la França de l’antic règim, 
ja que per una banda, els Salons permetien als artistes conquerir col·leccionistes i 
amants de l’art, i per altra contribuiren a crear un interès popular entre un públic 
cada cop més nombrós.41 Una figura clau pel coneixement dels citats certàmens va 
ser l’escriptor i filòsof Denis Diderot, instigador de l’Encyclopédie (1751-1772) i pro-
hom representatiu del Segle de les Llums. Exercí com a crític d’art dels Salons des 
del seu Premier Salon, el 1759, i fins el novè, en el 1781, tres anys abans de morir.42 
En els seus escrits com a crític d’art instití en el temperament, la funció moral de 

                                                 
37 PONTHUS, Anne-Françoise, Autour de la “Société Nouvelle”: un réseau artistique et amical à Paris au début du 
vingtième siècle (1900-1914). Tesi doctoral dirigida per Philippe Dagen, Paris I Panthéon-Sorbonne Doctorat en 
Histoire de l’Art, 2006; i la versió editada de la tesi: PONTHUS, Anne-François, La “Société Nouvelle” (1900-
1914). Un réseau d’amis peintres et sculpteurs (Claus, Cottet, Le Sidaner, Martin, Ménard, Simon, Desbois, Meunier, Poupe-
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MICHEL, Christian, L’Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1648-1793). La naissance de l’École Française. 
Ginebra: Droz, 2012. 
41 MONNIER, Gérard, Des Beaux-Arts aux arts plastiques, une histoire sociale de l’art. Lyon: La Manufacture, 1991; 
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France » a SHERMAN, Daniel J., ROGOFF, Irit (ed.), Museum Culture: Histories, discourses, spectacles. Minneapo-
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Oxford: Oxford University Press, 1983; DÉAN, Philippe, Diderot devant l’image. París: L’Harmattan, 2000. 



 - 54 - 

l’art i el desenvolupament del gust estètic, i tals documents inspiraren a grans perso-
nalitats com per exemple Charles Baudelaire.43  
 
Les dues grans ciutats europees no coexistien l’una al marge de l’altra, i alguns 
exemples que demostren la influència entre les dues capitals els trobem en artistes 
com per exemple el gran pintor francès Jean-Antoine Watteau, que viatjà a Londres 
el 1720. Igualment esmentarem l’artista britànic William Hogarth,44 nascut a Lon-
dres a finals del segle XVII i qui el 1744 viatjà a París, on el rococó francès influen-
cià les seves obres.45 En relació al segle XIX i reprenent els grans certàmens oficials, 
el jurat d’admissió jugava un destacat paper d’autoritat que el va dur a refusar en el 
1863 més de la meitat de les obres que van presentar-hi els aspirants. En conse-
qüència i davant de les reclamacions dels que havien estat rebutjats, Napoleó III 
aprovà la celebració excepcional del Salon des Refusés. A més, aquesta no fou 
l’única reacció sorgida en contraposició al Salon, ja que l’exposició del grup dels im-
pressionistes (1874) i la posterior fundació de la Société des Artistes Indépendants 
(1884)46 conformaren el conjunt de respostes oposades al canal oficial tal i com pre-
sentarem més endavant. 
 
▪ Societats d’artistes des de mitjans de segle 
 
Tal i com hem comprovat, les societats d’artistes sorgiren en un substrat fèrtil i en 
una època de gran eferevescència i eclosió cultural. És així com per tal d’esclarir el 
context d’aquest fenomen artístic, cultural i social, fem referència a l’Association des 
artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs,47 fundada a París el 
1844 per Isidore Justin Séverin, baró Taylor, escriptor i il·lustrador ben arrelat i po-
sicionat en el món literari.48  
 
Anteriorment a la creació de l’entitat, el citat prohom havia editat la monumental 
obra Voyages pittoresques dans l’ancienne France (1820-1863) i el 1820 va realitzar la seva 
primera visita a Espanya. A partir de 1826 inicià la publicació Voyage pittoresque en 
Espagne, amb gravats a partir dels seus propis dibuixos d’escenes, costums i monu-
ments de la península Ibèrica. Destacarem l’encàrrec que va rebre el 1835 pel rei 
Louis-Philippe de formar una col·lecció de pintura espanyola per la seva exhibició al 
Musée du Louvre. La seva missió va beneficiar-se de la inestabilitat ocasionada per 

                                                 
43 CARRIER, David, Hight Art. Charles Baudelaire and the Origins of Modernist Painting. Pennsilvània: Penn State 
University Press, 1996. 
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la Guerra Carlina (1833-1840) i de la desamortització de Mendizábal (1835), així 
com de l’ajuda de la família Madrazo, de la qual José de Madrazo seria nomenat di-
rector del Real Museo el 1838. En aquell mateix any s’obrí a París la Galerie Espag-
nole de Louis-Philippe, amb unes quatre-centes obres estatals, conjunt que va exer-
cir una gran influència en el gust artístic de França i d’Europa.49 
 
Igualment, el baró Taylor va administrar la Comédie Française i en el mateix decenni 
dels anys 40 va fundar les associacions de « secours mutuel », és a dir d’ajudes de 
mutualitat d’artistes dramàtics, pintors, escultors, gravadors i arquitectes, els quals 
abonaven periòdicament una quota. L’Association des artistes peintres, sculpteurs, 
architectes, graveurs et dessinateurs, que de les diverses empreses que va erigir el 
baró Taylor és la que ens interessa exposar amb més detall, va ser creada el dia 7 de 
desembre de 1844 i es tractava d’una entitat civil i instituïda amb una durada 
il·limitada. Podien participar-hi tots els artistes, així com els amateurs i personalitats 
estrangeres. L’objectiu que articulava el seu funcionament era el de crear una mútua 
o assegurança que protegís els associats. En la data de la seva creació la seu de 
l’entitat es trobava a la residència del seu instigador, en el número 50 de la parisenca 
rue de Bondy. En el Comitè hi havia diverses comissions administratives50 i el for-
maven disset membres de diferent procedència professional, tals com l’advocat Éti-
enne Blanc, els pintors Adrian Dauzats, Jacques Guiaud, Jules Jollivet, el gravador 
Henriquel Dupont i l’arquitecte François Brunet de Baines, entre d’altres. Tal fou el 
succés de l’entitat que al cap de sis mesos comptava amb 1500 membres, i per 
exemple autors com el pintor de gènere Pierre Duval-Lecamus, que en aquella època 
ja gaudia d’una bona posició en el camp de l’art i havia fundat el museu de pintura i 
escultura de Lisieux, confià les seves obres perquè fossin posades a la venta, i la so-
cietat editora Goupil & Vibert, formada pel marxant Adolphe Goupil i l’editor Thé-
odore Vibert, van cedir els drets de reproducció de certes obres en pro de 
l’associació.51 
 
Pel que fa a la difusió dels treballs dels seus socis, l’entitat va organitzar exposicions 
amb obres dels seus membres que eren escollides per un jurat intern. Dos anys des-
prés d’haver-se creat, el 1846 s’inaugurà una exposició a les prestigioses Galeries 
Bazar Bonne-Nouvelle, edifici que malauradament seria enderrocat el 1899. La mos-
tra va ser inaugurada l’11 de gener i estava formada per més de setanta obres, esde-
venint un espai que Charles Baudelaire definiria com « calme, douce et sérieuse  
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(Esq.) Foyer de l'Odéon, amb motiu del ball de l’Association des artistes peintres, sculpteurs, archi-
tectes, graveurs et dessinateurs. (Dret.) Primeres planes del catàleg de l’exposició de l’Association 
des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs a les Galeries del Bazar Bonne-
Nouvelle el 1846. París. Bibliothèque de l’INHA. 
 
 
comme un cabinet de travail ».52 Entre totes les obres s’hi trobaven de pintors vius i 
també traspassats, tals com Léon Cogniet, Paul Delaroche, Louis David i Jean Au-
guste Dominique Ingres, i en el cas dels dos darrers mencionats no s’exposaren tre-
balls recents, sinó que s’havien demanat prestades les seves obres a diferents 
col·leccions particulars, com si es tractés d’una retrospectiva.53 L’exposició afirmà 
l’autoritat artística i social dels seus participants, capaços de reunir obres que eren 
propietat de distingits col·leccionistes, i convé afegir que si dels més cèlebres artistes 
del moment s’acceptaren mostrar obres que ja no els pertanyien, significava també 
que l’entitat gaudia de la plena confiança dels seus socis i col·laboradors.  
 
L’èxit de la mostra es devia en bona part a la llibertat plàstica que defensava l’entitat, 
pendent de la centralitat del Saló, el qual s’inaugurà el dia després de la seva clausura. 
A més, l’assiduïtat de visitants demostrà que París estava preparada per acollir expo-
sicions no oficials. Les ventes de les obres engrandiren el capital de la Société des 
Artistes, la qual organitzaria també altres activitats de caire recreatiu, com el que 
s’observa en l’escena que reproduïm i que correspon al Foyer de l’Odéon amb motiu 
d’un ball organitzat paral·lelament a l’exposició. 
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Jacques Louis David, The Death of Socrates, 1787. Oli s/tela, 129,5 x 196,2 cm. Nova York. The 
Metropolitan Museum of art [31.45]. Exposat a l’Exposition des Ouvrages de Peintures exposés 
dans la Galerie des Beaux-Arts au profit de la Caisse de Secours et Pensions de la Société des Artis-
tes Peintres, Sculpteurs, Graveurs, Architectes et Dessinateurs (1846) 
 
 
Posterior a l’entitat propulsada pel baró Taylor, el 1897 ja existia la Société Littéraire 
et Artistique Internationale, amb una denominació curiosament molt similar a 
l’entitat barcelonina que articula la nostra investigació. Aclarirem que el seu origen es 
remunta a la Société des Gens de Lettres, que havia estat ideada pel novel·lista Ho-
noré de Balzac en els anys 30. I fou en el 1838 quan finalment tingué lloc la seva 
creació oficial, gràcies a l’empenta d’un grup de vuitanta escriptors entre els quals el 
propi Balzac, Victor Hugo, George Sand, Théopile Gautier i Alexandre Dumas. El 
seu principal objectiu responia a una comesa d’ordre més aviat jurídic, ja que 
s’encarregava de gestionar els drets de les novel·les i textos literaris que apareixien a 
la premsa. Per ser més exactes això es traduïa a que quan un autor s’hi adheria cedia 
els drets de les seves obres a la Société des Gens de Lettres, i si pel contrari 
l’escriptor en qüestió decidia no cedir certes obres a la societat aquestes no podien 
ser publicades en els diaris que estaven abonats a l’entitat.   
 
El 17 de juny de 1897 l’associació va organitzar un Congrés Literari Internacional a 
París, amb la presència de grans escriptors i editors que reflexionaren a l’entorn de 
diverses problemàtiques a l’entorn del món literari. Fou en aquest moment i a finals 
del mes de juny quan s’erigí de forma oficial la Société Littéraire et Artistique Inter-
nationale, si bé ja actuava amb aquesta denominació alguns anys abans. La seu es  
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Butlletí de l’Association Artistique et Littéraire Internationale,  
editat el setembre de 1893 amb motiu del 15è Congrès International celebrat a Barcelona. 

París. BNF [NUMM - 5686135 / 8-Z-11093 (1893)] 
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trobava a París, estava presidida per Víctor Hugo i formada per un comitè d’honor 
permanent, un d’executiu i els corresponents membres honoraris, adherents i afili-
ats. Un dels propòsits era la celebració de congressos i tan sols dos mesos després 
del de París se n’organitzà un a Londres, en què s’acabaren de solidificar els seus 
fonaments.54 Després d’una sèrie de congressos celebrats en ciutats com Viena 
(1881), Madrid (1887), Venècia (1888), Neuchâtel (1891), i gràcies a un expedient 
que hem localitzat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, sabem que en el 
1893 el congrés va ser organitzat a Barcelona.55 Afortunadament, la Bibliothèque 
Nationale de France conserva el butlletí que l’entitat va editar amb motiu d’aquest 
acte i on trobem informacions tan interessants com qui formava part del comitè o 
quines eren les societats afiliades.56 Per exemple, l’Association comptava amb varia-
des entitats franceses com la Société des Auteurs Dramatiques, la Société des Au-
teurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, la Société centrale des Architectes i la 
Société des Artistes Indépendants, i d’Espanya la Sociedad de Escritores y Artistas 
Espanyoles, fundada a Madrid el 1871 i en què artistes com Marià Benlliure i Manuel 
Benedito, membres de la nostra estudiada Societat Artística i Literària, en van ser 
presidents en el segle XX.  
 
El congrés va ser inaugurat el dia 24 de setembre a l’edifici de la Universitat sota la 
presidència de l’alcalde de Barcelona, Manuel Henrich i Girona. Tal i com hem 
comprovat en el butlletí anteriorment citat, sabem que en aquesta època la Société 
Littéraire estava presidida per l’advocat Eugène Pouillet, els membres protectors de 
l’entitat era un grup format per caps d’estat i comptava amb una junta directiva que 
la gestionava. Els temes que es van tractar en la convenció giraren a l’entorn dels 
drets d’autor i edició, la propietat intel·lectual i altres qüestions relacionades amb 
l’arquitectura i la pintura, com per exemple quina era la propietat artística d’una obra 
al tractar-se d’un retrat pintat.  
 
Que l’entitat francesa arribés a Barcelona alguns anys abans de la creació de la socie-
tat que instigaria Modest Urgell, ens fa pensar que els futurs fundadors de l’Artística 
i Literària van tenir coneixement d’aquest acte i per tant de l’existència del col·lectiu 
parisenc i del seu prestigi. I si bé els objectius d’aquesta distaven dels de l’entitat que 
sorgiria més endavant a la Sala Parés, la coincidència amb la denominació i cronolo-
gia ens permet creure en tal afirmació. 
 
▪ El  grup impressionista (1874) i les entitats creades com a contesta al Saló 
  
Tal i com hem senyalat anteriorment, el fenomen de l’associacionisme artístic emer-
gia en una època de debat estètic, conscient del paper que representava l’Acadèmia i  
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Henri Fantin-Latour, Un atelier aux Batignolles, 1870. Oli s/tela, 204 x 273,5 cm. París. Musée 
d’Orsay [RF 729]. Les Batignolles era el barri on Édouard Manet i els futurs impressionistes vivien. 
Fantin-Latour és representat al costat de Manet, líder d’aquesta escola, i ambdós pintors estan 
acompanyats per un grup de joves que d’esquerra a dreta són el pintor alemany Otto Scholderer, el 
pintor Auguste Renoir amb barret, l’escultor i periodista Zacharie Astruc, l’escriptor Émile Zola, el 
músic i col·leccionista Edmond Maître, els pintors Frédéric Bazille i Claude Monet, aquest darrer a 
la dreta de tot. 
 
 
alhora en un moment on l’art s’obria pas en el mercat francès de forma considera-
ble. Cap a finals de segle la plataforma expositiva del Saló no recollia moltes de les 
necessitats artístiques i comercials dels creadors en constant ebullició en la ja mo-
dernitat artística. I així cap a la segona meitat del XIX l’eclosió del fenomen de 
l’associacionisme artístic, que s’arrelaria de forma molt més perenne i múltiple, no 
s’entén sense conèixer la situació sorgida a redós del citat certamen en quant a 
l’acceptació d’obres i alhora les necessitats d’autonomia que perseguien els artistes 
per tal de difondre i vendre els seus treballs.  
 
Si parlem d’un estil artístic que aflorà en aquesta època no podríem deixar 
d’esmentar el moviment impressionista, que en certa manera acabaria jugant el rol 
d’ésser una proposta alternativa a l’art oficial, afirmant tal i com va publicar Jean 
Paul Bouillon, que les tendències estètiques moltes vegades no podien manifestar-se 
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si no era a través d’una associació constituïda al marge dels organismes estatals.57 
Afegim que el mercat de l’art a França i en l’equador del XIX es desenvolupava a 
través de diferents sistemes, si bé continuava articulant-se al voltant del Saló i de les 
exposicions universals,58 tot i que no sempre els artistes s’hi sentirien afavorits tal i 
com anirem veient. 
 
Immersos en una evident hostilitat per part del certamen oficial,59 una sèrie de grups 
i societats d’artistes van aflorar per vetllar pels aspectes que tant preocupaven als 
creadors plàstics. És aquí on trobem un grup instigat per artistes com Camille Pis-
sarro, Claude Monet, Edgar Degas i Auguste Renoir, entre d’altres, que elaboraren 
una estètica en comú i que van evidenciar la importància del moviment impressio-
nista, malgrat que aquesta denominació va arribar més tard. D’ençà del decenni dels 
anys 70, el grup tingué una base legal recollida en la seva denominació de Société 
Anonyme des artistes, peintres, sculpteurs et graveurs, i reflectida en els seus propis 
estatuts, que van ser publicats a la premsa el mes de gener de 1874.60 En ells quedà 
reflectida per primera vegada la denominació de grup i s’establia el doble objectiu 
que articulava el col·lectiu, per una banda organitzar exposicions lliures i per altra 
l’edició d’un diari dedicat als afers artístics. 
 
La seu d’aquest grup o Société Anonyme es va establir a la residència de l’escultor 
parisenc Auguste Ottin i entre abril i maig de 1874 organitzaren la primera exposició 
en el taller del fotògraf Nadar, al número 35 del Boulevard des Capucines, desper-
tant com és ben sabut controvertides opinions de la crítica i el públic quan aquest 
visitava les pintures que nodrien l’espai. En ella hi van participar Edmond Astruc, 
Antonine Ferdinand Attendu, Eugène Boudin, Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude 
Monet, Camille Pissarro i Auguste Renoir, entre d’altres.61 Poc temps després, el 
1876 l’important marxant Durand-Ruel62 organitzà una nova mostra del grup amb la 
presència de dinou expositors, entre els quals Gustave Caillebotte, Alfred Sisley, 
Claude Monet, Edgard Degas, Jean-Baptiste Millet i Ludovic-Napoléon Lepic, entre 
d’altres.63 El col·lectiu seguí exposant de forma anual des de 1879 fins 1882 i des-
prés s’anirien presentant fins 1886, data de la seva darrera exposició i coincidint amb 
la dispersió definitiva del grup d’amics.64 
 

                                                 
57 BOUILLON, Jean Paul, « Sociétés d’artistes et institutions officielles dans la seconde moitié du XIXè siècle 
». Romantisme, núm. 54 (1986), pp. 89-113. 
58 Ibid. 
59 MONNERET, Jean, Les Artistes Indépendants. La conquête de la liberté artistique. L’histoire du Salon des Indépen-
dants. 100e Exposition de la Société des Artistes Indépendants. París: Grand-Palais, 1989. 
60 « Chronique des Arts et de la Curiosité », 17-I-1874, facsímil a Centenaire de l’Impressionnisme. París: Grand 
Palais, IX/XI-1974, pp. 223. 
61 DEGAS, Edgar, Lettres. Recueillies et anotées par Marcel Guerin. París: Éditions Grasset & Fasquelle, 1945, VII-
Carta a Bracquemond. 
62 NAHON, Pierre, Les marchands d’art en France. XIXe et XXe siècles. París: Éd. De la Différence, 1998. 
63 DURANTY, Edmond, La nouvelle peinture. A propos du groupe d’artistes qui expose dans les Galeries Durand-Ruel 
(1876). París: Marcel Guérin, 1946; DURET, Théodore. Histoire des peintres impressionnistes. París: Libr. Floury, 
1939. 
64 REWALD, John, op. cit., 1955. 
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Tal i com senyalà el citat Jean Paul Bouillon en un article dedicat a les entitats artís-
tiques i les institucions oficials en la segona meitat del XIX a França, el desenvolu-
pament de societats d’artistes en el transcurs de la segona meitat de segle va consti-
tuir un dels trets característics de la vida artística francesa.65 Així doncs, l’esmentat 
grup no seria un cas aïllat en el panorama de l’associacionisme artístic, ja que poc 
després va néixer la Société des Aquarellistes de París (1879) i la Union des Femmes 
Peintres et Sculpteurs (1881),66 tot i que més allunyada de la nostra pel que fa als 
seus principals objectius. Aquesta darrera sorgí en un període d’efervescència femi-
nista en què les dones no podien cultivar una carrera oficial, tal i com senyalà Chan-
tal Beauvalot en la introducció històrica de la monografia de Pierre Sanchez.67 Així 
doncs, distava d’altres entitats en quant al missatge reivindicatiu, però el mitjà era el 
mateix que la resta, és a dir organitzar exposicions anualment per difondre de forma 
pública els treballs de les seves sòcies.  
 
Reprenent les exposicions impressionistes,68 hem d’imaginar per tant l’esclat 
d’aquest moviment en l’escena parisenca enmig del malestar provocat arrel del Saló 
oficial.69 De fet, en contraposició a les decisions del jurat del citat certamen, pels 
volts d’aquestes dates quedaria constituïda la Société des Artistes Indépendants i 
l’espai destinat a l’exposició del col·lectiu (1884).70 Des dels seus inicis els Indépen-
dants actuaren motivats pel que Jean Monneret definia com la « conquête de la liber-
té »71 i proclamaren una ruptura amb l’art oficial tot defensant l’absència de jurats i 
recompenses.72 Pintors com el neoimpressionista Paul Signac, membre des de la 
seva fundació i president des de 1908 fins 1934,73 vetllava a favor de la llibertat estè-
tica que promovia el grup, i en aquest sentit és interessant esmentar que en el si del 
col·lectiu va sorgir l’estil pictòric del que Signac en va ser el principal adepte, el divi-
sionisme. Així doncs, el marc dels darrers decennis del XIX era una època en què a 

                                                 
65 BOUILLON, Jean Paul, op. cit. 
66 L’escultora i pedagoga Hélène Bertaux (París, 1825 - Saint-Michel-de-Chavaignes,1909) va fundar i presidir 
a partir de 1881 l’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs amb l’objectiu de reconèixer el dret de les dones a 
una educació artística i la seva admissió a l’École des Beaux-Arts. Va ser la primera organització femenina 
d’artistes a França, que organitzaria exposicions anuals i arribant a tenir una gran i sorprenent longevitat 
(1995). 
67 SANCHEZ, Pierre, Dictionnaire de l’Union des Femmes peintres et sculpteurs (1882-1965) - Répertoire des artistes et 
listes de leurs oeuvres. Introduction historique de C. Beauvalot. París: L’Echelle de Jacob, 2010. 
68 BAZIN, G., L’époque impressionniste. París: Tisné, 1947; LEROY, L., «  L’exposition des Impressionnistes ». 
Charivari (25-IV-1875), pp. 206-210 ; FÉNÉON, Félix, Les Impressionnistes en 1886. París: Publications de la 
Vogue, 1886. 
69 REWALD, John, op. cit. 1955. 
70 Société des artistes indépendants. Catalogue des œuvres exposées. París: Société des artistes indépendants, 1884. 
71 MONNERET, Jean, Les Artistes Indépendants. La conquête de la liberté artistique. L’histoire du Salon des Indépen-
dants. 100e Exposition de la Société des Artistes Indépendants. París: Grand-Palais, 1989, p. 7. 
72 Ja en el segle XVIII el Saló oficial s’havia posicionat com un esdeveniment de gran rellevància per la vida 
cultural de la ciutat i lògicament pels artistes. A finals del segle XIX es produí un canvi considerable: l‘any 
1881 Jules Ferry, aleshores Ministre de la Instrucció Pública i de Belles Arts, havia decidit no intervenir en la 
coordinació dels Salons i constituí la Société des Artistes Français. Però aquest nou jurat seria realment sever 
amb els artistes que es presentaven al certamen, i poc després i com a resposta a tal hostilitat vers els autors, 
es fundà la Société des Artistes Indépendants.  
73 ANGRAND, Pierre, Naissance des Artistes Indépendants. 1884. París: Nouvelles Éditions Debresse, 1965. 



 - 63 - 

París van emergir diverses entitats amb el principal objectiu de fomentar l’art i la 
seva difusió mitjançant els certàmens expositius.  
 
Tanmateix, seria injust creure que l’única ciutat on aflorà i arrelà el fenomen de 
l’associacionisme artístic era París. Efectivament, el Saló oficial ocupava un lloc pri-
oritari en la vida artística parisenca del XIX, però la seva història coincideix amb la 
trajectòria dels salons septentrionals, demostrant per tant el dinamisme cultural de 
zones com el nord de França. Sense anar més lluny, la fundació de la Société des 
Artistes Indépendants i la celebració del seu saló va promoure que la Société Artisti-
que de Roubaix-Tourcoing, amb seu al municipi de Roubaix, organitzés el seu pri-
mer saló anyal el mateix any 1884. Tal i com es veurà més endavant, també en el 
nord del país el decenni de 1880 va significar una veritable eclosió associativa, ja que 
es van fundar entitats i s’especialitzaven en pro d’un mateix objectiu que solia ser el 
de difondre el gust per l’art mitjançant les exposicions periòdiques.74 
 
Els Indépendants suposà un trencament amb el que es vehiculava oficialment a tra-
vés de la gran cita de l’art, i juntament amb aquesta societat en trobem una altra 
constituïda en oposició al Salon des Artistes Français. Era l’any 1889, vuit anys de 
desacords acumulats d’ençà de la creació de la Société des Artistes Français (1881) 
per l’organització del certamen municipal, quan un grup d’artistes encapçalats pels 
pintors Ernest Meissonier i Pierre Puvis de Chavannes fundà la Société nationale 
des beaux-arts. L’any següent i sota la breu presidència de Meissonier l’entitat quedà 
oficialment constituïda75 i organitzà un saló al Champ-de-Mars que tingué molt 
d’èxit, segons publicaria més endavant el pintor Guillaume Dubufe.76 Amb l’estatus 
de societat civil, la Société des beaux-arts admetia artistes estrangers com a membres 
a diferència de la Société des Artistes Français,77 i a més reformulà certs aspectes de 
les mostres referents per exemple al nombre d’obres i el seu emplaçament, reflectint 
en conseqüència una concepció moderna de les exposicions.  
 
▪ Noves agrupacions en el tombant de segle  
 
Després d’haver presentat les diferents agrupacions d’artistes que van sorgir com a 
reacció al Saló oficial anem fins el París dels primers anys del decenni dels anys 80, 
ja que és el moment de parlar d’una de les societats amb més prestigi que la ciutat va 
veure sorgir a l’època. El 1882 el pintor nord-americà James McNeill Whistler va 
fundar l’anomenada Société Internationale de Peinture et de Sculpture, la qual comp- 

                                                 
74 BUCHANIEC, Nicolas, Salons de Province. Les Expositions Artistiques dans le Nord de la France (1870-1914). 
Rennes: Collection « Art & Société » Presses Universitaires de Rennes, 2010. 
75 Va ser oficialment autoritzada pel ministre de l’Intérieur el 12 de Febrer de 1890. Decret del ministère de 
l’Intérieur, 12 febrer 1890. BCMN, fonds Meissionier, ms 424 (7.1), LAS núms. 23, 24 i 25. 
76 DUBUFE, Guillaume, « Groupe II. Oeuvres d’Art. Classe 7. peintures, cartons et dessins » a Ministère du 
Commerce, de l’Industrie, des postes et de télégraphes. Exposition universelle internationale de 1900, à Paris. Rapports du jury 
international. París: Imprimerie nationale, 1904, p. 15. 
77 TOLÈDE-LÉON, Olivia, « Le Salon de la Société nationale des beaux-arts comme lieu d’épanouissement 
du mécénat privé dans les années 1890 » a KEARNS, J; VAISSE, P. (eds.), Ce Salon à quoi tout se ramène. Le 
Salon de peinture et de sculpture, 1791-1890. Oxford: Peter Lang, 2010, p. 103. 
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tava amb la presència dels millors artistes estrangers de l’època com per exemple el 
pintor Giovanni Boldini, que a l’època tenia una gran projecció a París, el britànic 
Edward Burne-Jones, el pintor i escultor d’origen belga Constatin Meunier, així com 
els francesos Alexandre Cabanel, Auguste Rodin i Paul Baudry, entre d’altres. 
L’entitat, que reflectia una ambició estètica definida, va exposar des de la seva fun-
dació a la Galerie Georges Petit tot organitzant exposicions de forma periòdica i 
arribant-ne a sumar disset anuals quan celebraren la de l’any 1899.78 En aquesta ex-
hibició els pintors Whistler i Paul Albert Besnard constaven com a membres 
d’honor, càrrecs que els havien estat proposats a principis d’any.79 A més, gràcies a 
una carta escrita pel pintor Pierre Carrier-Belleuse, aleshores president, adreçada a 
James Whistler a finals de l’any 1899, hem tingut coneixement de que l’entitat con-
vidà a dos artistes, el pintor i escultor Constatin Émile Meunier i l’orfebre René La-
lique.80 No podríem oblidar esmentar que el pintor català Ramon Casas va ser 
membre de la Société Internationale quan Whistler n’era membre honorari el 1901, 
any en què també va participar en la dinovena exposició anual de l’entitat. 
 

                                                 
78 Inaugurada a la Galerie Georges Petit de París el 5 de desembre de 1899. 
79 Carta de Pierre Carrier-Belleuse, president de la Société Internationale de Peinture et de Sculpture, a James 
McNeill Whistler. París, 29-03-1899. GUL, MS Whistler S141. 
80 Carta de Pierre Carrier-Belleuse, president de la Société Internationale de Peinture et de Sculpture, a James 
McNeill Whistler. París, 05-12-1899. GUL, MS Whistler S142. 
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L’esmentada entitat va anar celebrant exposicions des dels seus inicis i posterior-
ment es va crear la que es considerà la seva hereva, la Société Nouvelle (1900). En 
aquest moment és interessant explicar que la tesi doctoral que va ser defensada per 
Anne-Françoise Ponthus a l’Université Sorbonne el 2008, va clarificar un aspecte 
tan important com el de la nova entitat nascuda a principis de segle XX.81 L’any 
1900 i amb motiu de la primera exposició de la nova agrupació, Julien Leclerq publi-
cava que la Société Nouvelle aglutinava noms procedents de la Internationale com si 
aquests volguessin renéixer sota un nom nou i una nova entitat.82  
 
Els orígens de la Nouvelle es deuen al crític d’art i poeta Gabriel Mourey, qui la fun-
dà l’any 1900 i on es reuniren una trentena d’artistes que cada mes de març exposa-
ven a la galeria que hem citat anteriorment, la Georges Petit. La seva importància 
fou tal que la mostra de la Société Nouvelle va ser considerada un saló que actuava 
com a preàmbul del Saló de la Société nationale des beaux-arts, on alguns dels seus 
membres també hi participaven. Un dels noms més aclamats va ser el d’Auguste 
Rodin, que poc després presidiria la International Society of Sculptors, Painters and 
Gravers de Londres, i que en la Nouvelle jugà un paper majoritàriament honorífic 
amb una participació inicial, més propera a un homenatge que a un paper actiu, tal i 
com havia proposat el crític Mourey, amb qui l’escultor francès hi tenia amistat. 
 
A altres firmes com la del pintor i litògraf francès Eugène Carrière o la del ja citat 
Meunier també se’ls atorgà un lloc honorífic en el si de l’agrupació, molt probable-
ment degut al sentiment d’admiració que despertaven en els socis més joves de 
l’entitat. La resta d’autors responien a una mateixa generació que freqüentava 
l’Académie Julian, i a diferència d’altres societats que hem anat exposant al llarg 
d’aquesta primera part, molt probablement la Société Nouvelle va sorgir impulsada 
per l’amistat que unia els artistes, els quals es reunien regularment en un grup d’uns 
vint autors entre pintors i escultors, per mostrar els seus treballs a l’evocada sala ex-
positiva.  
 
L’entitat s’administrava gràcies a les quotes dels seus membres, definits segons dife-
rents estatus que anaven variant segons els anys, tals com la denominació de socis, 
membres, expositors i convidats, que solien ser nombrosos. La seva plàstica era he-
terogènia i per tant els seus artistes no seguien un estil ni tampoc pretenien crear 
escola, aspecte que per altra banda sol ser més o menys freqüent en les entitats 
d’artistes formades en aquesta època. Tampoc perseguien cap base teòrica ni una 
tendència que els definís, i per tant la varietat artística demostrava un cop més que 
l’element aglutinant d’aquesta i també d’altres entitats similars responia a les relaci-
ons afectives entre els socis i alhora als seus interessos comercials. 
 

                                                 
81 PONTHUS, Anne-Françoise, op. cit., 2006 i 2008. 
82 LECLERQ, Julien, La « Société Nouvelle ». La Chronique des arts et de la curiosité. Supplément de la Gazette des 
Beaux Arts, núm. 11 (17-III-1900), pp. 94-96. 
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Les exposicions de la Société Nouvelle en els salons del galerista i marxant Georges 
Petit s’anirien celebrant anualment fins l’any 1914, i inclús posteriorment tot i que 
l’essència del col·lectiu aniria variant al llarg dels anys i per exemple el 1906, essent 
president Auguste Rodin, el col·lectiu es presentà com Exposition de peintres et de 
sculpteurs, malgrat que més endavant reprendrien novament la denominació de 
Nouvelle. Entre la nòmina dels seus socis trobem Ignacio Zuloaga, amic de diversos 
membres del grup tals com Rodin i el pintor  realista Charles Cottet. Zuloaga ja te-
nia tracte amb aquest darrer autor en el grup parisenc La Bande Noire83 i des que 
van coincidir en una col·lectiva a la galeria Le Barc de Boutteville el 1891 van acabar 
conreant una estreta amistat.84  
 
El pintor basc, que acabaria essent soci honorífic de la Societat Artística i Literària, 
com detallarem en el capítol corresponent, va exposar a a la Société Nouvelle en 
poques ocasions. El 1902 hi envià les dues obres Tante Louise i Carmen la gitane, i el 
190585 les tres composicions Famille de toréador gitan, Tentation i Rosita. Però poc des-
prés, el 1906 a Mourey el deixaren al marge del grup, en un acte d’egoisme per part 
d’alguns socis que no tingueren cap mena de reconeixement vers l’activitat que 
aquest havia fet en pro de la difusió dels expositors i les seves obres, i Zuloaga per 
fidelitat a l’antic president de la Société Nouvelle abandonà el grup.86 Una carta inè-
dia escrita per Ignacio Zuloaga i localitzada al fons Jacques Doucet a París ens ha fet 
saber que el gener de 1903 afirmava no poder exposar amb el col·lectiu per no tenir 
res « assez important pour y figurer ».87 El destinatari ens resta desconegut si ens 
fixem a qui s’adreça, « Chez Monsieur », i l’única pista que trobem és que el receptor 
li havia comentat a Zuloaga que tenia la intenció de publicar un article sobre ell a la 
revista mensual que dirigia, « Art et Décoration ». Malgrat que Zuloaga es mostrava 
més que satisfet amb la notícia, comentava que no tenia fotografies dels seus qua-
dres. Al consultar la citada revista hem localitzat un article dedicat al pintor espanyol 
i signat per Léonce Bénédite,88 director de la publicació a l’època en què es va es-
criure la carta. I per tant, creiem que Bénedite, historiador de l’art i primer conser-
vador del Musée Rodin, era la persona a qui Zuloaga s’adreçava. A més, hem 
d’afegir que va intervenir en societats d’artistes tals com la Société des Peintres Ori-
entalistes, de la que va ser el principal propulsor, la Société des peintres graveurs 
français i la Société des peintres de París, i molt probablement també en la Société 
Nouvelle.  
                                                 
83 El sobrenom de « peintres de la Bande Noire » va ser emprat per distingir a una sèrie d’artistes que seduïts 
pels contrastos del paisatge bretó, exposaven a la Société nationale des beaux-arts obres efectuades amb una 
gamma cromàtica fosca. Artistes com André Dauchez i René Prinet representaren aquest estil i alguns exem-
ples els trobem en la pintura de Charles Cottet Enterrement breton (1895, Musée de Lille) i el quadre de Lucien 
Simon La Procession (1901, Musée d’Orsay). Cap a 1900 aquests i altres artistes també considerats de La Bande 
Noire van  adherir-se a la Société Nouvelle. 
84 PLESSIER, Ghislaine, Ignacio Zuloaga et ses amis français. París: L’Harmattan, 1995, p. 150. 
85 X. X., « Chronique parisienne. Choses et autres. Les Zuloaga à la Société Nouvelle de Peintres et Sculpteurs 
chez Georges Petit ». L’Essai, (16-III-1905). 
86 PLESSIER, Ghislaine, op. cit., pp. 150-151. 
87 Carta d’Ignacio Zuloaga. 03-01-1903. p. 1 rº. Collection Jacques Doucet. Bibliothèque de l’INHA. Auto-
graphe 098, 12, 18. Aut. 753 (45). 
88 BÉNÉDITE, Léonce, « Ignacio Zuloaga ». Art et Décoration, (I/VI-1905), pp. 171-173. 
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Tal i com hem afirmat la Société Nouvelle va ser creada l’any 1900, i per tant des de 
la seva fundació va conviure amb una destacada entitat parisenca prou important 
com per esmentar-la. Parlem de la Société des Peintres Orientalistes Français, de la 
que en trobem els seus fonaments cap al decenni dels anys 90. En aquest punt i a 
redós de la citada entitat, comentarem que l’Orientalisme va esdevenir en el segle 
XIX un important gènere temàtic exaltat en bona part per la literatura de René de 
Chateaubriand o Lord Byron i la pintura d’artistes com Eugène Delacroix. El somni 
oriental proposava una evasió de la realitat i s’expandí cap a la pintura d’altres artis-
tes. Inclús autors nostrats com el pintor català Josep Tapiró, deixeble de Claudi Lo-
renzale, fou induït per Marià Fortuny a conèixer l’Àfrica i en la seva pintura evocaria 
un acurat relat de la societat de Tànger.89  
 
Tornant a l’escena de París, l’any 1889 representà una data a destacar de cara als orí-
gens de la Société des Peintres Orientalistes. Això és degut a que la ciutat francesa 
acollia l’Exposició Universal, i durant la gran cita mundial una sèrie d’artistes segui-
dors del gènere orientalista van ser reunits pel mencionat historiador i apassionat per 
l’Orient Léonce Bénédite al Pavillon de l’Algérie, on Alphonse Point havia decorat 
algunes sales amb pintures relacionades amb l’Orient.90 Tanmateix, encara haurien 
de passar alguns anys fins la fundació del col·lectiu, ja que la seva data oficial és de 
1893, quan aquests mateixos artistes es van reunir amb motiu d’una exposició al Pa-
lais de l’Industrie.91 Tal exposició va ser propulsada per George Marye amb 
l’objectiu de difondre l’estudi crític de l’art antic derivat de les civilitzacions islàmi-
ques. En aquesta mateixa mostra d’art islàmic i com a secció annexa s’hi recollia una 
part retrospectiva i una d’actual de pintura orientalista.92 En la part dedicada a obra 
antiga s’hi podien veure més de dues-centes obres d’autors com Jacques Callot, 
François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, el citat anteriorment Delacroix i Gabriel 
Decamps, entre d’altres. I alhora, en l’altra secció hi figuraven més d’un centenar 
d’obres de quaranta-vuit artistes entre els que esmentarem els pintors Charlet Cottet, 
Etienne Dinet, Maurice Bompard i l’escultor i també pintor Émile Gaudissard. Pocs 
anys després, el 1895 un grup d’aquests expositors format per catorze membres, i dels 
 
 

                                                 
89 CARBONELL, Jordi À., l’Al-Maghrib i els pintors del segle XIX. Reus: Ajuntament de Reus, 2005; ALSINA, 
Esther, « Marià Fortuny i Marsal. L’Orientalisme i Josep Tapiró. La pintura burgesa » a Portal de Cultura 
Catalana (Culturcat) Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2009. 
<www.20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana> [Data de consulta: 8-IX-2014]; CARBONELL, Jordi À., 
L’Orientalisme de Tapiró. Barcelona: MNAC; Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2014; CAR-
BONELL, Jordi À., Josep Tapiró, pintor de Tànger. Barcelona: MNAC; Tarragona: Publicacions Universitat Rovi-
ra i Virgili, 2014. 
90 RICHMOND, Stéphane, « Histoire de la Société des Peintres Orientalistes Français » a SANCHEZ, Pierre, 
La Société des Peintres Orientalistes Français. Répertoire des exposants et liste de leurs œuvres. 1889-1943. Dijon: L’Echelle 
de Jacob, 2008. 
91 Exposition d’art musulman. Palais de l’Industrie, Champs-Élysées, Paris. Du 2 septembre au 30 novembre 1893. 
92 BÉNÉDITE, Léonce, « Une tentative de renovation artistique: les “Peintres Orientalistes” et les industries 
coloniales ». Revue des arts décoratifs, núm. 4 (IV-1899), pp. 97-105. 
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que afegirem a alguns com Jean-Adolphe Chudant, Adolphe-Charles Landelle i Paul 
Leroy van signar juntament amb Bénédite els estatuts de l’entitat orientalista.93 
 
La Societat va agrupar pintors, aquarel·listes, escultors i gravadors i la seu es trobava 
al Musée de Luxembourg, on Bénédite ocupava el càrrec de conservador i s’havia 
establert que hi hauria diferents tipologies de membres, tals com els Membres Socis, 
els Honoraris i els Benefactors. L’objectiu principal era afavorir els estudis artístics 
concebuts sota la inspiració de la civilització d’Orient i Extrem Orient per tots els 
mitjans possibles: exposicions anuals, missions, activitats i l’encoratjament als artis-
tes mitjançant beques i exhibicions.94 Entre els mesos de febrer i març del mateix 
any que es signaren els estatuts, el grup ja celebrà la segona exposició a la Galerie 
Durand-Ruel, on fidelment hi anirien exposant posteriorment. Les mostres tingue-
ren una bona acollida per part del públic, alhora que d’any en any el nombre de par-
ticipants augmentaria. A destacar és la gran i reeixida exposició que l’entitat va cele-
brar l’any 1900, en realitat es tractava de la setena col·lectiva que a més commemo- 
 

                                                 
93 Els catorze artistes que van signar els estatuts de la Société des Peintres Orientalistes Français varen ser 
Maurice Bompard, Jean-Adolphe Chudant, Charles Cottet, Etienne Dinet, Hector d’Espouy, Louis-Auguste 
Girardot, Adolphe-Charles Landelle, Paul Leroy, Alexandre Lunois, Marius Perret, Gustave Pinel, Victor 
Prouvé, Emile Sulpice i Jean Taupin. 
94 SANCHEZ, Pierre, op. cit., 2008. 
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rava el desè any del primer encontre d’aquell grup de pintors orientalistes que havien 
exposat al pavelló algerià de l’Exposició Universal.  
 
També van arribar a presentar-se al Grand Palais des Champs Elysées, com per 
exemple el 1902 en la desena exposició i homenatge a un dels seus socis fundadors, 
Marius Perret, on hi participaria Ignacio Zuloaga.95 I aprofitant que ens referim a un 
dels membres de la Societat Artística i Literària de Catalunya, no deixarem 
d’esmentar a Hermen Anglada-Camarasa, el qual en aquella època participava en 
grans certàmens internacionals i qui el 1908 exposà a la sala d’honor de l’heterogeni 
Salon des Orientalistes en la seva dissetena edició la pintura Valenciana entre dos luces, 
entre d’altres.96 Tornant al grup, en el transcurs de la seva trajectòria, els Orientalis-
tes es mostrarien públicament a ciutats com Gant el 1913 i a Nàpols el 1934, fins 
que en el 1943 i després d’una notòria trajectòria, el col·lectiu va organitzar la seva 
darrera exposició. 
 
Tal i com hem anat demostrant, el panorama artístic de la capital francesa en el 
tombant de segle en quant a societats formades per artistes era ric i variat. I malgrat 
que ens centrarem únicament en les que creiem fonamentals per donar sentit al 
marc comparatiu elaborat per la present investigació, no deixarem d’esmentar 
l’entitat que va erigir el Salon d’Automne el 1903 al Petit Palais.97 L’iniciativa trobava 
el seu origen en l’arquitecte i amant de l’art Belge Frantz Jourdain, que reuní Eugène 
Carrière, Félix Vallotton i Édouard Vuillard, entre d’altres. El principal objectiu era 
el de difondre les belles arts en totes les seves disciplines gràcies a una exposició 
anual organitzada a la tardor, que permetia per una banda als artistes francesos i es-
trangers tenir més possibilitats d’exposar al llarg de l’any i poder presentar obres que 
podien realitzar l’estiu precedent, i per altra allunyar-se dels salons que ja es celebra-
ven durant la primavera. S’exigia que les obres no haguessin estat exposades en altres 

                                                 
95 X Exposition de la Société des Peintres Orientalistes. París : Grand Palais, 20-II/12-III-1902. 
96 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, Anglada-Camarasa. Barcelona: Polígrafa S.A., 1981, pp. 65, 
80. 
97 Catalogue du Salon d’automne. París: Société du Salon d’automne, 1903. 
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Portada del catàleg de la Primera Exposició de la Société 
Internationale de la Peinture à l’Eau, 1906, Galeries des 
Artistes Modernes. 
París. Fond Jacques Doucet, Bibliothèque INHA  
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salons98 i un dels trets característics era el de ser pluridisciplinar, ja que a banda de 
pintures i escultures també s’hi exposaren treballs fotogràfics, dibuixos, gravats i arts 
aplicades. L’admissió anava a càrrec d’un jurat format per membres de l’entitat i grà-
cies a la importància i conseqüent èxit que anà adquirint el certamen, ja el 1904 va 
ser traslladat al Grand Palais.  
 
Poc després, l’exposició que organitzà l’agrupació en el 1905 tindria un paper fona-
mental per la història de l’art del segle XX. Va ser precisament en aquell jove i sub-
versiu Salon d’Automne on el crític Louis Vauxcelles va utilitzar la paraula fauve per 
definir les obres que es mostraven d’una sèrie d’artistes com Henri Matisse, André 
Derain i Kees Van Dongen.99 Aquest primer escàndol artístic del segle XX a París 
només seria comparable al que en el 1874 havia provocat el grup impressionista en 
la seva primera exposició conjunta. L’any següent hi va figurar Hermen Anglada-
Camarasa, cofundador de l’entitat, amb dos quadres a l’oli.100 En els propers certà-
mens del col·lectiu, artistes com George Bracque també hi van figurar, fent del Sa-

                                                 
98 FERRER ÁLVAREZ, Mireia, París y los pintores valencianos (1880-1914). Tesi doctoral dirigida pel Dr. Rafael 
Gil Salinas, Departament Història de l’Art de la Universitat de València, 2007. València: Universitat de Valèn-
cia - Servei de Publicacions, 2008, p. 371. 
99 LEYMARIE, Jean, Le Fauvisme: étude biographique et critique. Genève: Skira, 1959; RÀFOLS, Josep F., « Los 
Pintores “Fauves” ». Cuadernos de arquitectura, núm. 41 (1960), pp. 7-11; MULLER, Joseph-Emile, Le Fauvisme. 
París: F. Hazan, 1967 ; GIRY, Marcel, Le Fauvisme: ses origines, son évolution. París: Diffusion Bibliothèque des 
arts, 1981; WHITFIELD, Sarah, Fauvism. Londres: Thames & Hudson, 1996; DD. AA., Els anys fauves 1904-
1908. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya, 2000; JEANCOLAS, Claude, L’Art Fauve. París: FVW, 2006; 
DEBRAY, Cécile, Le fauvisme. París: Citadelles & Mazenod, 2014. 
100 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, p. 60. 
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lon d’Automne un dels punts clau des d’on es van extendre tendències del tot im-
prescindibles per entendre l’evolució de l’art en el segle XX.   
 
Contemporània a la Société du Salon d’Automne trobem la Société Internationales 
de la Peinture à l’Eau (1906), és a dir la dels aquarel·listes. Hem pogut consultar el 
catàleg de la seva primera exposició i segons el que se’n detalla aquesta fou celebrada 
el 1906 a les Galeries des Artistes Modernes, en el número 19 rue de Caumartin de 
París. Aleshores l’entitat estava formada per un comitè presidit pel pintor francès 
Gaston La Touche i comptava amb Ferdinand Jean Luigini com a secretari general. 
D’aquest mateix comitè, amb una clara i evident projecció internacional, hi forma-
ven part altres artistes com el parisenc Lucien Simon, Albert Ludovici i el pintor 
d’origen belga Frantz Charlet com a delegats per Anglaterra, Bèlgica i Holanda res-
pectivament, així com el destacat pintor John Singer Sargent. A més, a banda 
d’aquest comitè l’entitat comptava amb els socis, entre els quals destacarem el pintor 
i gravador d’origen belga Franck Brangwyn, el pintor rus Alexandre Benois, el pari-
senc George Bottini i el belga Alfred Delaunois, entre d’altres. 
 
En aquest mateix catàleg, localitzat en els fons Jacques Doucet de la biblioteca de 
l’INHA,101 la societat d’aquarel·listes va publicar els seus estatuts. El primer article 
exposava que l’objectiu principal era facilitar als seus membres l’exposició a França i 
també a l’estranger, i que l’eix vertebrador era propiciar el bon desenvolupament i 
llibertat de la tècnica de l’aquarel·la. Decidiren que estaria formada per membres 
artistes, els quals tindrien únicament dret a exposar, membres honoraris, d’il·limitat 
nombre, i finalment Membres Fundadors, és a dir els primers artistes en adherir-se 
als estatuts, segons el que figurava en els articles 3 i 4. Igualment, deixà constància 
de que la Societat comptaria també amb una comissió executiva formada per funda-
dors que elegirien dos o tres artistes convidats en cadascuna de les exposicions anu-
als del col·lectiu.  
 
▪ França septentrional i meridional allunyada del centralisme parisenc 
 
Un dels altres aspectes que hem valorat a l’endinsar-nos en el fenomen associatiu 
francès és el dinamisme respecte a les societats que existien coetàniament en altres 
zones del país. De fet, ja trobem entitats i exposicions de belles arts provincials i de 
caràcter periòdic abans i durant la Tercera República (1870-1940). Algunes a esmen-
tar són la Société Dunkerquoise pour l’Encouragement des Sciences, des Lettres et 
des Arts fundada el 1851 i que va coordinar únicament tres exposicions de belles 
arts en els anys 1881, 1886 i 1893,102 demostrant així que les exposicions no van ser 
l’eix que articulava el seu funcionament. Posterior a aquesta trobem la Société des 
amis de arts de Douai, de la que tenim sabem que en el 1870 ja celebrà una exposi-
ció, la Société des amis des arts de Boulogne-sur-Mer que d’aquest mateix any datà 
                                                 
101 Première Exposition de la Société Internationale de la Peinture à l'eau. Galerie des artistes modernes, París, 1906. 
París: I. Schiller, Imprimeur, 1906. 
102 DEBACKER, Émile, Mémoires de la Société dunkerquoise pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts. 
Dunkerque, s/d. 
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la seva dissetena exposició, la Société artésienne des amis des arts de la vila d’Arras 
que el 1871 organitzà una mostra artística, i l’Union artistique du Pas-de-Calais de 
1874, entre d’altres.  
 
A mesura que ens acostem al final del segle XIX les exposicions com a mitjà comer-
cial de difusió i circulació d’obres d’art es multiplicaren ràpidament, i per tant els 
salons celebrats al nord de França s’imposaren com un dels principals esdeveni-
ments de la vida artística d’aquesta zona. I afegim que l’estat afavorí la creació de 
grups formats per artistes i un clar exemple és el que havia succeït a París en el 1881, 
quan es cedí l’organització dels certàmens oficials a l’anteriorment citada Société des 
Artistes Français, creada precisament per tal comesa cultural. 
 
Al nord de França les entitats també afloraren i els salons que s’hi organitzaven no 
van suposar de cap manera una rivalitat pels salons oficials de la capital. Considerant 
així la força de les províncies en equilibri amb la centralització de París, com bé ar-
gumenta l’antropòloga i historiadora Chantal Georgel.103 A més, en paraules de 
l’historiador de l’art i expert en les exposicions provincials Nicolas Buchaniec, es 
podrien concebre com la seva prolongació natural. És més, el model defensat per la 
Société des Artistes Français consagrà un arquetip expositiu que va ser admirat al 
nord de l’Estat francès.104 Va ser a partir de la celebració dels salons a París quan les 
entitats es multiplicarien en altres regions franceses i celebrarien les seves pròpies 
exposicions, com va ocórrer per exemple amb la Société Artistique de Boulogne-
sur-Mer que inaugurà el seu primer saló a la ciutat de Lille donant forma a una pres-
tigiosa Exposition des Beaux-Arts l’any 1881. I un altre cas similar seria el de la So-
ciété artistique de Roubaix-Tourcoing, quan el 1884 i conscients de la fundació de la 
Société des Artistes Indépendants, va organitzar el seu primer saló anual. Posterior-
ment i també a Roubaix es crearia un altre col·lectiu, la Société des artistes roubaisi-
ens de 1907 que establí, potser com a tret distintiu, que únicament podien participar 
en les seves exposicions els artistes locals.   
 
Una mica més tardana respecte a les primeres esmentades va ser la Société Lyonnai-
se des Beaux-Arts que veié la llum per primer cop l’any 1887 i que cal entendre-la de 
forma indissoluble amb el Salon de Lyon, conegut com Salon de Printemps, eix ver-
tebrador de la seva activitat. Va ser una entitat que actuà com a testimoni de les ri-
quesa artística local, fent que aglutinés estils artístics molt variats entre els artistes 
francesos, els estrangers i aquells membres d’honor que convidava. El rigor que 
emanava el jurat en l’admissió de les obres i en l’organització de les respectives ex-
posicions, van consolidar aquesta entitat de Lió, que acabaria articulant la vida cultu-
ral de la ciutat. Arrelada al municipi i amb bona acollida per part d’aquest, des de 
1904 exposà en l’aleshores recent inaugurat Palai de Bondy, majestuosa obra de l’ar- 

                                                 
103 GEORGEL, Chantal, « L’État et “ses” musées de province ou comment concilier la liberté d’initiative des 
villes et les dévoirs de l’État ». Le Mouvement social : bulletin trimestriel de l'Institut français d'histoire sociale, núm. 160 
(VII/IX-1992), pp. 65-77. 
104 BUCHANIEC, Nicolas, op. cit., p. 22. 
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Catàleg de la XXX Exposition de la Société des artistes lillois 
celebrada el 1923 al Palais Rameau de Lille. BNF  

 
 
quitecte Eugène Huguet. Cada any la Société Lyonnaise celebrà una mostra, excep-
tuant el 1915 degut a la Gran Guerra, i posteriorment s’adherí a altres manifestaci-
ons sorgides en el transcurs del segle també a Lió.105 Tornant al nord i a finals del 
XIX, no oblidarem parlar de la Société des artistes lillois que celebrà una primera 
manifestació l’any 1890 a Lille. Comptà amb la participació d’autors com el pintor 
Paul Antoine Hallez, un dels pilars del grup que exposà ininterrompudament des de 
1895 fins 1963 i que va desenvolupar els càrrecs de vicepresident (1936-1940), pre-
sident (1940-1949) i president d’honor (1950-1964).  
 
D’aquesta mateixa època data el sorgiment d’altres entitats com l’Association des 
Artistes Lorrains, creada el 1892 per iniciativa del pintor Charles Gratia, originari 
d’un municipi del nord-est francès anomenat Rambervillers. L’entitat va acollir els 
artistes més prestigiosos de l’època de la regió de la Lorena i de l’École de Nancy, 
destacada pel seu paper en pro de la valorització de les arts decoratives. La seu es 
trobava a les Galeries Poirel de Nancy i en les seves manifestacions l’entitat mostra-
va un ampli ventall plàstic en què hi tenien lloc tècniques tan variades com el vitrall i 
el gravat. Al llarg de la seva trajectòria s’anà desplaçant dins la mateixa regió per pre-
sentar cada any una exposició.  
 
Tal i com anem comprovant, el tombant de segle representà una època a destacar 
pel que fa a l’eclosió del citat factor artístic, en què a més veiem com les exposicions 
eren el mitjà més propagat per la difusió dels artistes. Els coneixedors del mercat de 
l’art, les societats i els salons septentrionals jugaven un paper cabdal en el comerç i 
difusió de l’art, i lluny del que pogués semblar representaren un mercat complemen- 

                                                 
105 VOLLERIN, Alain, Le Salon de Lyon. Le prodigieux parcours de la Société Lyonnaise de Beaux-Arts depuis son ori-
gine. Lyon: Mémoire des Arts, 2007. 
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Membres de la Société des Artistes Méridionaux en el decenni dels anys 30 al Palais des Arts de 
l’École des Beaux-Arts de Toulouse. INHA. 
 
 
tari no al marge del parisenc.106 Més endavant, ja a partir de 1900 seguirien aparei-
xent altres grups formats per artistes amb objectius molt similars, i tal activitat afa-
vorí el rol que desenvolupaven els salons de província com una de les pedres angu-
lars que servirien per un costat per descentralitzar la vida artística del país i per altre 
costat per consolidar una unitat nacional.  
 
El 1900 sorgí la Société Septentrionale de Gravure que comptava amb la presència 
de prohoms de distintes disciplines com el gravador Julien Deturck, el litògraf Louis 
Huvey i l’historiador i economista Victor de Swarte, entre d’altres. Immersa en un 
context en què l’art del gravat temia ser eclipsat per les tècniques de reproducció 
fotomecàniques, l’entitat pretenia popularitzar el gravat de la regió septentrional de 
França i des dels seus estatuts defensava la qualitat que havia de reivindicar l’artista 
en l’art del gravat.107 Aquest darrer objectiu es traduí en fets com per exemple limi-
tar el nombre de tiratges que realitzava de les planxes dels seus membres a 300, res-
ponent a la quantitat de socis de l’entitat i amateurs. Tots els seus fundadors eren del 
nord i la trajectòria del grup, tot i que encara ara resta molt desconeguda, va arribar 
a ser d’uns seixanta anys. Igualment del nord, trobem la Société Artistique de Picar-

                                                 
106 BUCHANIEC, Nicolas, op. cit., p. 118. 
107 Statuts et Liste des Sociétaires au 15 septembre 1900. Imprimerie Jules Logier, 1900; Société Septentrionale de Gravu-
re, Statuts, Liste de Sociétaires. París: F. Paillart, 1919. 
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die amb seu a Touquet que celebrà una primera exhibició l’any 1904. I de la recent-
ment esmentada ciutat de Lille la societat L’Ensemble, saló de la qual Nicolas Buc-
haniec va equiparar amb el Salon d’Automne que s’organitzava a París també des 
dels primers anys del segle XX.108  
 
Ara bé, després de desglossar i comentar una sèrie d’agrupacions sorgides a partir de 
finals del segle XIX i començaments del XX, parlarem amb més deteniment d’una 
entitat amb molt de pes en la França meridional, la Société des Artistes Méridionaux 
situada a Toulouse. El 1905 tingué lloc la seva fundació per part d’artistes i artesans 
tolosans com Edmond i Maurice Alet, Georges Castex, André-Pierre Lupiac i Geor-
ge Vivent, entre d’altres. Des del seu primer any de vida organitzà exposicions anu-
als on hi tenien cabuda la pintura, l’escultura, l’arquitectura i l’art decoratiu. Per tant 
els membres de l’entitat eren artistes, pintors, tapissers, ceramistes, gravadors, arqui-
tectes i escultors que treballaven en realitzacions col·lectives d’arquitectura, decora-
ció i fins i tot mobiliari.   
 
Un dels objectius de l’entitat era crear una escola d’estil regional i ben aviat s’hi ana-
ren afegint artistes, comptant en el 1910 amb més de quaranta socis « toulousains et 
régionaux ».109 Un dels trets característics que la diferenciava de l’Artística i Literària 
de Catalunya i també d’altres agrupacions citades anteriorment, és que posava en 
valor les arts decoratives i l’element que la distingia de la resta era que els seus socis 
van col·laborar en projectes municipals al llarg del segle XX, demostrant per tant 
que el col·lectiu arribà a tenir molt de pes en la vida artística de la ciutat de Toulou-
se, ja que també posà en valor diversos oficis relacionats amb la indústria artística.  
 
El catàleg de la sisena exposició del grup (1911) ens desvetlla quins eren els seus 
membres d’honor, honoraris i socis, i entre ells trobem prohoms tan destacats com 
el baró Edmond de Rotschild,110 el baró de Felzins, i diversos membres que acom-
plien les tasques de president, tresorer, arxiver, bibliotecari i que es dedicaven a la 
pintura, a l’escultura i al gravat. El document referent a l’exposició ens mostra una 
societat d’artistes àmplia pel que fa a les tècniques presentades, ja que en l’exhibició 
hi havien panells decoratius, fotografies, dibuixos de mobles, retrats, paisatges i pro-
jectes per habitacions, així com una part dedicada a expositors temporals que molt 
probablement actuaven com a convidats. 
 
Com hem afirmat, la importància de la Société des Artistes Méridionaux rau sobre-
tot en el paper que va desenvolupar en projectes municipals, com per exemple en la 
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de la mateixa ciutat francesa. L’edifici havia 
estat concebut per l’arquitecte Jean Montariol a mitjans de 1930 i la seva decoració  

                                                 
108 BUCHANIEC, Nicolas, op. cit., p. 21. 
109 DD. AA., Catalogue du Centenaire, 1905-2005. 100 ans d’Artistes Méridionaux. Toulouse: Société des Artistes 
Méridionaux, 2005. 
110 El baró Edmond de Rotschild (Boulogne-Billancourt, Hauts de Seine, 1845 - Boulogne-Billancourt, Hauts 
de Seine, 1934), fill del fundador de la banca francesa, James de Rotschild,  va ser sobretot un col·leccionista i 
mecenes francès.  
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Portada del catàleg de la XV Exposition de la Société  
des Artistes Méridionaux. 1924. 
París. Bibliothèque de l’INHA. 

 
 
es va encarregar a una sèrie d’artistes regionals que formaven part de l’entitat esmen-
tada. Tal fet lliga estretament la Societat amb el magne projecte local, que era en 
realitat l’edifici més espectacular de totes les construccions erigides durant el mateix 
decenni.111 Per una banda, trobem el pintor Marc Saint-Saëns, nebot del virtuós mú-
sic, que treballà amb perícia l’art de la tapisseria i que va ser autor del tríptic al fresc 
de la gran sala de lectura. Un altre nom present en la decoració de l’edifici va ser el 
del pintor i decorador Édouard Bouillière, qui realitzà una pintura i també la com-
posició per un vitrall executat per André Rapp, soci de l’entitat. Bouillère havia par-
ticipat en el Salon des Artistes Méridionaux des de 1921 i l’any 1950 n’esdevindria 
president, fins 1967. Juntament amb ell hi participaren els escultors també tolosans 
Sylvestre Clerc i Henry Parayre. El primer va ser autor dels frisos de la façana i havia 
exposat molt poques vegades amb el col·lectiu,112 mentre que el segon fou 
l’encarregat de les fonts monumentals i algunes estàtues. Després de la Primera 
Guerra Mundial, l’èxit dels salons anuals era remarcable, però les arts decoratives 
anirien perdent volada en el transcurs del segle. Tanmateix i demostrant una dilatada 
trajectòria,113 en l’època compresa entre 1950 i 1964 la Société des Artistes Méridio-
naux va proposar una sèrie d’exposicions de gran envergadura on seguiria mostrant 
variades tècniques com ara tapissos, gravats, objectes de decoració i ceràmica.  
 
Com hem anat constatant, les societats formades per artistes en el transcurs del segle 
XIX i sobretot en la seva segona meitat, constitueix un tret característic de la vida 

                                                 
111 PEYRUSSE, Louis, « Construire une bibliothèque moderne en 1935 » a DD. AA., Catalogue du Centenaire, 
1905-2005. 100 ans d’Artistes Méridionaux. Toulouse: Société des Artistes Méridionaux, 2005, pp. 7-17. 
112 DD. AA., Catalogue du Centenaire, 1905-2005. 100 ans d’Artistes Méridionaux. Toulouse: Société des Artistes 
Méridionaux, 2005. 
113 Després d’una època de silenci, en el decenni dels 90 del segle XX la Société des Artistes Méridionaux 
organitzà un nou saló que acollí gran concurrència de públic. El 2005 actuava seguint encara els mateixos 
ideals i  comptava amb 60 membres, dels que la major part eren artistes professionals. DD. AA., Catalogue du 
Centenaire, 1905-2005..., op. cit., p. 82. 
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artística francesa. Una societat formada per artistes representava una solució a la 
recerca de les condicions necessàries d’independència i seguretat artística que busca-
ven els creadors i tal i com hem anat comprovant, el segle XIX va acollir diferents 
formes d’associacionisme114 amb l’objectiu de vetllar pels seus membres artistes. 
Hem vist que en van sorgir algunes amb un projecte estètic comú, com el cas dels 
Impressionistes, grup plàsticament coherent creat al marge de l’Estat el 1874, tal i 
com hem anunciat en el seu moment, i que en aquest sentit en oposició als certà-
mens oficials, es relacionava amb altres col·lectius de la mateixa època.   
 
En el París de mitjans del XIX el mercat de l’art s’articulava al voltant de dos mag-
nes certàmens, el Saló i l’Exposició Universal, ambdós organitzats per l’Estat i que 
funcionaven a mode d’un gran aparador des d’on els artistes es mostraven al món. 
La cita artística passava per aquestes dues grans exhibicions i va ser arrel del males-
tar que sentiren els artistes al ser rebutjats en el Saló que es crearen diverses societats 
en oposició a tal sistema d’acceptació d’obres. En aquest cas el sistema de difusió i 
mercantilització de les peces va recaure en els artistes, que agrupant-se en societats 
organitzaven ells mateixos les seves col·lectives. En aquest punt destacarem també 
la figura dels grans marxants i el paper que van desenvolupar les galeries d’art, que 
demostraren la importància de les exposicions en pro de la difusió i el comerç. No 
oblidem però, que aquest model i el del grup cohesionat per afiliacions estètiques no 
serien els primers ni tampoc els únics models d’agrupació. Molt anterior a la franja 
estudiada, trobaríem l’exemple de la prestigiosa Société des Amis des Arts (1790), la 
qual agrupava una sèrie de socis que administrarien l’entitat mitjançant subscripció, 
sistema que utilitzarien també societats posteriors. Podríem incloure en aquesta línia, 
tot i que tardana, la societat esmentada anteriorment fundada pel baró Taylor el 
1846, promoguda amb l’objectiu de crear una mutualitat pels artistes, tot i que sense 
una estructura permanent expositiva. 
 
Així doncs, encara hauríem de parlar d’una altra tipologia de societat diferent als 
grups precedents, com per exemple aquelles entitats ja citades que van ser creades a 
redós d’una tècnica artística i d’un estil que bé ens podria recordar a entitats nostra-
des com ara l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya (1885), Les Arts i els Artistes 
(1910), l’Agrupació Courbet (1918) i Els Evolucionistes (1917), ja que aquestes dar-
reres propagaven una mateixa tendència  plàstica. Els grups creats a partir dels úl-
tims decennis del XIX i sobretot a principis del XX es caracteritzen per partir de la 
iniciativa privada i la llibertat d’associació, i per la celebració d’exposicions de forma 
molt periòdica. 
 
Un aspecte a destacar és que fins aproximadament a finals del segle XIX es crearen 
a París entitats en què els associats havien de pagar la inscripció o quota, no seguint 
per tant, cap criteri estètic. Tanmateix quan el tombant de segle s’apropava, 
l’objectiu principal dels col·lectius es focalitzà i consolidà vers l’organització 

                                                 
114 LAZERGES, J. R. H., Beaux-Arts: Questions du jour. Des associations artistiques. París: Leclere, librairie-editeur, 
1868, pp. 8-17. 
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d’exposicions periòdiques. En aquest cas els salons de província, esmentats en la 
part dedicada a les entitats que van sorgir fora de la centralitat parisenca, van ser un 
factor clau per la difusió dels artistes del nord i sud de França. Com a conseqüència, 
les exposicions periòdiques arribaren a tenir un rol molt destacat com a part inte-
grant del mercat nacional i s’anaren multiplicant durant el primer decenni del segle 
XX. Això es traduí en un fet tan rellevant pel mercat de l’art com la importància que 
aniria adquirint la figura del marxant de l’art en aquesta època.115  
 
A continuació transcrivim una cita de Pedro Prat publicada el 1884 a La Ilustración 
Española y Americana que constatava l’aixopluc que representava pels creadors plàs-
tics el seu agrupament mitjançant les societats d’artistes i les corresponents exposici-
ons en galeries. Atret per l’efervescent fenomen de l’associacionisme el citat crític 
convidava als autors estatals residents a París a reunir-se en agrupació per tal de fer-
se un lloc en el mercat de l’art: « Lástima, y muy grande, es que la pléyade de artistas 
españoles que se hallan  establecidos en París no formen un sindicato, no se reúnan 
en sociedad y no organicen en casa de Petit o en otro Salon cualquiera un exposici-
ón anual o trienal. Madrazo, Rico, Domingo, Mélida, Cala y tantos más, demostrarí-
an palpablemente que España se halla a la cabeza del actual renacimiento artísti-
co. »116 
 

 

2.1.2. Panorama cultural i artístic de Londres 
  

...I en segon lloc Londres. L’Anglaterra de finals del segle XVIII vivia amb admira-
ció el desenvolupament i prosperitat de la ciència i com aquest factor propiciava, 
entre d’altres aspectes, la creació d’entitats dedicades a branques cada cop més con-
cretes del coneixement. L’expansió de la indústria i el comerç, paral·lelament a la de 
les arts industrials va promoure la institució de vàries agrupacions, l’objectiu de les 
quals era promoure les arts, les indústries i el comerç del país. La més antiga la tro-
bem en The Royal Society of Dublin (1731) amb el nom de Dublin Society for Im-
proving, Husbandry, Manufactures, and other Useful Arts, amb un extens prisma 
d’actuació i especialitzada en diferents propostes, no tan sols artístiques sinó de ca-
ràcter més ampli que les que anirem veient amb posterioritat. Més endavant van 
sorgir la London Society of Arts (1756), alhora que als Estats Units veien la llum 
entitats destinades als avenços industrials.117 Així, en el transcurs d’aquest segle tam-
bé trobem altres entitats, tot i que no dedicades únicament a les belles arts, tals com 
les escoceses Society of Improvers in the Knowledge of Agriculture (1723) i la Se-
lect Society of Edinburgh (1754), nascuda per promocionar les arts i la indústria al 
territori. 
 
                                                 
115 BUCHANIEC, Nicolas, op. cit., p. 22. 
116 PRAT, Pedro [de] « La Quincena parisiense ». La Ilustración Española y Americana, núm. XII (1884), p. 203; 
FERRER ÁLVAREZ, Mireia, op. cit. 
117 TRUEMAN WOOH, Henry, A history of the Royal Society of Arts. Londres: John Murray. Albemarle Street 
W., 1913, p. 2. 
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Primerament cal percebre la ciutat de Londres a mitjans del XVIII com un lloc que 
sense cap mena de dubte afavorí el desenvolupament del mercat modern de l’art. A 
la capital anglesa les estructures i els mecanismes socioeconòmics de la industrialit-
zació, així com els canvis socials propiciats per la nova classe burgesa emergent, van 
propiciar el sistema del comerç de l’art, incloent la via comercial que suposaren les 
galeries d’art, els marxants professionals, les exposicions i un teixit global que vetlla-
va per l’intercanvi i la circulació de béns artístics. Com no podria ser d’una altra ma-
nera, aquest sistema comercial implicava una transformació en la forma de veure i 
apreciar l’art, així com un canvi en les relacions entre artistes, marxants, obres i pú-
blic. Aquesta situació és per tant una part fonamental de la història de l’art modern a 
Anglaterra i en aquest sentit Londres va ser un punt crucial d’intersecció per les xar-
xes de circulació i intercanvi del mercat de l’art internacional.118  
 
En el decenni de 1850 Londres va esdevenir una presència destacada en el panora-
ma internacional, gràcies a factors com la consolidació del sistema de galeries d’art a 
finals del segle XIX i principis del XX, quan el mercat londinenc era el més fort, fins 
el període d’entreguerres, que suposà un canvi en la política i l’economia del mercat 
de l’art britànic. De fet, en el període comprès entre els anys 1850 i 1939 Londres 
era un important centre d’intercanvi que comptava amb el suport d’una infraestruc-
tura molt desenvolupada pel que fa a l’àmbit del dret, el transport, les finances i la 
comunicació. Com a capital d’un imperi, la ciutat oferia una sèrie d’avantatges com-
petitius de cara a altres centres metropolitans.  
 
Michael Ball i David Sunderland, en la seva monografia dedicada a la història eco-
nòmica de Londres,119 a l’hora de tractar el creixement de la ciutat durant el període 
1880-1914, assenyalaren la importància que suposà el consum conspicu de famílies 
riques. Aquest fet va afavorir el creixement d’un mercat de l’art construït en les fèr-
tils xarxes mercantils de l’Imperi britànic, alimentades per una classe adinerada, que 
anhelava tenir obres d’art, com a part d’una cultura de l’exhibició. Així, l’expansió 
econòmica de Gran Bretanya en el transcurs del segle XIX i començaments del XX 
va provocar el creixement de les classes mitjanes i estimulà la seva capacitat 
d’obtenir béns patrimonials de gran valor. Alhora, tal i com afirmà l’historiador Jo-
seph Mordaunt Crook, especialista en els períodes georgians i victorians, l’alta bur-
gesia simulava sovint l’aristocràcia terratinent tot adquirint cases de camp i finques 
londinenques, fet que va ser imitat per classes professionals que demostraren el gust 
per les country houses i les vil·les.120 Igualment les classes mitjanes s’expandiren gràcies 
a la Revolució Industrial i el creixement en les oportunitats professionals i de negoci, 
entre d’altres fets. A més, un dels aspectes que diferenciava aquestes classes benes-
tants de les classes treballadores era la propietat d’obres d’art. Així, aquest creixe-
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ment de la demanda artística va comportar un creixement de l’oferta, que a Londres 
es concentrà en la zona del West End de la ciutat.121 
 
▪ Societats artístiques pioneres i The Royal Academy. Comerç d’art i galeries  
 
En l’estudi del context de les societats d’artistes a Londres des de mitjans del segle 
XVIII, trobem vàries entitats pioneres que van ser creades per la difusió de les belles 
arts i en què en diversos casos també hi tingueren cabuda treballs d’altra naturalesa, i 
que van servir de precedent per futures entitats. Les exposicions eren el lloc on els 
artistes articulaven la seva reivindicació com a professionals, si bé més endavant 
aquesta preocupació per part dels autors es traduí en el fet d’acceptar que tenien més 
facilitat quan les obres de diferents artistes s’exposaven de forma conjunta, és a dir 
en col·lectives organitzades per entitats.122 Així l’aparició de les exposicions d’art a 
Londres a mitjans del segle XVIII anà lligada al creixement de la professió artística, 
que aprofitava els avantatges de la societat de consum. Primerament ens referirem a 
The Royal Society of Arts, fundada per William Shipley, dibuixant i director de 
l’acadèmia de pintura St. Martin’s Lane Academy, amb la primera denominació de 
The Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce.123 La 
reunió fundacional va tenir lloc el 1754 a Rawthmell’s Coffee House al londinenc 
Henrietta Street, fet que ens demostra el rol que jugaven els cafès a la ciutat en el 
segle XVIII. En ella hi assistí un grup format per onze persones i un any després 
l’entitat ja comptava amb disset noms adherits. El seu objectiu no es traduïa única-
ment a propostes de caire artístic, ja que a banda de l’adjudicació de premis d’art per 
avenços en les tècniques plàstiques, també premiava invents tècnics i projectes pel 
desenvolupament comercial i químic.  
 
Tal i com afirmaren Derek Hudson i Kenneth W. Luckhurst en una monografia 
dedicada a The Royal Society of Arts, aquesta va representar un dels exemples més 
remarcables d’utilitat pública sorgit a Anglaterra pel foment de l’art i del comerç.124 
L’evolució que va protagonitzar des dels seus orígens és un exemple per entendre el 
desenvolupament d’altres entitats angleses, així, tot i iniciar-se des d’un reduït 
col·lectiu va tenir una gran activitat en quant a organització de reunions, conferènci-
es, premis i concursos.125 El que sí hem de destacar és que en la citada entitat, com 
també en altres, s’endevinava una mirada molt àmplia a través d’aquest conglomerat 
social, diferent al model espanyol, ja que entre el primer grup de membres hi havia 
personalitats amb altes posicions socials, com per exemple el vescomte Folkestone, 
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que seria escollit primer president, Lord Romney, els dos naturalistes Dr. Hales i Mr 
Baker, i l’antiquari i director del Bank of England, Mr. Brander. 
 
La primera exposició de l’entitat es va celebrar en el 1851 amb el nom de First In-
ternational Exhibition i l’associació va reflectir el clar interès pel desenvolupament 
de l’art, la indústria i el comerç, alhora que publicava un diari amb periodicitat set-
manal. Des del primer any de l’entitat, el pintor James Theobald i el filòsof, químic i 
inventor Stephen Hales van constar com a vicepresidents, mentre que William Shi-
pley n’era el secretari i John Goodchild el tresorer. L’entitat mai va rebre cap ajuda 
oficial i el seu finançament requeia en les subscripcions. Actuava de forma democrà-
tica i la primera llista de membres datava de 1775 i contenia un total de cent deu 
noms i en la següent, de 1758, ja constaren més de set-cents inscrits. 
 
Cal comentar que les exposicions periòdiques a Anglaterra van esdevenir una pro-
posta molt encertada per promocionar les belles arts en el segle XVIII, mètode que 
per altra banda a París ja funcionava exitosament des del XVII a través dels Salons, 
dels qual ja hem parlat. Les celebrades per la ja esmentada The Royal Society of Arts 
tals com la de 1851 i les dels decennis dels 60 tingueren una gran influència en les 
arts i el seu comerç, i en la celebració de futures mostres internacionals. Podríem dir 
que la Royal Society of Arts va impulsar el creixement de l’art amb una sèrie de pro-
postes que van afavorir i enriquir l’èxit comercial de les belles arts. Sense cap mena 
de dubte aquesta situació va propiciar la fundació d’altres entitats de naturalesa simi-
lar, tal i com anirem desvetllant més endavant.126 
 
L’any 1759, coincidint amb la celebració de la festa de Sant Lluc al Foundling Hos-
pital, institució on s’organitzaven exposicions des de mitjans del XVIII, es fundà 
una altra de les entitats pioneres en pro de les arts que tindria un caràcter molt ofici-
al, The Society of Artists of Great Britain. Les primeres reunions dels seus membres 
es van celebrar al Turks Head Tavern i va ser una de les primeres entitats en orga-
nitzar exposicions públiques periòdiques al Regne Unit. L’any 1768 els principals 
membres, entre els quals caldria esmentar els arquitectes William Chambers i James 
Paine varen protagonitzar una discussió que va provocar que es separessin de 
l’entitat. Es creava així una escissió i l’hivern de 1769 Chambers va fer una petició 
signada per trenta-sis artistes i arquitectes al rei George III sol·licitant la creació 
d’una nova societat per promoure les arts i el disseny. Igualment, va proposar la ce-
lebració d’una exposició anual i una escola d’art. El rei acceptà i sorgiren la Royal 
Academy of Arts i la Royal Academy School, alhora que van instaurar-se les exposi-
cions conegudes com Summer Exhibition, fixant l’ubicació al Pall Mall de Londres. 
Per la seva part, The Society of Artists quedaria definitivament dissolta en el 1791,127 
mentre que la Royal Academy continuaria la seva activitat.128  
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Portada del catàleg de l’Exhibition of Spanish Paintings 
organitzada a la Royal Academy de Londres entre els 
mesos de novembre de 1920 i gener de 1921. El comitè 
espanyol de la mostra estava presidit pel Duc d’Alba, i 
en formaven part per alguns artistes que eren membres 
de la Societat Artística i Literària de Catalunya, tals com 
Manuel Benedito, Marià Benlliure i Santiago Rusiñol, 
entre d’altres. 
Londres. Royal Academy of Arts 

 
 
En aquest punt és summament necessari parlar de la citada Académie Royale de 
Peinture et de Sculpture de París, que com ja sabem havia estat creada sota el regnat 
centralitzador de Louis XIV en el 1648,129 és a dir uns cent anys abans de la de Lon-
dres, i que sense cap mena de dubte representà un antecedent i una influència per la 
de la capital anglesa. A la capital del Regne Unit la Royal Academy va ser fundada 
per establir l’educació acadèmica dels artistes i el pintor Joshua Reynolds130 en va ser 
el primer president. La institució seguia el model d’altres acadèmies europees i aviat 
esdevingué un organisme dedicat a l’ensenyament amb una funció expositiva i divul-
gadora. De fet, va assumir el rol de representar una escola nacional d’art britànic i un 
article localitzat a The Times en el 1887 posava de manifest la influència que tenia.131 
En aquest sentit la prestigiosa exposició anual d’art que celebrava a Somerset House, 
servia en certa manera com un baròmetre de l’estat en què es trobava l’art contem-
porani britànic.132  
 
Més endavant i al llarg del segle XIX veiem la unió d’artistes amb l’objectiu d’exhibir 
i vendre les seves obres i que en alguns casos actuaven amb certa rivalitat vers 
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l’acadèmia. Trobem entitats amb gran pes en el context cultural de l’època, com ara 
la Society of British Artists (1823), dues societats d’aquarel·listes (1804 i 1832) o la 
Society of Engravers (1802), entre d’altres que anirem detallant en el present capítol. 
Un aspecte a destacar és la creixent professionalització del paper de l’artista i 
l’especialització del mercat de l’art modern. Ens referim als intercanvis àgils en el 
sector mercantil, la conformació del gust i estètica, així com la importància que ana-
va adoptant la figura del marxant i el rol de l’artista com un professional. Tal con-
junció d’elements va suposar que el nombre d’associacions formades per artistes 
creixés exponencialment en el transcurs del segle XIX.133 Malgrat que les activitats 
que organitzaven aquestes societats seguien l’exemple de les propostes de la Royal 
Academy, tals com les exposicions anuals i les visites privades a les exhibicions, mol-
tes d’elles seguien una política d’accés lliure i promocionaven i facilitaven la venda 
de les obres d’art. 
 
Així mateix, els objectius comercials eren sovint inclosos en els estatuts i propòsits 
de les societats artístiques i moltes entitats també van adoptar diverses propostes per 
encoratjar als compradors. Per exemple, la Society of British Artists va publicar els 
preus en els seus catàlegs d’exposicions, mentre que la Society of Painters in Water 
Colours tenia un llibre de preus a la galeria i comptava amb un responsable de regis-
trar clients i captar dipòsits de compradors.134 Igualment certes entitats cobraven 
una comissió dels treballs venuts i en alguns casos es completava mitjançant el co-
brament d’una quota. L’anteriorment citada Society of British Artists ho aplicava ja 
en el 1860 i en el catàleg de la seva trenta-setena exposició va quedar remarcat que 
aquest era l’únic cost que suposava concórrer a la mostra i que els expositors no 
havien de fer front a cap altre recàrrec respecte qualsevol altra obra enviada.135 Per 
altra banda, la Society of Lady Artists cobrava també una comissió i una tarifa per 
pintura a tots els participants, essent més elevada per als artistes no professionals. La 
quota es retornava si l’obra era rebutjada de l’exposició, però no en el cas que 
s’exposés i encara que aquesta no fos venuda, assegurant així que l’organització ob-
tenia algun benefici encara que la venda de les obres tingués poc èxit.  
 
Si parlem de comerç de l’art no hem d’oblidar el paper que van jugar les galeries a 
Londres durant l’època que ens ocupa la present investigació, protagonitzada per 
l’expansió econòmica britànica en el segon quart del segle XIX. La galeria comercial 
va desenvolupar-se com una institució independent en els anys 50 i 60, començant 
per un espai comercial on la figura del venedor s’encarregava de vendre treballs ar-
tístics i objectes de decoració o material per artistes, fins l’obertura de galeries dedi-
cades exclusivament a la venda d’obres d’art.136 En efecte l’entramat econòmic i ar-
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tístic de l’època va propiciar l’augment d’aquest tipus d’establiment que s’anà posici-
onant en el panorama cultural de l’època, desembocant en el creixement del comerç 
de les obres d’art. Aquest sistema, tot i que més tardà, el veurem en galeries estatals 
com ara la Sala Parés de Barcelona, que començà essent una botiga de motllures, 
estampes i material per pintors (1840), per esdevenir més endavant una galeria amb 
una sala destinada a l’exposició i comerç d’obres d’art (1877).137 
 
No podríem deixar de comentar que en els anys 1850 hi va haver un desenvolupa-
ment important en les estratègies del mercat artístic, ja que si en un primer moment 
els marxants exposaven reproduccions per vendre, a partir d’aquest moment expo-
saren pintures en espais pensats per tal activitat i separats de les reproduccions. Una 
de les galeries pioneres va ser Ernest Gambart’s French Gallery, ubicada al Pall Mall 
de Londres.138 Gambart va ser pioner en agafar d’exemple les exposicions anuals 
que celebrava la Royal Academy a l’estiu i organitzà la seva pròpia « French Exhibi-
tion » a la primavera i la « Winter Exhibition » d’artistes britànics a l’hivern. Si Er-
nest Gambart va ser pioner, no hem d’oblidar que en la mateixa època les galeries ja 
oferien exposicions anuals col·lectives, normalment a la primavera i a l’estiu, coinci-
dint així  amb l’obertura de la gran cita de la Royal Academy. No ens ha d’estranyar 
per tant, que sorgís un cert grau de rivalitat amb aquesta institució i les galeries co-
mercials. Tal i com detallà la historiadora de l’art Pamela Fletcher, en alguns casos la 
competència fou molt evident i un exemple que ho demostra el trobem en el 1850, 
quan Gambart intentà convèncer al pintor John Everett Millais per a què participés 
en la seva exposició en comptes de fer-ho en l’anual de la Royal Academy, proposta 
que finalment Millais rebutjà.139  
 
Més endavant les galeries ampliaren la seva oferta i celebraren exposicions comple-
mentàries durant tot l’any, essent més freqüent  l’exposició dels treballs recents d’un 
artista que les exhibicions retrospectives de mestres antics. Així doncs, les galeries 
van tenir un paper molt influent en els anys 60 i 70 del XIX140 i en el decenni se-
güent es pogué constatar que s’havien estès per la zona del West Est, on es creà una 
destacada xarxa de galeries d’art que seguiria creixent. Un bon exemple seria el que 
trobem en la important Goupil Gallery, que es traslladà a aquesta zona en el 1883. 
La citada galeria era originalment una branca de la Maison Goupil, creada per inicia-
tiva de Joseph-Henri Rittner, un venedor de reproduccions i impressor, i el marxant 
i editor Adolphe Goupil,141 els quals establiren un comerç al número 12 de Boulevard 
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Personal de la Goupil Gallery en una imatge realitzada aproximadament entre 1890 i 1911. PMC 
 
 
Montmartre de París en el 1829. Tal i com afirmà Francesc Fontbona, en aquella 
època es concretava el paper del marxant d’art capaç no tan sols de satisfer el desig 
d’un mercat, sinó també d’orientar gustos i propiciar les seves noves preferències 
estètiques. I Adolphe Goupil era l’exemple més clar d’aquest tipus de negociant 
d’art.142 Es guanyà un lloc en el panorama econòmic per fets com el d’entendre l’art 
com un element amb caràcter mercantil i per oferir treballs d’artistes de l’època.  
 
El negoci va créixer ràpidament i es van obrir sucursals a París, Londres, Viena i 
Berlín, que estaven estratègicament ben ubicades, revelant així un profund coneixe-
ment de la geografia cultural i econòmica del moment, alhora que representava un 
lligam entre la capital francesa i la britànica. A Londres la primera sucursal es va 
obrir a Strand (1857), més endavant a Bedford Street (1870) i a New Bond Street 
(1883), en el districte emergent i altament comercial, rovell de l’ou del mercat artístic 
i del comerç de luxe. En aquesta mateixa zona, la del West End, es crearien noves 
entitats com ara la Fine Art Society i la galeria The Grosvenor Gallery.143 A més, 
sabem que la Goupil acollí almenys la tercera exposició de la Society of 25 Painters 

                                                 
142 FONTBONA, Francesc, « Comercio y difusión del arte en la España del siglo XIX » a DD. AA., XV 
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la navegació en xarxa). Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 2004, pp. 543-552. 
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a FLETCHER, Pamela; HELMERICH, Anne, op. cit., pp. 65-84. 
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en el 1907, comitè de la qual estava constituït en els seus inicis per pintors britànics 
dedicats sobretot al paisatge i al retrat.144 
 
De fet, si ens aturem precisament a comentar amb més detall l’activitat que va dur a 
terme la Goupil Gallery és perquè va tenir un paper essencial en el Londres de finals 
del segle XIX, de cara al desenvolupament d’un eficient mercat artístic que es traduí 
en una gran reputació a nivell internacional.145 Si bé en el transcurs del segle els seus 
directors i la seva ubicació anaren variant, arribà a ser coordinada per un gran conei-
xedor del món editorial, David Croal Thompson, el qual facilità que la galeria tin-
gués contacte amb els crítics més rellevants de l’època, alhora que va capitanejar un 
augment en l’organització d’exposicions i un nou trasllat del local, aquest cop a Re-
gent Street. Dirigí la galeria fins que abandonà la firma en el 1897 i William 
Marchant n’esdevingué gerent.  
 
Així doncs, en el Londres del decenni dels 80 i 90 les galeries, situades en una zona 
estratègica comercialment parlant, van esdevenir un element cabdal pel desenvolu-
pament del mercat de l’art.146 Amb el temps el format de galeria s’aniria concretant, 
alhora que anaren sorgint diversos dubtes al seu entorn, com per exemple el de si 
aquesta tipologia de comerç actuava com un espai d’exposició o tan sols com a boti-
ga, de si el marxant era un tipus d’especulador o bé representava una alternativa a la 
Royal Academy.147 Per tant el model de la galeria va esdevenir també un punt de 
relacions que apuntalava el desenvolupament de l’art i el mercat modern, capaç de 
crear una estructura i una pràctica que afavorí la recepció de l’art modern en el Lon-
dres dels següents decennis. 
 
▪ El foment de les belles arts com a únic objectiu  
 
Si en el segle XVIII trobem col·lectius que basaren la seva activitat en la promoció 
de l’art juntament amb aspectes relacionats amb la tècnica, la ciència i altres aspectes 
lligats al creixement de les infraestructures del país, un aspecte realment destacable 
és que a mesura que avancem en el temps constatem el sorgiment d’un bon nombre 
d’entitats destinades únicament a les belles arts. Una de les societats que capitaneja 
aquest període i que a més és l’entitat d’aquarel·listes més antiga del món és The 
Royal Watercolour Society, originalment coneguda com Society of Painters in Water 
Colours i també amb els noms de The Royal Society of Painters in Water Colours o 
The Old Water Colour Society. Va ser fundada en el 1804 per iniciativa del pintor 
aquarel·lista londinenc William Frederick Wells i els membres fundacionals varen ser 
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Guillermo Sawrey Gilpin, Robert Hills, John Claude Nattes, John Varley, Cornelius 
Varley, Francis Nicholson, Samuel Shelley, William Henry Pyne i Nicholas Pocock. 
En els seus començaments va ser un grup heterogeni d’artistes que s’havien allunyat 
de l’Acadèmia per diverses desavinences. La primera exhibició de l’entitat va ser ce-
lebrada entre el 22 d’abril i el 8 de juny de 1805 i va tenir un gran èxit, i l’any següent 
n’organitzaren una altra pels volts de les mateixes dates en què es van mostrar més 
de tres-centes obres. Varen celebrar exposicions anuals i la de 1809 resultà ser la 
més reeixida, tal i com senyalà John Lewis Roget en la seva publicació dedicada a la 
història de l’entitat.148 Igualment exposaren en els anys 1810, 1811 i 1812, i a partir 
d’aquest any l’original Society of Painters in Water-Colours deixà de funcionar i els 
seus membres es dividiren segons si acceptaven o no l’admissió de pintures a l’oli en 
el si de les mostres col·lectives. 
 
A partir de 1812 la Societat va quedar dissolta i sorgí The Oil and Water Colour So-
ciety, resolent que la nova entitat hauria de tenir vint membres i que hauria de con-
vidar a un nombre selecte d’artistes a participar en les exposicions. El pintor britànic 
Francis Nicholson assumí la presidència de l’entitat, la qual comptà amb artistes 
com George Barret, Joshua Cristall, David Cox, John Varley, John Glover i William 
Turner, qui actuava com una mena de guia espiritual del grup.149 Les col·lectives 
celebrades entre 1813 i 1820 tingueren lloc a Spring Gardens, tot i que desafortuna-
dament la de 1820 va causar un gran dèficit per l’entitat i el juny d’aquell any es va 
acordar que es tornaria a l’entitat original, The Society of Painters in Water-Colours, 
i que en les properes mostres no s’exposarien pintures a l’oli. Les exposicions cele-
brades a partir d’aleshores s’organitzaren al Pall Mall i amb els anys es convertiria en 
germen per The Royal Institute of Painters in Water-Colours.150  
 
Si bé no ens hem de confondre, el Royal Institute es va fundar amb el nom de The 
New Society of Painters in Watercolours el 1831 i en els seus inicis va esdevenir una 
competidora de la ja existent The Royal Watercolour Society, i celebrava exposicions 
gratuïtes. A diferència d’aquesta i algunes altres entitats entitats, la que es creà en el 
decenni dels 30 acceptava la participació d’artistes que no eren membres de 
l’associació. Cal esmentar que en el 1857 l’entitat va fer-se càrrec de la direcció de la 
Dudley Gallery (1865), que havia estat originalment dirigida per un grup format per 
amateurs i un comitè de professionals. 
 
L’entitat original, The Society of Painters in Water-Colours, continuà celebrant ex-
posicions anuals i un fet a realçar és que va admetre dones des de 1889, abans inclús 
que ho fes la Royal Academy. En el seu si albergà artistes que actuaven en qualitat 
de membres, associats i expositors. Així, en qualitat de membre apareixen noms 
com els de George A. Fripp, des de 1845, William Callow (1848), Charles Davidson 
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(1858), Edward Burne-Jones (1868), Lawrence Alma-Tadema (1875), Tom Lloyd 
(1886) i Walter Crane (1888), entre d’altres. Igualment, trobem autors que eren no-
menats associats i que eren elegits anualment a través d’un rigorós procés d’elecció, 
com ara Thomas R. Lamont, Walter Duncan, Robert Barnes, Albert Moore, Arthur 
Melville, George Clausen, i finalment els membres d’honor com el Príncep de 
Gal·les, John Ruskin i Adolph Menzel de l’Acadèmia de Berlín, entre d’altres.  
 
Del decenni dels anys 20 data la fundació de la Society of British Artists, sorgida 
arrel d’una reunió entre diferents artistes el maig de 1823 i fundada de forma oficial 
el 27 de desembre de 1823, amb la participació de més de vint membres, entre els 
que s’hi trobaven els pintors Clarkson Stanfield, Thomas Cristopher Hofland, el 
paisatgista William Linton i l’arquitecte i escriptor d’art James Elmes, entre d’altres. 
Tal i com s’afirmà en el manifest, l’entitat no va ser creada per rivalitzar amb les so-
cietats existents, sinó que cada membre havia de tenir la llibertat d’assistir i recolzar 
qualsevol altra societat. En aquell moment els artistes que la fundaren rebien el su-
port de l’aristocràcia, la reialesa i els poderosos industrials de l’època.  
 
Els membres, en nombre limitat, eren en alguns casos els mateixos que exposaven i 
es va enaltir gràcies al fet de convidar artistes de renom perquè formessin part de 
l’entitat. En el 1823 Thomas Heaphy,151 pintor i aquarel·lista molt conegut pels seus 
retrats, va ser escollit president, i les galeries originals de la Society van ser dissenya-
des per l’arquitecte de moda del moment, John Nash a Suffolk Street, zona molt 
propera a la galeria de la Royal Academy i en què s’havia projectat un pla de remo-
delació anys enrere. La primera exposició fou inaugurada en el 1824 al Pall Mall i en 
ella es van exhibir 750 obres entre paisatges, retrats i escenes de gènere, i va aconse-
guir tenir un gran èxit en les vendes de les obres, tal i com confirmaren un any des-
prés.152  
 
En el corresponent catàleg hi constaren vint-i-set membres, cinc membres honoraris 
i el llistat d’expositors, els quals figuraven amb la seva adreça per facilitar així que el 
client pogués localitzar-los.153 L’any següent exposaren en el mateix lloc la suma de 
557 pintures, així com més de cent-seixanta gravats i dibuixos. En el catàleg de la 
col·lectiva, tal i com també hem vist en el catàleg de la primera mostra, es publicà 
que l’objectiu de l’entitat era erigir un espai de galeria destinat a l’exposició anual i a 
la venda d’obres d’artistes vius del Regne Unit. Acusaren l’espai expositiu de la Ro-
yal Academy de no estar adequat a la venda de treballs, i el breu període en què 
aquesta institució exposava el talent natiu.154  
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Edward Burne-Jones 
The Beguiling of Merlin, 1872-1877.  

Oli s/tela, 186 x 111 cm. 
Wirral. National Museums Liverpool/Lady Lever Art Gallery [LL3121] 
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Portada del catàleg de la Thirty-fourth  
Exhibition celebrada en el 1857 per la Society  
of British Artists. 
Londres. PMC [062 LON-SOB] 

 
 
L’any 1857 n’era president el pintor d’història i retratista Frederick Yeate Hurlesto-
ne, alhora que Walter Salter, membre de l’Acadèmia de Florència n’era vicepresi-
dent. S’hi sumaren en qualitat de membres els paisatgistes Henry John Boddington, 
William Shayer, Thomas Francis Wainewright i A. J. Woolmer, entre d’altres. Aquell 
any l’entitat ja celebrà la seva exposició trenta-quatre a Suffolk Street en l’espai co-
negut com Pall Mall, i en el catàleg d’aquesta exhibició comprovem com 
s’acceptaven pintures, estampes i dibuixos amb una breu descripció que si el comitè 
aprovava acabava publicant-se en el catàleg.155 Com també hem trobat en altres so-
cietats, hi havia diferents tipus o classe de membres, segons les donacions que fessin 
els socis. Igualment, hem descobert que l’entitat conreà avinences amb altres institu-
cions angleses, tals com The Sons of the Clergy, Blue-Coat School, Royal Military 
School of Chelsea, St. Ann’s Brixton, City of London School, British Orphan Asy-
lum i Clapham Rise, a les quals convidava a visitar l’exposició de forma gratuïta. 
L’exposició estigué dividida en diverses sales i en ella s’hi van exposar un total de 
854 obres, de les que més de dues-centes eren aquarel·les. 
 
Si l’entitat havia començat la seva activitat amb un reduït grup de vint membres i 
cinc honoraris sota la direcció de Thomas Heaphy, en el 1876 ja arribà a tenir cin-
quanta afiliats, fet que ens demostra el seu èxit i popularitat. El 1887 i en gran part 
gràcies a la iniciativa del seu president James McNeill Whistler, l’entitat va gaudir del 
dret del prefix « Royal » i des d’aleshores s’anomenà The Royal Society of Britih Ar-
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tists. El paper d’aquest pintor va ser fonamental pel bon desenvolupament del 
col·lectiu, després de que el grup hagués afrontat diversos problemes financers a 
causa d’una sèrie d’inconvenients arquitectònics en l’edifici de Nash. Whistler va 
afavorir la reputació de la Societat amb l’establiment de noves normes d’acceptació, 
que van atreure no només l’atenció de l’aristocràcia londinenca, sinó també de pin-
tors com el francès Claude Monet i el belga Alfred Stevens, que es convertiren en 
membres honoraris. I de fet en el transcurs dels anys següents la Royal Society va 
atraure molts destacats pintors i escultors com per exemple Walter Sickert, L.S 
Lowry, Henry Moore, Peter Greenham, Sir Roger de Grey, Carel Pes i Colin Hayes. 
 
Posteriorment ocuparen el càrrec de president Frank Brangwyn, Walter Sickert, el 
qual participaria ocasionalment amb The Pastel Society, i Bertram Nicholls, entre 
d’altres. Molt més endavant, en el 1930 es fundà el Royal Society of British Artists’ 
Art Club i des d’aquesta entitat s’organitzaren exposicions anuals, així com classes 
de dibuix i conferències. Malgrat que sobrepassi els límits cronològics establerts, 
esmentarem que en el 1971 la Societat es va desplaçar a unes noves instal·lacions 
situades al cèntric Pall Mall de Londres. 
 
I de la segona meitat del XIX esmentarem la poc coneguda International Society of 
Fine Arts, que comptava amb un cos directiu format per aristòcrates i que organitzà 
la primera exposició de pintura, aquarel·les, gravats, dibuixos i litografies l’abril de 
l’any 1866 al Pall Mall de Londres.156 Igualment, d’aquesta època no podem deixar 
de banda les entitats creades per dones, que era un fet extraordinari en aquesta èpo-
ca. Un bon exemple va ser el de la Society of Female Artists, que es creà l’any 1857 
per fer front a les dificultats que experimentaven les dones per exposar i vendre els 
seus treballs artístics. En el mateix any la pintora Emily Mary Osborn, membre 
d’aquest grup, va exposar el quadre Nameless and Friendless. “The rich man’s wealth is his 
strong city, etc.” a la Royal Academy, i en el 1862 va mostrar-se a l’Exposició Interna-
cional. L’autora acabaria tenint un reeixit èxit en la seva carrera com artista, i desta-
quem el fet que la Reina Victòria li adquirí The Governess quan aquest quadre s’exposà 
a la Royal Academy el 1860. De la mateixa manera citarem la Glasgow Society of 
Lady Artists, fundada el 1882 per un grup de vuit dones que arribaria a tenir un local 
i galeria propis on instal·laren el primer club dedicat a dones artistes existent al Reg-
ne Unit. I finalment i del segle XX farem referència a la Scottish Society of Women 
Artists, fundada en el 1924 amb uns objectius similars a les anteriors i una trajectòria 
que arribà fins el decenni dels 80.  
 
▪ Promoció comercial dels artistes, del gravat, de les Arts & Crafts i del pastel 
 
És evident que el segle XVIII havia afavorit que les societats artístiques sorgissin, es 
desenvolupessin i arrelessin d’una forma extraordinària en el panorama cultural de 
Londres i Anglaterra. Així, quan arribà el segle XIX els col·lectius d’artistes ja esta-
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ven immersos i ben posicionats en l’activitat plàstica i econòmica del país, i tal situa-
ció afavorí la creació de nous grups. El fenomen de la creació de societats d’artistes 
a Anglaterra i concretament a Londres, arribà amb anterioritat respecte la península 
Ibèrica, i es crearen entitats amb un fort caràcter oficial i formades per personalitats 
procedents de diferents sectors, que acabarien tenint a més una llarga singladura i 
gran pes en l’art contemporani ja des dels seus orígens. 
 
A la segona meitat del segle XIX trobem la Society of French Artists, grup promo-
cionat pel marxant i col·leccionista citat anteriorment Paul Durand-Ruel.157 Va ser el 
membre més conegut d’una família de marxants de quadres i el seu nom estigué lli-
gat als artistes impressionistes, amb motiu d’haver acollit la segona exposició del 
grup en la seva galeria de París (1876). A més, cal destacar que el seu paper va ser 
essencial alhora de constituir una primera xarxa de clients de les obres dels autors 
francesos de l’Impressionisme, i contribuint per tant al seu desenvolupament.158 El 
grup dels French Artists començà exposant en el 1870 al número 168 de Bond Stre-
et, i remarquem que va ser quatre anys abans de que la Société anonyme des artistes 
peintres, sculpteurs, graveurs, etc. o el que és el mateix el grup dels impressionistes 
inaugurés la seva primera mostra a París. El pintor James McNeill Whistler hi expo-
sà regularment des de 1872, any en què participà per darrera vegada a la Royal Aca-
demy of Arts de Londres amb l’ara tan conegut retrat de la seva mare Arrangement in 
Grey and Black No. 1 (Musée d’Orsay).159 La Societat estava formada per un comitè 
organitzador constituït pels pintors Alexandre Bida, deixeble d’Eugène Delacroix, 
François Bouvin, Gustave Brion i per altra part artistes que no eren francesos com 
per exemple els anglesos Edward Burne-Jones i Edwin Edwards.160 Sembla que Lé-
on Bonnat en va ser president honorari161 i en el 1872, quan el grup va inaugurar la 
tercera exposició, el càrrec de secretari l’ocupava Charles William Deschamps, nebot 
del gran marxant belga Ernest Gambart i comerciant d’art a Londres que en el de-
cenni dels 80 acabaria dirigint la galeria de Durand-Ruel. La Society of French Ar-
tists va arribar a celebrar deu exposicions que consistien principalment en obres de 
pintors contemporanis, incloent peces de Jules Dalou, Jean-Baptiste Camille Corot, 
Marie Cazin, Henri Fantin-Latour, Eugène Boudin i Alfred Stevens, entre d’altres.  
 
D’aquesta mateixa època tot i que sorgida alguns anys després del naixement de la 
societat d’artistes francesos, trobem la fundació d’una entitat formada originalment 
per marxants, The Fine Art Society (1876), a la que ens hi hem referit anteriorment  

                                                 
157 REWALD, John, « Durand-Ruel ». Art News (1/14-XII-1943); ASSOULINE, Pierre, Discovering Impressio-
nism: The life of Paul Durand-Ruel. Nova York: The Vendome Press, 2004; ASSOULINE, Pierre, Paul Durand-
Ruel, el marchante de los impresionistas: gracias les sean dadas. Barcelona: Galeria Miquel Alzueta, 2008; TOMPKINS 
LEWIS, Mary, Critical Readings in Impressionism and Post-Impressionism: an anthology. Los Angeles: University of 
California Press, 2007. 
158 LÉVÊQUE, Jean-Jacques, Les années impressionnistes. París: ACR Édition, 1990, p. 146. 
159 HOPKINSON, Martin, « Whistler at the Society of French Artists ». The Burlington Magazine, vol. 155, iss 
1324 (VII-2013), pp. 452-455. 
160 « Winter Exhibitions. Society of French Artists ». The Tablet, vol. 39, núm. 1665 (9-III-1872), pp. 9-10. 
161 STERLING, Charles; SALINGER, Margaretta M., French paintings. XIX Century. A catalogue of the collection of 
The Metropolitan Museum of Art, vol. II. Nova York: The Metropolitan Museum of Art, 1966, p. 187. 



 - 94 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catàleg de la Second Annual Exhibition  
of the Society of French Artists,  
celebrada el 1871. 
NAL [200.BL Box] 

 
 
tot i que de forma breu. Es creà amb un nucli principal format per marxants i altres 
personalitats dedicades als afers econònimcs de l’art i tenia seu al comercial New 
Bond Street. En el nucli fundacional trobem William Longman, procedent d’una 
destacada família d’editors, l’advocat, escriptor i galerista anglès Marcus Bourne 
Huish, que en va ser director entre 1879 i 1911, així com el marxant londinenc Er-
nest George Brown, que en va ser subdirector durant el mandat de l’anterior.   
 
L’any 1879 la Fine Art Society va encarregar a James McNeill Whistler una sèrie 
d’aiguaforts que hauria de preparar durant un viatge a Venècia. Cal dir que 
l’anteriorment esmentat Brown coneixia Whistler d’ençà que era jove, i ell mateix va 
propiciar que l’entitat li fes aquest encàrrec, en un moment en què Whistler es tro-
bava en una molt delicada situació a nivell econòmic i personal. Primer de tot, cal 
aclarir que Whistler havia arribat a Londres en el 1859, després d’haver viscut als 
Estats Units i de fer una estada a París. A la capital britànica va ser rebutjat a 
l’exposició de la Royal Academy en el 1861 per una obra que tanmateix seria aplau-
dida al Salon des Refusés de París de 1883. Aquest desconcert en el públic i la crítica 
de l’època es va fer evident un cop més en el 1877, quan l’influent crític d’art John 
Ruskin criticà durament un dels seus nocturns.162 Whistler va interposar una de-
manda per difamació i malgrat que en sortí triomfant, les despeses del judici van fer 
que es declarés en fallida el 1879. Per tant, la precària situació del pintor va propiciar 
que la Fine Art Society li encarregués la comanda. El periple que va fer l’artista va 
resultar ser d’un any i a la tornada el pintor americà tenia fets cinquanta gravats i 

                                                 
162 RACHLIN, Harvey, Tras las obras maestras. Barcelona: Robinbook, 2008. 
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noranta pastels. El desembre de l’any següent, 1880, la Fine Art Society exposà dot-
ze gravats seus de Venècia. En el 1881 la mateixa entitat organitzà una exhibició de 
més de noranta pastels venecians de l’autor i en el 1883 edità un catàleg amb motiu 
de la segona exhibició de gravats venecians,163 així com la celebració d’una mostra 
de litografies també de Whistler en el 1895. Tal i com hem avançat, aquesta entitat 
tenia una galeria pròpia en una zona molt comercial i en ella reflectí el seu interès en 
difondre l’art britànic des de 1600 fins el segle XIX. L’espai acolliria també la First 
Annual Exhibition de la Royal Society of Painter-Etchers and Engravers de 1882, de 
la que en parlarem seguidament. 
 
Aquesta associació va ser contemporània de la Fine Art Society. Els creadors i sis 
primers membres eren el cirurgià i gravador F. Seymour Haden, el pintor Heywood 
Hardy, el pintor alemany Hubert von Herkomer,164 el francès Alphonse Legros, el 
qual cultivava la pintura, el gravat i l’escultura, el pintor i aquarel·lista escocès Robert 
Walker Macbeth i el pintor i il·lustrador James Tissot, alhora que Edgar Hamilton, 
doctor en medicina, col·leccionista d’estampes i autor de The Engraved Work of Sir 
Joshua Reynolds (1874), ocupava el càrrec de tresorer honorari.165  
 
Cal esmentar que en els anys 80 Haden capitanejava el moviment de promoció de la 
tècnica de l’aiguafort i va ser qui introduí al seu amic l’artista i teòric P. G. Hamerton 
al grup. Ho va fer com a soci honorari, tot i que amb un procés extraordinadri en 
comparació amb altres membres, ja que immediatament va ser incorporat a la Junta i 
malgrat que exposà en el grup, mai va aparèixer en els catàlegs. Tanmateix abandonà 
aviat la Junta de l’entitat i el seu nom anà apareixent entre els socis honoraris i com a 
« non-productive member ».166 L’any 1881 el director de la Royal Society of Painter-
Etchers and Engravers envià una invitació a tots els artistes que treballaven 
l’aiguafort i en sorgí una exposició a la Hanover Gallery, al 47 de New Bond Street, 
amb més d’un centenar d’autors i 500 estampes, i moltes més que no varen ser pen-
jades a la mostra.167 L’exhibició serví per una banda per mostrar el bon estat en què 
es trobava la tècnica de l’aiguafort a Anglaterra, i per altra per confirmar que hi havia 
prou material i autors per arribar a crear una entitat. El resultat es traduí en la for-
mació de la citada The Royal Society of Painter-Etchers and Engravers i va ser evi-
dentment molt positiu.  
 
 

                                                 
163 Mr Whistler’s Etchings. The Fine Art Society, London, 1883. Londres: Fine Art Society, 1883. 
164 (1849-1914) Nascut a Bavària la seva família va establir-se en el 1873 a la localitat anglesa de Bushey, al 
comtat de Hertfordshire, al sud est del país. Deu any més tard Hubert von Herkomer fundà una academia 
d’art que acabaria tenint molt de renom a nivell internacional. El Bushey Museum and Art Gallery és un inte-
ressant museu dedicat a la història artística del municipi, la figura del pintor i els seus deixebles. 
165 L’arxiu de l’entitat es troba catalogat i conservat a Bankside Gallery, que actualment és la seu de Royal 
Watercolour Society i de la mateixa Royal Society of Painter-Printmakers, que troba els seus orígens el 1880 
en la Royal Society of Painter-Etchers and Engravers. 
166 NEWBOLT, Francis, The history of the Royal Society of Painter-Etchers & Engravers. 1880-1930. Londres: The 
Print Collectors’ Club, 1930. 
167 Ibid., p. 12. 
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(Esq.) Tavik Frantisek Simon, 
Boulevard Saint Denis, Paris. 
Puntaseca, 22,7 x 17 cm.  
Arxiu Tavik Frantisek Simon 
 
(Inf.) Rebut emès per la Royal 
Society of Painter-Etchers and 
Engravers per la subscripció de 
l’artista txec Tavik Frantisek 
Simon en el 1910. 
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No deixarem de dir que el gravat, així com altres procediments realitzats sobre paper 
com ara l’aquarel·la, van permetre que diferents estaments socials accedissin a la 
compra d’obres d’art degut al seu baix cost, en comparació a la pintura a l’oli, i per 
tant el seu efecte democratitzador quedà reflectit en el gran impacte que tingueren 
els aquarel·listes168 i els gravadors. 
 
Amb un Consell format per dinou membres, sis dels quals procedien de la Royal 
Academy, es celebrà la First Annual Exhibition (1882) a Fine Art Society’s Room a 
Bond Street, i en ella es van exposar més de dues-centes estampes enviades per se-
tanta membres i quinze artistes que no eren membres del col·lectiu. Comptà amb la 
complicitat de William Drake, qui havia estat Tresorer de les Corts del Comtat en el 
1862 i en el 1881 constava com a secretari de l’entitat. Aclarirem que el seu president 
Haden va ser parent polític de James McNeill Whistler per haver-se casat amb la 
seva germana, però mai van tenir una estreta relació. Haden ja exposava aiguaforts a 
la Royal Academy i quan creà aquesta entitat ho va fer per complir amb el doble 
objectiu de promocionar l’aiguafort original en oposició als treballs de reproducció, i 
per induir a l’Academy a que l’elegís com a membre gravador. 
 
Tal fou l’èxit de l’entitat que va ser convidada en nombroses ocasions a exposar fora 
de Londres, tot i que només acceptà l’oferiment de fer-ho a Derby, on la família de 
Haden hi havia passat una temporada. En el 1886 ja celebrarien la Fifht Annual Ex-
hibition a la Corporation Art Gallery, amb la presència de més de seixanta artistes i 
més de dos-cents aiguaforts. En aquella època la Junta estava formada per un presi-
dent juntament amb vint-i-dos membres, i malgrat que estava instal·lada a Londres 
no tenia un lloc permanent i tampoc admetia artistes forans. En el 1888 la Societat 
va obtenir de la Corona el títol de « Royal », que la col·locava en el nivell de la Old 
Water Colours Society o The Royal Watercolour Society (1804). 
 
El bon estat de salut de la Royal Society of Painter-Etchers and Engravers va per-
metre-li adherir un editor oficial, Dunthorne, en el moment en què Aubrey Stewart 
era secretari (1892). El grup no abandonà la celebració d’exposicions i per exemple 
en el 1899 ja sumava la dissetena col·lectiva. En el 1921 es creà The Print Collector’s 
Club per facilitar entre d’altres aspectes la relació entre els interessats en el gravat i la 
Royal Society. Igualment es va resoldre que el nombre de socis es limitaria a 300 i 
durant anys hi va haver una llista d’espera, i a més, aquells que es varen subscriure a 
l’entitat rebien estampes de presentació que excedien amb escreix el preu de la subs-
cripció. Les planxes eren elaborades anualment i les estampes s’enviaven únicament 
als socis del Club juntament amb un volum de luxe il·lustrat. 
 
 
 

                                                 
168 WILCOX, Timothy, The triumph of watercolour: the early years of the Royal Watercolour Society, 1805-1855. Editat 
amb motiu de l’exposició a Dulwich Picture Gallery (2-II/24-IV-2005). I a Whitworth Art Gallery, University 
of Manchester (13-V/7-VIII-2005). Londres: P. Wilson, 2005. 
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da a Londres el 1889.  
NAL [200.B.8]. 



 - 99 - 

En el capítol dedicat al context de les societats britàniques no podríem oblidar les « 
arts and crafts », corrent conegut com arts i oficis o arts decoratives. Va ser un dels 
moviments més destacats i influents del disseny modern que nasqué a Anglaterra 
vers el 1880, a partir de la preocupació dels efectes que tenia la producció industrial 
en el disseny i en la vida tradicional de la població. Va sorgir tot demostrant tenir un 
esperit molt pioner i les dues figures més destacades d’aquest moviment varen ser el 
teòric i crític citat anteriorment en aquest capítol John Ruskin i el dissenyador i es-
criptor William Morris. Des d’Anglaterra el moviment es propagà molt ràpidament 
cap a altres països d’Europa, Amèrica i l’Orient. Així, amb l’objectiu de seguir els 
seus ideals trobem The Arts and Crafts Exhibition Society, una entitat formada a 
Londres en el 1887 i que comptà amb la polifacètica figura del pintor, il·lustrador, 
dissenyador, escriptor i professor Walter Crane com a primer president i el disse-
nyador William Arthur Smith Benson com a tresorer, amb l’estreta col·laboració 
d’artistes com Edward Burne-Jones i J. D. Sedding.169  
 
Un any després de la seva fundació l’entitat va inaugurar la primera mostra a la New 
Gallery i representà tot un èxit de cara a la projecció pública de les arts decoratives. 
Les exposicions tingueren caràcter anual fins el 1890, i a partir d’aleshores es realit-
zaven cada tres anys o d’una forma més o menys regular, i l’any 1902 va formar part 
de l’Exposició Universal de Torí. William Morris, tot i no haver estat un dels funda-
dors, va estar-hi molt involucrat en el decenni dels 90 i arribà a ser-ne president en 
el 1891. El principal objectiu es trobava en la difusió de les arts i els oficis, i per tant 
la pedagogia es considerava una part important en la comesa de l’entitat. Per posar 
un exemple, una de les iniciatives va ser permetre l’entrada de forma lliure a 
l’exposició de 1890 durant els vespres a artistes, artesans i a tots aquells que durant 
el dia no podien visitar-la. A més, a banda d’organitzar exposicions per promocionar 
el treball dels artistes, donava suport a retrospectives d’importants figures d’aquesta 
branca artística, i sense deixar de tenir relació amb la Royal Academy, ensenyava 
l’evolució que tenien les arts decoratives a Anglaterra. Tingué una importància ele-
vada més enllà de l’Imperi britànic, tal i com ho demostraren les publicacions apare-
gudes a la revista The Studio, fundada el 1893, en què es donava a conèixer la tasca 
dels teòrics i autors d’arts decoratives a nivell internacional. Conservà el nom origi-
nal fins el 1959, quan passà a anomenar-se Society of Designers Craftmen,170 i actu-
alment continua en actiu amb més de sis-cents socis 
 
D’aquesta època del segle XIX no podríem deixar de citar una entitat que malgrat 
diferenciar-se pels seus objectius de l’anterior, va tenir un paper actiu en pro d’una 
tècnica pictòrica. De fet, així com els aquarel·listes van unir-se per reivindicar la im-
portància artística d’aquest procediment a l’aigua, un altre col·lectiu s’uní en pro 

                                                 
169 MORRIS, Barbara, « The Arts and Crafts Exhibition Society » a MORRIS, Barbara, Victorian Embroidery. 
An Authoritative Guide. New York: Thomas Nelson, 1962, pp. 143-146. 
170 HART, Imogen. « On the Arts and Crafts Exhibition Society » BRANCH: Britain, Representation and Nine-
teenth-Century History. Ed. Dino Franco Felluga. Extension of Romanticism and Victorianism. 
<http://www.branchcollective.org/?ps_articles=imogen-hart-on-the-first-arts-and-crafts-exhibition> [Data 
de consulta: 2-VII-2014]. 
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d’una altra tècnica, el pastel, que sense cap mena de dubte resultava més barat que 
l’oli. No oblidem esmentar que en el segle XVIII i a París, ja trobem la important 
pintora i retratista francesa Élisabeth Vigée Le Brun, educada pel seu pare pastelista 
i a qui se li va fer l’encàrrec de retratar a Marie-Antoinette a Versalles.171 En el 1898 
tingué lloc una primera reunió al taller de la pintora Marion Gemmel, la qual havia 
exposat a la Society of Women Artists i al Glasgow Institute of Fine Arts. Juntament 
amb ella hi havia diversos artistes com James Dromgole, Samuel Melton Fisher i 
Florence Graham, entre d’altres, els quals representaren el germen de The Pastel 
Society. En aquesta trobada s’arribà a l’acord de llogar l’espai de les Galleries de 
l’abans esmentat Royal Institute of Watercolours situades a Picadilly per instal·lar-hi 
la primera exposició del col·lectiu, prevista per l’any següent. Molt probablement 
serví d’exemple la Société des Pastellistes de France (1885), que actuava a París des 
de feia tretze anys i que nasqué sota l’impuls del pintor francès Albert Besnard, i 
comptaria amb la participació de grans artistes com Puvis de Chavannes, Toulouse-
Lautrec, Edgar Degas, Berthe Morisot, Mary Cassatt i Henri Gervex, entre d’altres. 
Tornant a l’entitat anglesa, els seus primers presidents responien als noms del gran 
pintor i escultor simbolista de l’època Victoriana George Frederick Watts, 
l’acadèmic Samuel Melton Fisher i el pintor i aquarel·lista Herbert Davis Richter, 
entre d’altres. En els anys 20 del segle XIX la tècnica del pastel patia un declivi en el 
seu ús, però va reviure gràcies a destacats artistes francesos que l’utilitzaven tals com 
Edgar Degas, Paul Gauguin, Henri Matisse i Auguste Renoir.172  
 
The Pastel Society no trigà en presentar-se públicament i la primera exposició va 
inaugurar-se el dia 4 de febrer de l’any 1899 amb més de tres-cents treballs. Hi havia 
un comitè de dinou membres entre els quals hi constaven el pintor i decorador Wi-
lliam Blake, el francès Eugène Carrière i l’il·lustrador Walter Crane, entre d’altres. 
Igualment hi figuraven vint-i-set membres, xifra que s’incrementaria enormement 
amb els anys, ja que en el 1912 l’entitat ja registrà més de vuitanta socis. En el 1900 
organitzaren la segona col·lectiva i anaren celebrant exposicions de forma anyal amb 
gran èxit. Per exemple, en la de 1901 celebrada a les Galleries of the Royal Institute 
of Watercolours Painters a Picadilly  hi exposà Auguste Rodin, si bé fins aleshores 
l’entitat no havia acollit dibuixos de cap escultor. Durant la Segona Guerra Mundial i 
a diferència d’altres entitats coetànies, la Pastel Society va continuar celebrant expo-
sicions. En el decenni dels anys 20 va unir-se a una exposició de la malauradament 
poc coneguda Pencil Society, i ambdues entitats celebraren col·lectives de forma 
conjunta amb una regularitat i extensió que supera amb escreix el marc temporal del 
present estudi. L’entitat va haver de canviar de local d’exposicions i el 1970 s’uní a la 
Federation of British Artists at the Mall Galleries, en un moment en què la crítica ja 
no dedicava articles a les exposicions anuals del col·lectiu i per tant el grup va perdre 

                                                 
171 VIGÉE LE BRUN, Louise-Élisabeth, Souvenirs. Segons l’edició original corregida d’H. Fournier (1835). 
Saint-Didier: Éd. L’Escalier, 2010 ; JEFFARES, Neil, Dictionary of pastellists before 1800. Norwich: Unicorn 
Press, 2006 i l’edició online http <//www.pastellists.com> [Data de consulta: 4-IX-2014]. 
172 DD. AA., The Pastel Society. Pastel Painting and Drawing. 1898-2000. Londres: The Pastel Society, 2000. 
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prestigi i identitat. Malgrat aquesta circumstància, l’entitat va iniciar una nova etapa 
de prosperitat i no aturà la seva activitat expositiva. 
 
▪ The International Society of Sculptors, Painters and Gravers (1897) 
 
A finals del segle XIX trobem The International Society of Sculptors, Painters and 
Gravers of London, una de les societats que molt probablement va exercir gran in-
fluència en la nostrada Societat Artística i Literària de Catalunya, motiu pel qual li 
dediquem un apartat monogràfic. En vàries ocasions s’ha confós amb la prestigiosa 
Société Internationale de Peinture et de Sculpture fundada per James McNeill 
Whistler en el 1882 i a la que ens hi hem dedicat a la part dedicada al context i socie-
tats franceses. Tanmateix no és difícil confondre les entitats, primerament per les 
similars denominacions, i després perquè Whistler va ser el fundador de la francesa i 
alhora el primer president de la fundada a Londres.  
 
Va ser creada pel conegut pintor retratista, crític d’art i col·leccionista Francis Ho-
ward el 23 de desembre de 1897 en una reunió al Princes Rink173 i fou inaugurada de 
forma oficial l’any següent. Coneguda simplement com a International Society, pre-
tenia ser un espai de trobada i reunió d’artistes europeus i americans, els quals eren 
convidats a exposar-hi. No ens hauria de sorprendre que l’esmentada entitat apostés 
pel mercat americà, el qual era el més ric, sabent que ens trobem en un context en 
què els americans compraven obras d’art a Europa i evidentment Londres no en 
quedà al marge.174 El primer secretari de l’entitat anglesa va ser Howard i James 
McNeill Whistler va ser el seu primer president fins 1903. La junta fundacional va 
estar formada pel pintor irlandès John Lavery, el pintor escocès Edward Arthur 
Walton, que entre 1894 i 1904 estigué a Londres i establí una gran amistat amb 
Whistler, alhora que en el 1915 va convertir-se en president de la Royal Scottish Wa-
ter Colour Society (1876). Igualment hi formaren part l’artista americà Joseph Pen-
nell, que tindria un paper ben actiu en el si de la Junta, el pintor alemany George 
Sauter, que en fou secretari honorari aproximadament a partir del 1903 i l’escultor 
anglès Alfred Gilbert que acabaria dimitint en el tercer consell de la Junta de la Soci-
etat.175  
 
En la primera reunió, celebrada a finals de 1897, es va acordar fer arribar invitacions 
per part dels honoraris del Consell a distingits artistes internacionals, tals com Puvis 

                                                 
173 Minutes of Council Meetings Book 1. TGA 738.1. Informacions extretes dels volums de documents i llibres 
d’actes (1897-1937) de The International Society of Sculptors, Painters and Gravers que hem pogut consultar 
al Tate Archive (Londres). TGA 738.1-10.  
174 JIMÉNEZ-BLANCO, María Dolores, MACK, Cindy, Buscadores de belleza. Historias de los grandes coleccionistas 
de arte. Barcelona: Planeta-Ariel, 2010; PÉREZ MULET, Fernando; SOCIAS BATET, Immaculada (eds.), La 
dispersión de objetos de arte fuera de España en los siglos XIX y XX. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Univer-
sitat de Barcelona; Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2011. 
175 Minutes of Council Meetings Book 1, II (1903-1906) i III (1906-1925); Minutes of Annual General and General Meet-
ings of the Committee of the International Society (1902-1918, 1932-1933, 1937); Minutes for The Hanging and Selecting 
Committee and the Decoration Comitee; Agendas for International Society Meetings (1905-1910); Notes of Council Meetings 
of  International Society. TGA 738.1-6. 
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Il·lustració de la North Gallery, un dels espais de l’Exhibition of International Art organitzada per 
The International Society of Sculptors, Painters and Gravers el 1898. Reproduïda a Daily Graphic 
(18-V-1898). NAL. 
 
 
 

 
 
Detall d’una de les sales de l’Exhibition of International Art (1898), dedicada a l’obra de James 
McNeill Whistler, on es poden veure entre d’altres les conegudes pintures At the Piano i Rose and 
Silver. La Princesse du Pays de la Porcelaine. NAL. 
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 de Chavannes, Auguste Rodin, Albert Besnard, Giovanni Boldini, Adolphe Frie-
drich Erdmann von Menzel, Edmond François Aman-Jean, Eugène Carrière, Fran-
cisco Pradilla, Gustave Moreau, Gustav Klimt i Fantin Latour, entre d’altres.176 Al-
guns mesos després i en una nova reunió s’establí que l’entitat convidaria a altres 
autors com els francesos Edgar Degas i Carolus Duran, i el belga Joseph-Maria-
Thomas Lambeaux.177 
 
Així mateix, l’any següent l’entitat va celebrar una gran exposició inaugural amb 321 
obres entre pintura, escultura i gravat coneguda com Exhibition of International 
Art, que tingué lloc entre maig i juliol a l’espai expositiu del Prince’s Skating Rink a 
l’exclusiu barri residencial i comercial de Knightsbridge de Londres.178 Es preveia 
com un acte molt destacat en el panorama artístic i expositiu de l’època i la premsa 
ja en va fer ressò mesos abans de l’obertura.179 En el mes d’abril el seu president 
Whistler declarà a la premsa que seria una exposició d’artistes amb reputació inter-
nacional més enllà dels seus propis països, i alhora afirmà que l’entitat pretenia cele-
brar una reunió anual d’artistes, a mode dels congressos científics.180 L’exposició es 
dugué a terme durant els mesos en què estava prevista, i des de publicacions com 
The Times s’afirmà que era com trobar-se al Champ de Mars degut a la gran quantitat 
d’artistes francesos que hi exposaven.181  
 
Era evident que l’entitat propagava una clara projecció internacional i per la següent 
exposició, també prevista a Knightsbridge el març de 1899, la Junta convidà a artis-
tes estrangers tot enviant-los el llistat de membres de la Societat. Gràcies a aquest 
document, conservat a la Glasgow University Library, sabem que Whistler seguia 
ocupant el càrrec de president, Lavery actuava com a vicepresident i Howard com a 
secretari honorari. Alhora hem descobert que en el Comitè Executiu s’hi trobaven el 
paisatgista i retratista escocès James Guthrie, el qual en el 1902 seria escollit presi-
dent de la Royal Scottish Academy, els pintors Charles Wellington Furse i James 
Jebusa Shannon, de qui direm que va ser un destacat retratista americà que exposà 
de forma individual per primera vegada amb la Fine Art Society (1896) i també ho 
va fer de forma col·lectiva amb entitats com Royal Society of Portrait Painters i So-
ciety of British Artists. Juntament amb aquests noms hi figuraven autors com 
l’escultor, arquitecte i col·leccionista britànic Henry Wilson, el pintor escocès Joseph 
Farquharson, l’escultor anglès Thomas Stirling Lee i entre d’altres el pintor i aquarel·- 

                                                 
176 Minutes of Council Meetings Book 1. First Council Meeting (23-XII-1897), TGA 738.1.1-2. 
177 Minutes of Council Meetings Book 1. Second Council Meeting (7-II-1898), TGA 738.1.3. 
178 Illustred souvenir Catalogue of the Exhibition of International Art. Knightsbridge. Art Congress Inaugurated. V-1898. 
Londres: International Society of Sculptors, Painters and Gravers, 1898. 
179 « A new Art Gallery. An important International Venture ». Daily Mail (9-II-1898); Globe (II-1898); « Exhi-
bitions of International Art ». Morning Post (9-II-1898); Daily News (10-II-1898); Yorkshire Daily Post (10-II-
1898); « An interesting movement ». Nottingham Guardian (11-II-1898); Liverpool Post (14-II-1898). 
180 « Art and Artists. The forthcoming international exhibition. Interview with Mr. Whistler ». Daily News (28-
IV-1898); Glasgow Evening Times (29-IV-1898); Glasgow Evening News (30-IV-1898). Extret d’un recull de prem-
sa consultat a la National Art Library (Londres). Press cuttings, chiefly notices of art exhibitions, including all tose of the 
International Society of Sculptors, painters and Gravers, 1898-1919. Vol. 1, A.13.6.  
181 « Exhibition of International Art ». Times (16-V-1898). 
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James McNeill Whistler 

At the Piano, 1858-1859 
Oli s/tela, 67 x 91,6 cm. 

Cincinnati. Taft Museum of Art [1962.7] 
 
 
 
 

(Pàgina següent) 
James McNeill Whistler 

Rose and Silver. La Princesse du Pays de la Porcelaine, 1864 
Oli s/tela, 201,5 x 116,1, cm. 

Washington. Freer Gallery of Art [F1903.91a-b] 
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John Lavery 

Fragment del Retrat d’Auguste Rodin, 
1913 
Oli s/tela, 152 x 101,9 cm. 
Londres. Victoria & Albert Museum 
[P.18-1914] 

 
 
-lista britànic Joseph Crawhall, que fou convidat a participar en la primera mostra de 
l’entitat. S’hi adjuntava també la llista de membres honoraris, formada per autors 
d’arreu tals com el pintor americà, decorador i escenògraf teatral John White Ale-
xander, el pintor, gravador i escriptor francès Paul Albert Besnard, el polifacètic Jac-
ques Émile Blanche, pintor de retrats, crític d’art i escriptor, el pintor de gènere italià 
Giovanni Costa, l’escultor belga Julien Dillens, l’artista austríac Gustav Klimt, el 
pintor espanyol Daniel Urrabieta, l’escultor Auguste Rodin, que seria el segon presi-
dent de la International Society, així com Franz von Stück, el fundador i primer pre-
sident de l’associació d’artistes Secessió de Munic (1892) i l’artista Fritz Karl Her-
man von Uhde, vicepresident de La Secessió de Viena (1897), entre d’altres.182 
 
L’activitat de la institució s’articulava al voltant de les nombroses exposicions que 
organitzava, i només a Londres ja va celebrar vint-i-nou col·lectives entre els anys 
1898 i 1925. Els espais on exhibia els treballs dels seus adherits estaven situats en 
zones estratègiques de la ciutat, tals com el citat Prince’s Skating Rink, on va inaugu-
rar la primera i segona exposicions (1898 i 1899), les Galleries en el número 191 de 
Picadilly (1901), la New Gallery, (1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909), les Grafton 
Galleries (1910, 1911, 1912, 1921, 1922) i Grosvenor Gallery (1913, 1914, 1915, 
1916, 1917, 1918, 1919), situades a la influent zona del West End de Londres, alhora 
que la darrera mostra anual va ser emplaçada a la Royal Academy (1925). Igualment 
hem de destacar la seva participació en exposicions internacionals. Per posar alguns 
exemples comentarem que a principis del segle XX van ser convidats a formar part  

                                                 
182 Carta de James McNeill Whistler. Londres, 03-1899. GUL, Ms Whistler 176. 
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Auguste Rodin 
Whistler’s Muse o Monument to James McNeill 
Whistler 
1908 
Bronze, 223,5 x 90 x 109,5 cm. 
París. Musée Rodin [S.3005] 

 
 
de la VIII International Art Exhibition of Munich (1901),183 i durant el mes de març 
de 1904, pocs anys després de la primera gran col·lectiva, van celebrar la primera 
exposició americana a The Art Institute of Chicago.184 No hem de deixar d’esmentar 
que el 20 de juliol de 1903 la Junta havia fet arribar als membres la notificació de la 
mort del seu president Whistler,185 al qual se li dedicà una exposició pòstuma en el 
1905,186 i per a qui Rodin dissenyà una escultura anomenada Whistler’s Muse 
(1907).187 D’ençà del traspàs del pintor nord-americà i durant la mostra de la Inter-
national Society als Estats Units, Auguste Rodin ocupava el càrrec de la presidèn-
cia.188 John Lavery actuava com a vicepresident, George Sauter com a secretari ho-
norari, i en la Junta hi constaven autors com Francis Howard, Joseph Pennell, James 
Guthrie i Charles W. Furse, entre d’altres.  
 
 
                                                 
183 Minutes of Council Meetings Book 1. Council Meeting (III-1901), TGA 738.1.74, 76-77 i 79. 
184 The International Society of Sculptors, Painters and Gravers of London. Catalogue of the First American Exhibition. 
3/27-III-1904. The Art Institute of Chicago. Chicago: The Art Institute, 1904. 
185 Minutes of Council Meetings Book II, TGA 738.2.20. 
186 In Memoriam. James McNeill Whistler. II-1905, Londres, New Gallery. Londres: International Society of 
Sculptors, Painters and Gravers, 1905. 
187 MERRILL, Linda, After Whistler. The Artist and His Influence on American Painting. Amb motiu de l’exposició 
a High Museum of Art, Atlanta. 22-XI-2003/8-II-2004, i a Detroit Institute of Arts. 13-III/6-VI-2004. Atlan-
ta: High Museum of Art, 2004, p. 83. 
188 Després del traspàs de James McNeill Whistler, l’aleshores vicepresident de The International Society John 
Lavery va visitar Auguste Rodin a París i en la propera sessió que celebrà la Junta, el desembre de 1903, va ser 
escollit president per unanimitat. L’escultor acceptà amb gran honor el càrrec. Minutes of Council Meetings Book 
II, TGA 738.2.44-46. 
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Hermen Anglada-Camarasa, Theatre Garden at Night, 1900. Oli s/tela, 45,5 x 73 cm. Barcelona. 
Col·lecció particular Exposat a la Third Exhibition of The International Society of Sculptors, Pain-
ters and Gravers celebrada a The Galleries de Londres entre octubre i desembre de 1901. 
 
 
En les primeres pàgines del catàleg d’aquesta exposició constatem com l’entitat aglu-
tinava tant artistes britànics, europeus com americans, i s’hi explicava que la manca 
d’escultura en la mostra es devia a les exigències de la institució americana. Als artis-
tes del col·lectiu se’ls adjudicaren dues sales de l’Art Institute per les més de cent 
trenta peces que van enviar-hi i en aquest gran espai també s’exposaven col·leccions 
d’antiguitats, de material gràfic i pintures de mestres antics. El reconeixement que 
gaudia l’entitat a nivell internacional ho demostra també en el fet que va ser convi-
dada a formar part de la secció britànica d’una exposició que organitzava la Hunga-
rian Society of Fine Arts a Budapest el 1903, i més endavant es mostraria en la In-
ternational Fine Arts Exhibitions de Düsseldorf (1904), on Zuloaga hi participà amb 
el privilegi de tenir un gran espai per la seva obra.189. Igualment, en el mateix llibre 
d’actes i documents de l’entitat conservat al Tate Archive hem localitzat un docu-
ment on s’anuncia que pels anys 1904, 1905 i 1906 tenia previstes exposicions a The 
Pennsylvania Academy of the Fine Arts a Filadèlfia, a The Carneggie Institute of 
Pittsburgh, al Cininnati Museum, al St. Louis Museum of the Fine Arts i al Detroit 
Museum of Art, a banda de les col·lectives que seguia organitzant a Londres.190  
 

                                                 
189 STORM, Eric, « Crushed between Gauguin and Picasso:  Ignacio Zuloaga’s Depictions of Spain and the 
Politics of Nationalism » a HANSON, Ingrid; RHODEN, Wilfred Jack; SNYDER, E.E. (eds.), Poetry, Politics 
and Pictures: Culture and Identity in Europe, 1840-1914. Berna: Peter Lang, 2013, pp. 67-91. 
190 Bulletins, exhibition catalogues and entry forms, private view cards, passes for exhibitions and invitations for social occasions. 
1898-1925. TGA 738.10. 
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Ignacio Zuloaga 
Lucienne Bréval as Carmen 
1908 
Oli s/tela, 206 x 192 cm. 
Nova York. Hispanic Society  
of America 

 
 
Amb Rodin com a president s’establí la seguretat financera de la International Socie-
ty, que es posicionà com una entitat expositiva pública, situada políticament entre la 
Royal Academy i el New English Art Club. Aquesta darrera associació de caràcter 
expositiu va ser fundada el 1886 per un col·lectiu d’artistes influenciats per 
l’Impressionisme, treballs dels quals havien estat rebutjats per l’Acadèmia. Entre els 
membres inicials s’hi trobaven pintors com Walter Sickert, John Singer Sargent i el 
citat anteriorment Whistler, el qual renunciaria a formar-ne part al cap de poc temps. 
Inicialment es considerava un grup d’avançada i va acollir a joves artistes de The 
International Society, atrets per les noves idees191 fins que van aparèixer nous 
col·lectius avantguardistes com el Camden Town Group (1911), del que en parlarem 
més endavant. 
 
Pel que fa a The International Society, constatem que data de la mateixa època que 
la Societat Artística i Literària i tingué una singladura molt similar a aquesta fent que 
el nombre d’exposicions celebrades a Londres fos pràcticament el mateix que les 
mostres que celebrà l’entitat fundada per Modest Urgell. Alhora, és molt probable 
que l’anglesa tingués una gran influència per la catalana pel fet que aquesta propa-
gués un marcat caràcter oficial, donant-se d’alta en el Registre Civil i tenint el seu 
propi reglament. Ens interessa especialment aturar-nos en el 1904 pel fet que el mes 
de febrer la Junta de l’anglesa va redactar un llistat suggerint una sèrie d’artistes per a 

                                                 
191 ATHILL, Philip, « The International Society of Sculptors, Painters and Gravers ». The Burlington Magazine, 
vol. 127, núm. 982 (I-1985), pp. 21-29, 33. 
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què fossin associats. Entre aquests autors s’hi trobaven Hermen Anglada-Camarasa, 
que ja havia exposat en el 1901 el magnífic Theatre Garden at Night o Jardin de Paris192 i 
Ignacio Zuloaga,193 els quals serien nomenats Socis d’Honor de la Societat Artística 
alguns anys després. També en el 1904 ambdós pintors exposarien en l’anual de The 
International Society, per un costat Zuloaga hi va presentar les dues obres Un mot 
Piquant i Gitane et Andalouse i Anglada les tres pintures Danse Gitane, Jardin de Paris i 
Démarche Gitane.194 És ben interessant comentar que « Jardin de Paris » era el nom 
d’un local nocturn creat als Champs Elysées en el 1892 per l’empresari de Terrassa 
Josep Oller. Segons els seus biògrafs Francesc Fontbona i Francesc Miralles, Angla-
da hi acudia sovint i en feia notes a l’oli, però l’únic quadre gran que el pintor intitulà 
Jardin de Paris fou el que havia exposat amb la International Society en el 1901, i de-
gut a que tardava en vendre les seves pintures pels seus elevats preus, podem creure 
que l’obra que envià en la tercera (1901) i quarta (1904) col·lectives és de fet la ma-
teixa pintura.195  
 
L’acta d’una reunió extraordinària de la Junta celebrada l’1 de juliol de 1904 ens re-
vela que Anglada formava part de la llista de convidats especials per la següent mos-
tra de l’entitat (1905) i que a diferència de la resta de socis tenia dret a portar dues 
obres en comptes d’una,196 tanmateix finalment no hi exposà.197 No obstant, encara 
hauria de passar un any fins que Anglada en formés part com a soci, ja que fins la 
sessió celebrada per la Junta el 21 febrer de 1905 Hermen Anglada no va ser escollit 
oficialment membre, i amb la seva adhesió s’hi afegia la d’artistes com els francesos 
Émile Antoine Bourdelle, escultor,198 i Jean Louis Forain, pintor i il·lustrador.199 
Gràcies a una informació facilitada per Francesc Fontbona, sabem que en l’arxiu de 
la família Anglada s’hi conserva una carta signada per l’aleshores secretari de l’entitat 
C. Bakker, molt probablement el pintor Cornelius Bakker, comunicant-li a l’artista 
que havia estat elegit societari. Més endavant, el mes de març de 1906 la Internatio-
nal Society va rebre la carta de Zuloaga acceptant ser membre de l’entitat.200 No 
oblidem que pocs mesos abans de que l’entitat rebés aquesta carta, Joaquín Sorolla 
va formar part de la sisena col·lectiva amb el quadre Grandfather.201 Finalment, An-

                                                 
192 A catalogue of the Pictures, Drawings, Prints and Sculpture at the Third Exhibition of the International Society of Sculp-
tors, Painters & Gravers. 7-X/10-XII-1901, Londres, The Galleries, 191 Picadilly. Londres: The Printing arts 
Co., 1901; FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, pp. 36 i 240. 
193 Minutes of Council Meetings Book II, TGA 738.2.82. 
194 A catalogue of the Pictures, Drawings, Prints and Sculpture at the Fourth Exhibition of the International Society of Sculp-
tors, Painters & Gravers. I/III-1904. Londres, New Gallery. Londres: Carl Hentschel, 1904.  
195 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, p. 240. 
196 A catalogue of the Pictures, Drawings, prints ans Sculptures at the fourth Exhibition of the International Society of Sculp-
tors, Painetrs and Gravers. I/III-1904, Londres, New Gallery. Londres: Carl Hentschel, 1904. 
197 A catalogue of the Pictures, Drawings, Prints & Sculpture at the Fifth Exhibition of the International Society of Sculptors, 
Painters & Gravers. I/II-1905. Londres, New Gallery. Londres: Carl Hentschel, 1905. 
198 BOURDELLE-SEVASTOS, Cléopâtre, Ma vie avec Bourdelle. París: Paris-Musées; Éditions des Cendres, 
2005. 
199 Minutes of Council Meetings Book II, TGA 738.2.144. 
200 Minutes of Council Meetings Book II, TGA 738.2.199. 
201 A catalogue of the Pictures & Sculpture in the Sixth Exhibition of the International Society of Sculptors, Painters & 
Gravers. I/II-1906. Londres, New Gallery. Londres: Ballantyne & Co., 1906. 
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glada i Zuloaga formaren part de la col·lectiva que va celebrar-se a principis de 1907, 
si bé Anglada hi envià quatre dibuixos al carbó amb el títol Study i dues pintures titu-
lades Pomegranates i The Spanish Dancer, i Zuloaga els dos olis Femmes au balcon i Le 
vieux marcheur.202 
 
A més, un altre artista català involucrat en l’entitat londinenca va ser Ramon Casas, 
tot i d’una altra manera ja que mai en va ser membre. En efecte, el juny de 1907, el 
pintor i soci de l’entitat Alfred Withers facilità a la Junta un llistat d’obres d’artistes 
espanyols procedents de la V Exposició Internacional de Barcelona (1907) perquè 
fossin admeses en la propera col·lectiva. No obstant alguns socis van votar en con-
tra de que es convidessin artistes estrangers que no fossin socis a la següent exposi-
ció, exceptuant l’acceptació d’un esbós del rei d’Espanya de Ramon Casas.203 Dedu-
ïm que aquest quadre va ser l’Estudi del natural per al retrat del rei Alfons XIII que 
obtingué primera medalla al citat certamen barceloní i que fou adquirit amb destí als 
fons municipals de Barcelona. Finalment es va considerar de nou la proposta de 
Withers i la International Society convidà a artistes del nostre país. Així doncs, 
l’estudi del catàleg de l’exhibició londinenca que tingué lloc entre el gener i febrer de 
1908 a New Gallery ens desvetlla no tan sols que Ramon Casas hi va exposar, tot i 
que no la pintura d’Alfons XIII, sinó un Interior, sinó que també hi van figurar els 
artistes de la Societat Artística i Literària de Catalunya Agapit Casas Abarca (Paysage), 
Josep Maria Tamburini (Visite aux Morts) i Joaquim Mir (High Trees),204 el qual expo-
saria amb l’entitat catalana a partir de 1917. I finalment, la darrera participació amb 
The International Society d’un pintor espanyol que formà part de l’Artística i Literà-
ria de Catalunya la trobem amb el ja citat Ignacio Zuloaga, qui va participar en la 
desena exposició anual de l’entitat britànica celebrada entre abril i maig de 1910 amb 
les tres pintures a l’oli Le Poète Improvisateur Antonio Llanas, Le Chateau du Duc de Sexto 
i Lucienne Breval.205 
 
El caràcter oficial de The International Society es traduí també en el seu reglament, 
el qual va ser reformat el desembre de 1907. Un dels canvis que proposà l’instigador 
de l’entitat, Francis Howard, va ser el d’eliminar el concepte « associate » per tal que 
tots els socis fossin anomenats membres i l’altre modificació, proposada per James J. 
Shannon, defensava l’admissió de vint-i-vuit artistes, en comptes dels divuit actuals, 
com a membres de l’entitat incloent noms com els del pintor William Nicholson, el 
pintor irlandès William Orpen i el pintor, aquarel·lista i gravador Oliver Hall, entre 
d’altres.206 
 

                                                 
202 Catalogue of the Pictures, Drawings, Prints & Sculpture in the Seventh of the International Society of Sculptors, Painters & 
Gravers. I/III-1907, Londres, New Gallery. Londres: Ballantyne & Co., 1907. 
203 Minutes of Council Meetings Book III, TGA 738.3.28-29. 
204 A catalogue of the pictures, drawings & sculpture in the Eight Exhibition of the International Society of Sculptors, Painters 
& Gravers. I/II-1908. Londres, New Gallery. Londres: Ballantyne & Co., 1908. 
205 A catalogue of the pictures, drawings, prints & sculpture at the Tenth Annual Exhibition of the International Society of 
Sculptors, Painters & Gravers. 1-IV/15-V-1910. Londres, Grafton Galleries. Londres: Ballantyne & Co., 1910. 
206 Minutes of Council Meetings Book III, TGA 738.3.46. 
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The International Society of Sculptors, Painters and Gravers. 
Voting Paper for Election of Selecting & Hanging Committee, 1910-11. 

Hermen Anglada-Camarasa i Ignacio Zuloaga consten en el llistat de membres de l’entitat. 
TGA [738.7.1] 
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Ramon Casas 
Estudi del natural per al retrat del rei Alfons XIII, 1904 

Oli s/tela, 73 x 60,5 cm. 
Barcelona. MNAC [011382-000] 
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Hermen Anglada-
Camarasa 
Fleurs de Paris 
1902-1903 
Oli s/taula, 60 x 75 cm. 
Col·lecció particular 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago Rusiñol 
Le Labyrinthe 
1900-1901 
Oli s/tela, 110 x 145 cm. 
Col·lecció particular 
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La Junta celebrava reunions de forma molt regular i gràcies a les seves actes tenim 
coneixement de que Ignacio Zuloaga presentà la seva dimissió en el novembre de 
1910, tot i que no se’n detallaren els motius.207 Alguns anys després, el maig de 1914 
la Junta Directiva va llegir una carta d’Auguste Rodin en què dimitia com a president 
degut a problemes de salut,208 i qui ocuparia el càrrec des de 1917 va ser el pintor i 
gravador escocès William Strang,209 qui exposava amb l’entitat des dels seus inicis i 
qui en el gener de 1908 havia estat escollit vicepresident de l’entitat.210 
 
The International Society of Sculptors, Painters and Gravers tingué una fructífera 
trajectòria expositiva, alhora que també hem evidenciat que celebrava banquets en 
homenatge a algun dels seus membres destacats, tals com el que oferí a John Lavery 
en el 1908, o per exemple el ball de disfresses que celebrava anualment o una festa 
que organitzà el 1922 a les Grafton Galleries en què la temàtica de la indumentària 
dels assistents era el segle XIX.211 A partir del decenni dels anys 20 seria capitaneja-
da per William Orpen, que en el 1916 ja constava com a expositor i en el 1921 fou 
elegit president.212 A més, Orpen era un membre actiu del club privat d’artistes The 
Chelsea Arts Club (1891), fundat a Londres per James McNeill Whistler i altres ar-
tistes de l’època,213 i on des de 2012 es celebren les reunions de la Whistler Society, 
instituïda per promoure la figura d’aquest pintor.214  
 
Tal i com hem anat detallant, la International Society celebrà exposicions de forma 
anual a Londres, però en els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial l’entitat va 
patir un declivi i les seves col·lectives no foren tan lluïdes.215 Es constata un buit 
expositiu entre 1922, amb la vint-i-vuitena a Grafton Galleries,216 i 1925 en què ex-
posà a la Royal Academy of Arts.217 La International Society encara seguiria en actiu 
fins el decenni dels 30, si bé la darrera mostra va ser en el 1925. En aquesta darrera 
mostra el nostrat Anglada no hi exposava, però hi constava com a membre. Si bé el 
grup aturà l’activitat expositiva, la seva Junta va celebrar alguns Annual General Me-
etings el 1932 i 1937 amb la presència d’artistes com Francis Howard, Benjamin 
Nicholson, Philipp Connard i Ernest Prodor, entre d’altres.218 

                                                 
207 Minutes of Council Meetings Book III, TGA 738.3.128. 
208 Minutes of Council Meetings Book III, TGA 738.3.164. 
209 Minutes of Council Meetings Book III, TGA 738.3.165. 
210 Minutes of Council Meetings Book III, TGA 738.3.48. 
211 Bulletins, exhibition catalogues and entry forms, private view cards, passes for exhibitions and invitations for social occasions. 
1898-1925. TGA 738.10. 
212 The Daily Mail (27-IV-1921). 
213 CROSS, Thom, Artists and Bohemians: 100 years with the Chelsea Arts Club. Londres: Quiller Press, 1992. 
214 <http://www.whistlersociety.org/> [Data de consulta: 27-VI-2014]. 
215 « The Internacional Society ». The Studio (VI-1922). 
216 The International Society of Sculptors, Painters and Gravers. Catalogue of the 28th London Exhibition. IV-1922, Lon-
dres, Grafton Galleries. Londres: William Clowes & Sons, 1922. 
217 The International Society of Sculptors, Painters and Gravers. Catalogue of the 29th London Exhibition. XI-1925. The 
Royal Academy of Arts, Burlington House, Piccadilly, Londres. 
Londres: William Clowes & Sons, 1925. 
218 Minutes of Annual General and General Meetings of the Committee of the International Society. 1902-1918, 1932-1933, 
1937. TGA 738.4. 
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La projecció internacional d’Anglada i Zuloaga, i els seus lligams amb entitats londi-
nenques es fa encara més evident quan comprovem que en el 1903 exposaren amb 
la National Society of Fine Arts, la qual acceptà artistes joves que eren refusats en 
els certàmens oficials, tot i que en aquesta època ja no es trobava en els seus temps 
daurats. Per un costat Anglada hi envià Fleurs de Paris219 i per altre Zuloaga tres esce-
nes protagonitzades per dones i inspirades en Sevilla. Amb ells també hi exposava 
Santiago Rusiñol (Le Labyrinthe),220 i els artistes René Ménard, John Singer Sargent, 
Carolus Duran i Lucien Simon, entre d’altres, que a través dels paisatges exposats 
oferien una variada tendència plàstica, que abraçava des de l’Impressionisme més 
avançat fins les tendències més convencionals.221 
 
▪ Societats d’artistes allunyades de la capital d’Albion 
 
El ric panorama cultural del Regne Unit ens permet allunyar-nos de la ciutat de 
Londres i conèixer altres entitats que sorgiren a altres llocs del país. A mitjans del 
segle XVIII els artistes irlandesos encara no s’havien agrupat en col·lectius, ja fos 
per interessos propis o per exposar llurs treballs de forma col·lectiva. En aquest as-
pecte, Irlanda seguí el model de les societats d’artistes precursores a Londres i l’èxit 
de la Society of Artists of Great Britain, fundada el 1759, va induir als pintors irlan-
desos a que s’agrupessin. Així mateix, en aquesta circumstància nasqué la Society of 
Artists in Ireland en el 1764. Cal comentar que ens trobem en una època en què es 
propicià l’establiment de galeries d’art amb caràcter permanent, i malgrat els esfor-
ços del tinent Duc de Ruthland de fer-ho possible en aquesta època, no seria fins el 
1854 quan la National Gallery of Ireland seria una realitat.222 
 
L’entitat es fundà amb dotze membres i el 12 de febrer de 1765 va celebrar la prime-
ra exposició de quadres, dibuixos, escultures i dissenys d’arquitectura a Napper’s 
Great Room a George’s Lane a Dublín, que resultà ser un gran èxit. Després de la 
mostra, l’entitat va decidir construir el seu propi edifici que es destinaria a sales 
d’exposició i acadèmia d’art, i per recaptar fons va sol·licitar subscripcions per les 
que proporcionava una butlleta de plata que permetia la visita a les exposicions. La 
primera mostra en la nova galeria octogonal tingué lloc en el març de 1766 i en els 
anys següents el seu objectiu es destinà a construir una nova acadèmia destinada a 

                                                 
219 Segons la catalogació de Fontbona i Miralles Fleurs de Paris havia estat exposat a París (1903), Berlín (1904), 
Venècia (1905), Buenos Aires (1910?), Londres i Liverpool (1930). FONTBONA, Francesc; MIRALLES, 
Francesc, op. cit., 1981, p. 244, catàleg B79. 
220 En el catàleg sistemàtic de la pintura de Santiago Rusiñol de Josep de C. Laplana apareix amb el títol El 
laberint d’Horta, i se’ns comunica que va ser exposada a l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid 
(1901), a la Sala Parés de Barcelona (1903) així com al Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts (1903). 
LAPLANA, Josep de C.; PALAU-RIBES O’CALLAGHAN, Mercedes, La pintura de Santiago Rusiñol. Obra 
completa. Barcelona: Mediterrània, 2004, p. 207, catàleg 21.1.2. 
221 FRANTZ, Henry, « The exhibition of National Society of Fine Arts ». The Studio, vol. 29, núm. 123 (15-
VI-1903), pp. 53-60. 
222 BREEZE, George, Society of Artists in Ireland. Index of Exhibits, 1765-80. Dublin: The National Gallery of 
Ireland, 1985. 
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elevar les arts i manufactures a l’Imperi britànic pel que fa a l’aprenentatge de la pin-
tura, els teixits, els brodats i l’ebenisteria, entre d’altres. L’entitat acomplí l’objectiu i 
l’edifici jugà un paper fonamental en l’exhibició d’art irlandès, sempre a través de la 
Society of Artists, coincidint a més en una època de gran efervescència cultural i 
artística a Anglaterra. L’associació celebrà exposicions fins 1780 i malgrat la seva 
breu trajectòria va tenir una activitat molt destacada en la difusió de l’art en l’Irlanda 
de l’època. 
 
Datades també del segle XVIII esmentarem diverses entitats que van sorgir al nord-
oest d’Anglaterra i concretament a la ciutat de Liverpool, tals com la Society in Li-
verpool for the encouragement of designing, drawing, painting, etc. (1773), The So-
ciety of Artists in Liverpool, la qual organitzà una exposició el 1774223, la Society for 
Promoting the Arts in Liverpool (1783), la Society for promoting painting and de-
sign in Liverpool (1784)224 i el Liverpool Art Club, que exposà per primera vegada 
en el 1881.225  
 
En el segle XIX el districte de Norwich, a l’est d’Anglaterra, havia desenvolupat la 
seva pròpia escola d’artistes influenciats pels paisatges de la zona, és a dir el comtat 
de Norfolk. D’aquest nucli va néixer The Norwich Society of Artists el 1803 amb 
l’objectiu de vetllar pels interessos dels pintors, escultors i arquitectes, i celebrà la 
primera exposició dos anys després de la seva fundació i ininterrompudament fins 
1825. El mateix any de la seva creació la Junta publicà un reglament que ens ha 
permès descobrir que ja en el primer any varen celebrar diverses reunions cada 
mes,226 i el reglament va ser ampliat en el 1818.227 En el 1816 tres dels seus princi-
pals membres, el paisatgista i fundador del grup Robert Ladbrooke, James Sillet, que 
havia estat president de l’entitat i John Thirtle, l’aquarel·lista més destacat de la 
Norwich School, van abandonar el grup original i fundaren la Norfolk and Norwich 
Society of Artists, entitat efímera que exposà durant tres anys consecutius tot consi-
derant-se l’entitat original (1816-1818), fins la seva desaparició. Pel que fa a la Nor-
wich Society, constatem un buit expositiu a partir de 1825 degut a que l’espai origi-
nal on exposava l’entitat, a Sir Benjamin Wrenche’s Court, va ser enderrocat i el 
col·lectiu va haver d’esperar la construcció d’una nova galeria. En el 1828 van reini-
ciar les exposicions fins la celebració de la vint-i-setena col·lectiva, celebrada l’any 
1833.  
 
Destacarem l’estructura original del grup, que des de 1803 es regia per un president 
escollit per majoria, alhora que hi havia càrrecs de vicepresidents i secretaris, que 
                                                 
223 A Catalogue of Pictures, Drawings, Prints, etc. Exhibited by the Society of Artists in  Liverpool. VIII-1774, Academy-
Rooms, Liverpool. Liverpool: Society of Artists, 1774. 
224 The Exhibition of the Society for promoting painting and design in Liverpool. IX-1784. Liverpool: printed for the 
Society, 1784. 
225 MAYER, Joseph, Early Exhibitions of Arts in Liverpool. Liverpool: Privately Printed, 1876. 
226 Articles of the Society Instituted for the purpose of an enquiry into the rise progress, and present state of Painting, Architec-
ture and Sculpture, with a view to discover and point out the best methods of study to attain to Greater Perfection in These Arts. 
Established in Norwich. Feb. 19, 1803. Norwich: Bacon Printer, 1803. 
227 Articles of the Norwich Society of Artists as Existing in 1818. Norwich: Burks and Kinnebrook, 1818. 
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eren triats pel president. Van reformar el reglament per tal d’incloure patrons i així 
en el 1828 l’entitat estava formada per un patró, donants i subscriptors, a banda dels 
membres honoraris. Al llarg dels vint-i-nou anys de trajectòria el número de mem-
bres formals girà a l’entorn dels 80, alhora que comptava amb socis i socis honora-
ris, aquests darrers adherits a partir de 1809 i que eren els que atorgaven reputació i 
significació nacional a l’entitat. La importància de la Norwich Society of Artists re-
cau en que va representar un centre artístic en una capital provincial on els artistes 
locals, tan afeccionats com professionals, podien exposar els seus treballs anual-
ment, tot encoratjant a artistes que vivien en altres regions a exposar-hi.228  
 
En el segle XIX i en la zona central del Regne Unit trobem els orígens de la impor-
tant The Birmingham Society of Artists, en una època en què els artistes Joseph 
Barber i Samuel Lines fundaren llurs escoles de dibuix. L’any 1809 es creà una aca-
dèmia a Peck Lane i més endavant els citats artistes juntament amb altres autors es 
reuniren i crearen la Birmingham Academy of Arts (1814), amb el corresponent 
nomenament de membres acadèmics i la celebració d’exposicions. Fou en el 1821 
quan es fundà de forma oficial la Birmingham Society, la qual s’emplaçà en un edifici 
circular que havia estat erigit vint anys abans per mostrar panorames.229  El nou es-
pai expositiu va rebre una valuosa col·lecció de guixos del ben posicionat Sir Robert 
Lawley. En aquesta mateixa entitat coexistia difícilment un grup de subscriptors més 
preocupats per temes pedagògics i de disseny, amb un altre pendent de l’exposició i 
venda de pintures. La relació entre els dos organismes no era fàcil i malgrat que 
s’aconseguí inaugurar una primera exposició el 1827, hi hagué una escissió degut a 
que l’entitat decidí exposar obres de mestres antics, provocant així que alguns artis-
tes creessin l’Institute for Promoting the Fine Arts.230 Aquesta nova agrupació va 
celebrar una exposició amb més de dues-centes obres signades per un centenar 
d’artistes, la majoria dels quals eren locals.  
 

                                                 
228 RAJNAI, Miklos, Members of The Norwich Society of Artists. 1805-1833. Norwich: Norfolk Archeology, vol. 
XXXXIV, 1969. 
229 Aclarirem que el Panorama, que en grec significa “visió global”, volia ser una imitació, el més fidel possible 
de la realitat, mitjançant l’ús de la perspectiva a través d’una pantalla circular de gran tamany instal·lada en una 
rotonda que girava lentament al voltant dels espectadors, que s’asseien al centre. La majoria dels espectacles 
del Panorama representaven vistes - panoràmiques - de visions de ciutats, episodis històrics o cèlebres bata-
lles. Aquest sistema s’atribueix a un retratista d’Edimburg anomenat Robert Barker, que el presentà per pri-
mer cop el 1788 a Edimburg i uns anys més tard, el 1792, en un edifici de Leicester Square a Londres. D’aquí 
passà a París el 1880, on es construïren dos panorames al Boulevard Montmartre, i des d’allà es difongueren a 
les principals ciutats d’Europa i Amèrica. El seu èxit fou durador malgrat trobar-se amenaçat per altres inter-
vencions més modernes, i per exemple a Barcelona es construí el” Panorama Plewna” el 1888. ARTIGAS 
CANDELA, Jordi, « El “Panorama”: un espectacle pre-cinematogràfic. Ara fa cent anys triomfava a Barcelo-
na el “Panorama Plewna” » a DD. AA., Cinematògraf. Annals de la Federació Catalana de Cine-Clubs. Història de la 
Catalunya Cinematogràfica. Volum 2, curs 1984-1985. Barcelona: Federació Catalana de Cine-Clubs, 1985. pp. 
43-57. 
230 LEWIS, Samuel, A Topographical Dictionnary of England, comprising the several counties, cities, boroughs, corporate and 
market towns, parishes, chapelries, and townships, and the islands of guernsey, jersey and man, with Historical and Statical 
Descriptions. Second Edition. Vol. I. Londres: S. Lewis and Co., 1833. 
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Il·lustració de New Regent Street el 1810 amb l’edifici de panorames on s’ubicà The Birmingham 
Society of Artists entre 1821 i 1829. 
 
 
El vell edifici dels panorames aviat va ser reemplaçat per una nova construcció dis-
senyada per Thomas Rickman i Henry Hutchinson, els quals eren membres de la 
Birmingham Society. La nova galeria, amb un imponent pòrtic i una sala principal 
circular, va quedar enllestida el 1829 i representà un dels edificis més importants de 
nova construcció de la ciutat de Birmingham. En aquella època les dues societats 
van arribar a un acord i l’exposició que tingué lloc un any després aconseguí reunir 
un total de 469 obres d’art. Poc després i havent constatat l’èxit que havia suposat la 
primera proposta d’exposició de mestres antics, es celebrà la Second Old Master 
Exhibition (1831) sota la presidència d’Earl Howe. La trajectòria expositiva continuà 
el seu curs i les mostres anuals aconseguien atreure un gran nombre de visitants.231 
L’any 1868 la Reina Victòria concedí a l’entitat el prefix de Royal i des de 1881 la 
Junta va començar a elegir membres de la Royal Academy com a presidents, inclo-
ent el primer baró Frederick Leighton, els pintors prerafaelites John Everett Millais, 
Lawrence Alma-Tadema i el nascut a Birmingham, Edward Burne-Jones.  
 
Va viure el seu punt àlgid en el decenni dels anys 80 i 90 del XIX, coincidint amb la 
presència d’artistes com Walter Langley, fundador de la Newlyn School i Joseph 
Soutall, líder del Birmingham Group of Artists-Craftsmen, un dels últims reductes 
del Romanticisme artístic amb influència dels prerafaelites tardans.232 L’any 1912 
s’enderrocaren les galeries a causa d’un pla de reestructura de la zona i es creà un 
nou espai que esdevingué el nou local de l’entitat fins el 1999.233  
Com hem anat observant en altres entitats britàniques, la trajectòria de les entitats 
angleses era notablement dilatada i per exemple la Royal Birmingham Society arribà 

                                                 
231 DD. AA., Royal Birmingham Society of Artists. A Brief History. Birmingham: Royal Birmingham Society of 
Artists, 2011. 
232 BREEZE, George, « Decorative Painting - For the Common Good and Beauty of our Towns » a CRAW-
FORD, Alan, By Hammer and Hand, The Arts and Crafts Movement in Birmingham. Birmingham: Birmingham 
Museum and Art Gallery, 1984, pp. 61–83.  
233 HILL, J.; MIDGLEY, W., The History of the Royal Society of Artists. Birmingham: The Society & Cornish 
Brothers, c. 1920. 
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a commemorar el centenari de la seva fundació amb una gran exposició de mestres 
antics i artistes vius el 1927, que no va suposar ni molt menys el final del grup, actiu 
en l’actualitat. Així doncs, a banda del seu rol en la vida artística de la ciutat de Bir-
mingham, propulsada per un context acadèmic artístic molt actiu, hem de realçar el 
fet que l’entitat jugués un paper important en la difusió del moviment prerafaelita 
per haver estat presidida pels pintors anteriorment citats capdavanters d’aquest mo-
viment, Millais, Alma-Tadema i Burne-Jones.  
 
En aquesta mateixa part del Regne Unit va sorgir la Worcester Society of Arts, la 
qual en el decenni dels anys 30 ja organitzava exposicions d’obres d’art i artistes 
moderns.234 Funcionava gràcies a un president, un grup de patrons format per per-
sonalitats de l’aristocràcia, un comitè organitzador, un secretari honorari i un gran 
nombre de subscriptors que pagaven la mateixa quota.235 Sembla que a partir de 
1834 va canviar el nom pel de Worcester Institution for the Promotion of Literatu-
re, Science and the Fine Arts, amb un objectiu molt patriòtic i celebrant una primera 
exposició el mateix any.236 
 
A la zona del nord trobem la Northern Society for the Encouragement of the Fine 
Arts, creada a Leeds a principis del segle XIX i que celebrà la primera mostra en el 
1810. El prohom que actuava com a patró era el Rei, i en els seus inicis qui coordi-
naven la Junta eren Thomas Walker, com a president, Francis Thomas Billam, secre-
tari i John Bischoff com a tresorer, a banda d’una sèrie de membres honoraris pro-
cedents de la societat aristocràtica que ens demostra el pes que tingué a la ciutat de 
Leeds i de retruc a la regió de Yorkshire. En el 1810 van celebrar la primera i la se-
gona exposició,237 en el 1825 una col·lectiva d’artistes britànics238 i l’any següent una 
gran exposició de mestres antics i moderns,239 a banda de les mostres anuals.  
 
Del segle XIX i de la zona escocesa no podem oblidar fer referència a The Royal 
Institution for the Encouragement of the Fine Arts in Scotland (1819) fundada per 
la promoció de l’art a Escòcia a través de les exposicions, que lògicament eren el 
mitjà més efectiu per promocionar els artistes. En el 1826 celebrà la tercera exposi-
ció i en el 1830 una mostra de pintura antiga. La seva importància rau en què va te-
nir un paper destacat en la col·lecció d’art nacional d’Escòcia, ja que adquiria peces 
d’art tant de mestres antics com d’artistes escocesos contemporanis que posterior-
                                                 
234 Worcester Society of Arts. Exhibition 1831. The Gallery, Worcester. Worcester: Chalk and Holl, 1831; Worcester 
Society of Arts. Exhibition 1832. Modern Works of Art. The Gallery, Worcester. Worcester: Chalk and Holl, 1832; 
Worcester Society of Arts. Exhibition 1838. Modern Artists. Worcester: Chalk and Holl, 1838. 
235 Worcester Society of Arts. Exhibition 1838. Modern Artists. Worcester: Chalk and Holl, 1838. 
236 Exhibition of Modern Works of Art. 1834, Athenaeum, Foregate-Street, Worcester. Worcester: Chalk and 
Holl, Herald-Office, 1834. 
237 The Exhibition of the Northern Society for the Encouragement of the Fine Arts. 1810. Leeds: Society for the Encour-
agement of the Fine Arts, 1810; The Exhibition of the Northern Society for the Encouragement of the Fine Arts. The 
Second. 1810. Leeds: Society for the Encouragement of the Fine Arts, 1810. 
238 Catalogue of the Works of British Artists in the Gallery of the Northern Society, the encouragement of the Fine Arts. 1825 
Leeds: Robinson and Hernaman, 1825. 
239 A Catalogue of the Works of Ancient and Modern Masters in the Gallery of The Northern Society for the encouragement of 
the Fine Arts. Leeds: Robinson and Hernaman, 1826. 
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ment van nodrir els fons municipals, com també faria la Royal Scottish Academy, 
fundada alguns anys després (1826). Més endavant i concretament de la segona mei-
tat del segle XIX data la Royal Scottish Society of Painters in Water-Colours (1876), 
que comptava amb la presència de membres de la Royal Scottish Academy, com els 
pintors escocessos William McTaggart, John Smart, Hugh Cameron i John Henry 
Lorimer, entre d’altres, així com membres de la Royal Academy, tals com Frank 
Brangwyn, George Clausen, John Gilbert i Hubert von Herkomer, entre d’altres, 
juntament amb artistes que formaven part d’altres entitats com Lawrence Alma-
Tadema, James McNeill Whistler, Edward Burne-Jones i James Kay.240 El seu pri-
mer president va ser Francis Powell, membre de la Royal Watercolour Society, i en 
els orígens estava formada per trenta-cinc membres i deu associats. Comptava amb 
el suport de la Reial Acadèmia d’Escòcia i la primera col·lectiva va tenir lloc a Glas-
gow el 1879. També va tenir la complicitat de la Princesa Louise, que va ser membre 
honorària i la Reina Elizabeth, que actuava com a patró. Actualment el Píncep Char-
les, Duc de Rothesay ocupa el càrrec de reial patró. Ha estat convidada a exposar 
amb la Royal Watercolour Society i en el segle XX també ha exposat amb la Water-
colour Society of Wales.  
 
Anys més tard, en el 1904 l’artista i historiador William Gershom Collingwood, ad-
mirador de John Ruskin241 i William Morris, va organitzar una exposició titulada 
Coniston Art Exhibition, al nord-oest del país, i malgrat que tingué un èxit més aviat 
discret, serví per agrupar una sèrie d’artistes de la zona rural de Lake District o Dis-
tricte dels Llacs al nord-oest d’Anglaterra i que s’anomenà The Lake Artists Society. 
La iniciativa del seu fundador, Collingwood, responia a oferir als artistes locals mi-
llors condicions per difondre i vendre la seva obra. Des dels seus orígens es va regir 
per una Junta Directiva i s’establí que la seva activitat es basaria en exposicions anu-
als. Vint-i-un autors varen ser escollits com a membres fundadors i Collingwood va 
ser elegit secretari honorari.242 Els artistes pintaven de forma individual, però es reu-
nien regularment a les exposicions, demostrant una gran varietat plàstica, alhora que 
també celebraven reunions anuals després de les mostres col·lectives.243 El primer 
president va ser el pintor Hubert Coutts, que es canvià el nom de Tucker pel de 
Coutts i que, tal i com hem constatat en altres membres fundadors de l’entitat, for-
mava part dels Tuckers, una de les famílies dedicada a la indústria artística més im-
portants i influents de l’època. Igualment es convidaven artistes a que participessin 
en les exposicions i en alguns casos aquests acabaven essent elegits membres de 
l’entitat.  
 
Tal i com també comprovem en altres entitats britàniques i a diferència de les sorgi-
des al nostre país, The Lake Artists Society ha gaudit d’una pròspera i dilatada sin-
gladura arribant a celebrar exposicions d’estiu inclús en el 2000. Sense cap mena de  
                                                 
240 Edinburgh based exhibiting societies. The Paul Mellon Foundation for British Art. 
241 COLLINGWOOD, W. C., The life and work of John Ruskin. Boston; Nova York: Hopughton, Mifflin and 
Company, 1893. 
242 Westmorland Gazette (15-X-1904). 
243 RENOUF, Jane, The Lake Artists Society. A Centenary Celebration. Cumbria: Lake Artists Society, 2004. 



 - 122 - 

 
 

Malcolm Drummond 
St. James’s Park, 1912 

Oli s/tela, 72,5 x 90 cm. 
Hampshire. Southampton City Art Gallery [1427] 

 
 

dubte havia sorgit en una època i context geogràfic en què la pintura de paisatge 
estava ben situada i en un entorn de tradició poètica i literària inspirada per la natura 
dels entorns del Lake District. A més, la seva llarga carrera expositiva demostra la 
importància que va acabar tenint en la vida artística del comtat de Cúmbria.  
 
▪ Alguns exemples a principis del segle XX 
 
Ara bé, també trobem entitats amb un caràcter diferenciat del de la Societat Artística 
i Literària i que sorgiren a principis del segle XX. Esmentarem únicament alguns 
grups per tal de veure altres tipologies d’associacions creades igualment a Londres, 
tot i que més tard respecte a les que hem fet referència anteriorment. Per una banda 
l’Allied Artists Association (AAA), que es creà l’any 1908 pel crític Frank Rutter,244 

                                                 
244 MORRISSON, Mark S., The Public Face of Modernism: Little Magazines, Audiences and Reception. 1905-1920. 
Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2001, p. 114. 
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inspirat en el Saló dels Independents de París i amb el doble objectiu d’organitzar 
exposicions d’artistes internacionals i de facilitar als pintors i escultors joves i 
d’avançada la mostra dels seus treballs artístics. El 1917 el seu instigador i el també 
crític i teòric Herbert Read va decidir emplaçar la mostra col·lectiva de l’entitat en 
una galeria permanent, que es faria realitat poc després amb el nom d’Adelphi Ga-
llery. Aquell mateix 1917 iniciaren l’edició d’una publicació artística i literària trimes-
tral, originalment amb treballs dels pintors Walter Sickert, Harold Gilman, Lucien 
Pissarro, Rutter i Read, i on s’hi afegirien altres autors. Poc després sorgí l’efímer 
Camden Town Group (1911),245 que si bé tan sols celebrà tres exposicions (1911-
1913) perquè fou descuidat i oblidat en el període d’entreguerres, el seu nom repre-
senta un distintiu de l’art britànic anterior a la Primera Guerra Mundial. El nom li 
venia donat per la zona de Londres on els seus membres hi vivien i treballaven, els 
quals eren un conjunt de postimpressionistes que pretenien reflectir la vida urbana 
moderna. Pintors esmentats anteriorment com Sickert, Pissarro i Gilman en varen 
ser membres destacats, així com Walter Bayes, Robert Bevan, James Bolivar Man-
son, Malcolm Drummon, Maxwell Gordon Lightfoot, i William Ratcliffe, entre 
d’altres fins a sumar-ne setze.246  
 
Al llarg d’aquest recorregut, que iniciem en el segle XVIII, continuem en el XIX i 
finim en el XX, hem anat demostrant com el segle XVIII representà una època de 
gran fertilitat econòmica i cultural a Londres, traduïda en l’eclosió de societats desti-
nades al foment de l’art i també a altres branques de la societat i el país, com la in-
dústria i els avenços tècnics. A més, el fet que la capital britànica esdevingués un 
punt clau per l’intercanvi i el comerç a nivell internacional no va passar desapercebut 
pels col·lectius, que aprofitaren les zones més comercials de la ciutat per anar forjant 
espais de gran importància pel desenvolupament del mercat artístic, com varen ser 
les galeries d’art. Així doncs, en aquesta època l’aflorament de societats d’artistes anà 
relacionada amb els avantatges econòmics del país i no és estrany que trobem grups 
recolzats per l’aristocràcia i personalitat amb una destacada posició social.  
 
Per altra banda les exposicions van representar ja des del XVIII la plataforma per 
excel·lència per la difusió de les belles arts i les arts industrials. A recalcar la impor-
tància que va tenir la primera exposició universal de la història, coneguda com Great 
Exhibition of the Works of Industry of all Nations celebrada al Palau de Cristall de 
Londres el 1851.247 L’Exposició Universal va suposar una mirada cap al progrés tèc-
nic, la modernitat i la ciència, demostrant alhora la supremacia d’Anglaterra com el 
país industrialment més avançat,248 i aquest tipus de certamen esdevingué la plata-

                                                 
245 BARON, Wendy, Modern painters. The Camden Town Group. Londres: Tate Publishing, 2008. 
246 « Artists » a BONETT YSANNE, MUNDY, Jennifer (eds.), The Camden Town Group in Context (V-1912) a 
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/artists-r1105704 [Data de consulta: 
10-VII-2014]. 
247 PEVSNER, Nikolaus, High Victorian Design: a study of the Exhibits of 1851. Londres: Architectural Press, 
1851. 
248 AUERBACH, Jeffrey A., The Great Exhibition of 1851. A Nation on Display. New Haven: Yale University 
Press, 1999; FFRENCH, Yvonne, The Great Exhibition, 1851. Londres: The Harvill Press, 1950. 
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forma des d’on cada nació es presentava al món, com també passà, per exemple, 
amb les Expositions Universelles de París, celebrades des de 1855. 
 
Les entitats que es crearen aleshores i posteriorment tingueren un caràcter altament 
oficial i una llarga trajectòria. A més, les sorgides a partir dels darrers decennis del 
XIX tingueren igualment un marc legal, però es centraren en la pràctica artística i la 
difusió de l’obra dels seus socis, els quals es distingien segons les diferents classes de 
membres establertes. Augmentava així la professionalització de l’artista i els grups 
admetien autors amb una política en alguns casos més oberta que la que propagava 
la Royal Academy (1769). En definitiva, acomplir l’objectiu d’exposar obres 
d’artistes contemporanis, ja fossin nacionals, internacionals o locals en el cas de les 
entitats, fou l’activitat central de les societats d’artistes que van sorgir a Londres a 
partir de mitjans del segle XVIII i sobretot en el XIX. I com és evident, la metròpo-
lis d’Albion no fou un cas aïllat i en molts aspectes s’influencià per altres capitals 
culturals europees, com per exemple París, on l’eclosió del fenomen de les societats 
artístiques, tal i com hem observat, conforma un capítol imprescindible per entendre 
la història de l’art europeu. 
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2.2 

SOCIETATS D’ARTISTES A L’ESTAT ESPANYOL 
 
 
 

 

 

esprés d’haver exposat el marc europeu a l’entorn de les socie-
tats d’artistes en dues de les capitals de l’Europa del XIX i XX, 
ens interessa desvetllar la situació en què es trobava tal fenomen 
cultural a la nostra península. Per tal de comprendre el context 
d’aquest aspecte social i cultural, és necessari puntualitzar que 
no va ser fins gairebé a mitjans del segle XIX quan a Espanya 

l’associacionisme començà a ser afavorit, ja que el decret aprovat el 21 d’octubre de 
1820 autoritzava reunions polítiques, però prohibia encara el dret d’associació, fruit 
de la influència que exercia a Europa lleis com ara la de Le Chapelier (1791),249 la 
qual prohibia la llibertat d’associació i fou vigent fins aproximadament mitjans de 
segle.250  Ara bé, a finals dels anys 30 es promulgà la Reial Ordre de 28 de febrer de 
1839, que quedà com una fita en la història de l’associacionisme, tot i que en aquell 
moment tan sols avalava la constitució de manera molt restringida i subjecta a la 
inspecció de les autoritats civils, d’un model exclusiu d’associació que responia al de 
socors mutu.251 I pel que fa a altres antecedents legislatius a Espanya trobem el De-
cret Llei signat el 1868 i el qual afirmava que « el principio de asociación debe cons-
tituir de hoy en adelante parte de nuestro derecho político », i alhora el dret a 
l’associació quedà reflectit en la Constitució de 1876.252  
 
 
2.2.1. L’any 1887, detonant legal per l’impuls de societats i col·lectius  
 
En aquesta etapa es desenvoluparen diversos textos legislatius, entre els quals el més 
destacat va ser la Llei d’Associacions de 30 de juny de 1887,253 la qual inaugurava 
una nova perspectiva de cara al moviment associacionista a l’atorgar-li cobertura 

                                                 
249 GAETE BERRIOS, Alfredo, Tratado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Tomo III. Santiago de Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, 1967, p. 16; BLANCH RIBAS, Josep Maria (coord.); ESPUNY TOMÁS, María 
Jesús; GALA DURÁN, Carolina; MARTÍN ARTICLES, Antonio, Teoria de les relacions laborals. Fonaments. 
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2002, p. 186. 
250 PÉRONNET, Michel, Le XVIIIe siècle. Des lumières à la Sainte-Alliance. 1740-1820. París: Hachette, 1998. 
251 LÓPEZ CASTELLANO, Fernando, « Una sociedad “de cambio y no de beneficiencia”. El asociacionis-
mo en la España liberal (1808-1936) ». CIRIEC - España, revista de economía pública, social y cooperativa, núm. 44 
(2013), pp. 199-228.; ANDRÉS-GALLEGO, J., Pensamiento y acción social de la Iglesia en España. Madrid: Espasa-
Calpe, 1984. 
252 REVERTE MARTÍNEZ, Francisco Javier, La nueva ley del Derecho de Asociación y su incidencia sobre las Asocia-
ciones Juveniles. Murcia: Ayuntamiento de Murcia, 2004. 
253 RICO LINAJE, Raquel, Constituciones históricas. Ediciones oficiales. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1999, p. 
179. 
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legal, i que seguiria vigent fins la llei de desembre de 1964.254 Per tant, malgrat ater-
rar en ple segle XIX constatem que el dret d’associació com a dret fonamental polí-
tic té una gens menyspreada tradició en el nostre dret constitucional. Si parlem de 
xifres, hem de comentar que si Germán Rueda calculava que en el 1861 existien 575 
societats recreatives i el 1882 una enquesta realitzada pel Ministerio de la Goberna-
ción exposava que hi havia 1568 societats recreatives, la llei d’associacions de 1887 
feia evident que ja eren un fenomen estès en tot tipus de localitats, rurals o urbanes, 
de manera que en l’any 1895 hi havia segons les estimacions de Rafael Villena i Án-
gel Luis López uns 168 cercles o entitats de tot tipus, on en molts d’ells 
s’organitzaven exposicions d’art.255  
 
 
2.2.2. Agrupacions precursores pel foment de l’art  

 

Tal i com hem anat comprovant, en el segle XIX rara era la capital o ciutat impor-
tant que no tingués una acadèmia de belles arts. Aglutinava il·lustres artistes i connois-
seurs que marcaren la tipologia mixta d’associació, amb una seu que era freqüentada 
per persones interessades en el món artístic i en els treballs dels deixebles de 
l’acadèmia. Alhora existí una segona tipologia que va proliferar a l’Europa de la 
Il·lustració, formada per agrupacions constituïdes per personalitats de l’alta societat, 
i que a Espanya reberen el nom de Reales Sociedades Económicas de Amigos del 
País, essent la més antiga la Real Sociedad Bascongada (1765).256 Aquest model fou 
seguit ben aviat per gairebé un centenar d’entitats arreu de la península Ibèrica i in-
clús dels territoris d’ultramar.257 Tot i que a França arribaren tardanament, a Alema-
nya aparegueren amb diferents noms, com per exemple Wirtschaftliche Gesellschaft 
von Bern (1762) fundada a la capital suïssa, i la Leipziger ökonomische Sozietät 
(1763), quan a Anglaterra ja s’havia creat l’elitista Society of Dilettanti (1732).  
 
Si recordem l’Association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et 
dessinateurs fundada el 1844 pel baró Taylor com una societat d’ajuda i mutualitat 
dels artistes, trobem una entitat d’aspecte similar anomenada Fomento de las Artes 
fundada a Madrid el 1859, amb un nom inspirat molt probablement en la denomi-

                                                 
254 STRADA, Óscar, El asociacionismo en Alicante. Alicante: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de Cultura 
(Departamento de Publicaciones), 1993, p. 40. 
255 RUEDA, Germán, « Formas de sociabilidad y condiciones de vida en la segunda mitad del siglo XIX » a 
SÁNCHEZ MONTERO, R. (ed.), En torno al ’98. España en el tránsito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad 
de Huelva, 2000, pp. 47-90; VILLENA ESPINOSA, Rafael; LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis, « Espacio 
privado, dimensión pública: hacia una caracterización del casino en la España contemporánea ». Hispania. 
Revista Española de Historia, vol. 63, núm. 214 (2003), pp. 443-466. 
256 LORENTE LORENTE, Jesús Pedro, « Las asociaciones de amigos de las artes y sus exposiciones en el 
siglo XIX. Modelos internacionales, e interrogantes sobre su desarrollo en España » a ÁLVARO ZAMORA, 
M. I.; LOMBA SERRANO, C.; PANO GRACIA, J. L. (coord.), Estudios de historia del arte, libro homenaje a 
Gonzalo M. Borràs Gualis. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2013, pp. 467-477. 
257 DEMERSON, P.; DEMERSON, J.; AGUILAR PIÑAL, F., Las Sociedades Económicas de Amigos del País en el 
siglo XVIII. Guía del investigador. San Sebastián: Patronato José María Quadrado, 1974; BOUZA, J., « Las So-
ciedades Económicas de Amigos del País en el siglo XIX. Una revisión necesaria ». Revista Bibliográfica de Geo-
grafía y Ciencias Sociales, vol. XIV, núm. 829 (2009). 
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nació francesa Société d’Encouragement, en la italiana Societá Promotrice i l’alema-
nya Kunstverein, tot i que el seu modus operandi acabés finalment distanciant-se 
d’aquestes. Es creà amb un objectiu de celebrar una exposició pública anual, tal i 
com estava establert en els estatuts, alhora que oferia activitats educatives per als 
seus socis.258 N’existiren de diferents noms i tipus, però totes elles tenien en comú 
que unien ciutadans en pro del foment dels artistes locals a través d’exposicions, 
l’adquisició col·lectiva d’obres que es repartien en rifes i la creació d’una col·lecció 
destinada als fons de la institució. 
 
A mitjans del XIX quedà forjada la Sociedad Protectora de las Bellas Artes, fundada 
a Madrid en el 1856 i la Sociedad de Amigos de las Artes, fundada a la mateixa ciutat 
en el 1867. A banda d’aquests dos exemples, de caràcter marcadament elitista, sorgi-
ren a ciutats com Sevilla una Sociedad Protectora de las Bellas Artes que funcionà 
entre 1869 i 1876, i en altres llocs com Màlaga van existir en aquesta mateixa època 
la Sociedad Proteccionista Fomento de las Artes, el Círculo Artístico Recreativo 
Fomento de las Artes i l’Asociación Descentralizadora Literaria y Artística.259 
D’aquest període datava El Iris, un exemple de societat recreativa que tingué una 
curtíssima vida a València260 (1879-1882). Tanmateix, el seu ventall s’ampliava a les 
lletres i la ciència, i va celebrar algunes exposicions d’obres d’art (1880) i una amb 
objectes artístics i també industrials (1881), coincidint així amb altres exposicions 
que s’organitzaren en el XIX en altres indrets del nostre territori. 
 
També es crearen algunes entitats amb una especialització declarada, com ara la ma-
drilenya Sociedad de Acuarelistas que malauradament no va prosperar, com tampoc 
ho faria l’Agrupación de Acuarelistas (1869) creada a instàncies del pintor José María 
Casado de Alisal i molt probablement tenint ben presents les angleses The Royal 
Watercolour Society (1804) i The New Society of Painters in Watercolours (1831). 
Les exposicions eren el mitjà que les entitats utilitzaven per promocionar els seus 
artistes, i malgrat el caràcter renovador d’alguns dels seus socis pintors, les exhibici-
ons seguien un to molt convencional, com per exemple el cas de divuit joves artistes 
republicans que en el 1872 varen crear l’Academia Libre de Bellas Artes a Sevilla, 
una associació independent de l’Academia Provincial de Bellas Artes que emplaçava 
llurs activitats en l’elitista Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, i úni-
cament entre 1877 i 1882 obrí al públic la seva pròpia exposició independent al 
Consulat, seguint les convencions museogràfiques de l’època.261 Les exhibicions 
oficials que s’organitzaven per les més elevades institucions van servir de model per 

                                                 
258 GUEREÑA, Jean-Louis, « Associations culturelles pour ouvriers et artisans à Madrid (1847 1872) », Cultu-
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aquelles mostres celebrades per col·lectius d’artistes, tot i que arrelaren més ràpida-
ment a França que a la península Ibèrica, tal i com hem anat veient anteriorment.  
 
Ara bé, abans de seguir comentant entitats creades amb finalitats únicament exposi-
tives, hauríem d’aturar-nos a una altra tipologia que arrelà amb força al llarg del 
XIX, també a nivell nacional. És el moment de fer referència al model de liceu o 
ateneu, primers exemples dels quals es troben en els francesos Athénée de Paris 
(1775), el Lycée de Paris (1784) i el Lycée des Arts (1788),262 que servirien de model 
per la creació de societats com el Liceo Artístico y Literario de Madrid fundat l’any 
1837.263 Pel que fa al Liceo madrileny, tot i la data oficial de constitució, des de 
l’abril de 1836 es celebraven algunes reunions en forma de tertúlia a casa de qui en 
va ser el promotor, José Fernández de la Vega, que reunia periòdicament un grup 
d’amics i intel·lectuals. Tenia un número indeterminat de socis i estava dividit en 
seccions centrades en diverses disciplines artístiques, que havien de contribuir al 
creixement de l’entitat a través de reunions, certàmens de premis, càtedres i exposi-
cions públiques d’objectes artístics.264 Per posar un exemple, la secció de pintura 
havia de contribuir-hi aportant una part del valor dels quadres pintats i venuts al 
Liceo o a través de la donació d’obres.265 L’entitat comptà amb la participació 
d’escriptors, músics, periodistes i aristòcrates, i pel que fa a les mostres artístiques en 
celebrava una anualment d’obres contemporànies, a més de nombroses iniciatives de 
caràcter artístic i cultural.  Precisament des de la seva fundació començà a publicar 
una revista homònima de caràcter mensual que fundà Fernández de la Vega, i que 
posteriorment amb un canvi de Directiva fou impulsada sobretot per banquers i 
aristòcrates.266 El cas del Liceo Artístico y Literario, que va posar punt i final a la 
seva trajectòria el 1851, no fou un cas aïllat ja que trobem altres entitats que també 
amb aquesta denominació organitzaven mostres col·lectives d’art, com per exemple 
el de Sevilla (1838), el de Màlaga (1843)267 i el de València (1843). 
 
Alhora els ateneus tingueren un paper rellevant i en aquest sentit cal esmentar 
l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid,268 que havia estat creat en el 
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1835 i que passaria per diferents seus fins que en el 1884 es construís un edifici on 
avui dia encara funciona. El de Barcelona tardà encara alguns decennis en aparèixer, 
ja que es constituí en el 1860 i el de Saragossa va arribar el 1864 tot i que sense local 
propi. A Alacant per exemple, l’ateneu seria una de les tres modalitats de societat 
recreativa i cultural, nucli d’intel·lectuals, artistes, professionals liberals, docents, 
petits i mitjans empresaris, i es creava en zones cèntriques de la ciutat. En aquesta 
mateixa localitat de la Comunitat Valenciana existien també els casinos, que aplega-
ven a personalitats destacades, alts funcionaris de l’Administració, industrials lligats 
al sector portuari i representants de clubs selectes, i a més encara trobem una tercera 
tipologia, les societats recreatives i culturals que tingueren un caràcter més popular 
que les anteriors ja que es trobaven en zones d’alta concentració demogràfica, amb 
socis de classe mitja i petits comerciants, però no artistes.269 
 
Els cercles eren també aquelles institucions que no es dedicaven tan sols a organitzar 
exposicions, sinó que celebraven conferències i actes festius de variada naturalesa. 
Tipologia que per altra banda ja hem vist en els nostres veïns europeus. Com bé 
explicava Jesús Pedro Lorente, a la vida artística i cultural de l’època s’hi afegia la 
tertúlia i la reunió, i les exposicions podien comportar sovint converses i diàlegs, 
fugaços o no, entre els seus visitants.270 Aquest tipus d’espais que fomentaren 
l’associacionisme a redós del món de l’art, varen ser cada cop més habituals en el 
XIX i a Espanya arribarien de la mà d’ateneus o liceus literaris i artístics, com el 
fundat a Madrid, i en els quals trobem múltiples i diverses activitats adreçades als 
seus socis. Així doncs, a nivell estatal els cercles culturals van proliferar per tot el 
territori en la segona meitat de segle, i un bon exemple va ser el de Saragossa i una 
mica més tardà el Círculo de Bellas Artes de Madrid (1880), com exemple d’un ele-
gant club d’artistes que fou constituït amb el nom de « Casa de las Artes » per un 
nombrós grup de 276 socis, entre els quals Aureliano de Beruete i Carlos de Haes. 
Les exposicions amb finalitats comercials eren un dels eixos vertebradors d’aquesta 
entitat i les anaren celebrant en el transcurs dels decennis i en les diferents seus que 
acolliren el cercle. Igualment es feien activitats formatives com ara classes de dibuix, 
concerts, tertúlies, balls i concerts271 que obriren el ventall a un variat perfil de socis, 
a la manera del Cercle Artístic de Barcelona.  
 
 
2.2.3. La denominació « Sociedad Artística y Literaria »  
 
Segons el Diccionari Jurídic de l’Institut d’Estudis Catalans el concepte de societat 
és definit com una « agrupació o associació pactada de persones físiques o jurídiques 
per a portar a terme una activitat econòmica o mercantil determinada. [...] A l’edat  

                                                 
269 STRADA, Óscar, op. cit., pp. 125-126. 
270 LORENTE LORENTE, Jesús Pedro « Asociaciones de artistas y sus espacios expositivos en el siglo XIX 
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moderna l’ús de la figura jurídica de la societat es va normalitzar, tant en l’àmbit 
mercantil com en altres sectors de la població ».272 És interessant recalcar, tal i com 
anirem veient, que al llarg de la present investigació, quan la Societat Artística i Lite-
rària de Catalunya quedà inscrita en el Govern Civil l’any 1914 ho va fer com a « 
Sociedad cultural ».273  
 
Un dels fets que volem destacar és el d’haver localitzat entitats homònimes de la 
societat erigida a Catalunya el 1900. El de « Sociedad Artística y Literària » va ser el 
nom amb què es coneixia l’entitat fundada a París pel baró Taylor el 1897 que com 
hem comentat en el seu moment s’anomenà Société Littéraire et Artistique Interna-
tionale. També va ser una apel·lació que empraren diverses entitats estatals com ara 
la de Madrid, que ja funcionava en el 1843 i tenia com a objectiu fomentar l’art i la 
literatura.274 Igualment hem localitzat la Sociedad Artística y Literaria de la Coruña 
(1846),275 la de Granada (1847), tot i que aquesta va tenir la denominació afegida 
d’El Recreo i es dedicava a actes de música i de ball. 276 El mateix any del sorgiment 
de l’agrupació anterior una Sociedad Literaria y Artística de Granada, que no hem 
aclarit del tot si es tractava de la mateixa que l’anterior, celebrava una gran exhibició 
de dibuixos i pintures.277 L’anomenada Sociedad Artística y Literaria de Minerva, 
creada a Granada i que va fer públics llurs estatuts en els anys 50,278 així com la So-
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ciedad Artística-Literaria Castilla, activa a principis de segle a Valladolid i que es 
pronunciava com una entitat interessada en el dibuix i la literatura.279 La premsa ens 
ha fet saber que a finals del XIX funcionava la Sociedad Artística Almeriense, la qual 
en el 1895 convocava un certamen literari tot premiant als guanyadors amb objectes 
d’art i com accèssit els hi atorgava el títol de soci d’honor.280 
 
Mentre que l’exposició individual representava la consagració de l’artista a través 
d’un aparador en què hi acudia públic i personalitats de l’alta classe política i aristo-
cràtica, les exhibicions col·lectives ampliaven les oportunitats d’exposar, i els artistes 
trobaven en la fórmula de l’agrupació un bon mitjà per la difusió i comercialització 
d’obres. En el panorama català de finals del segle XIX sembla que a Barcelona exis-
tia una Sociedad de Escritores y Artistas,281 i una Associació Literària i Artística dins 
la qual va crear-se la Comissió Permanent de Propietat Intel·lectual en el 1895, dedi-
cada a vetllar pel marc legal dels autors i artistes.282 Alhora figurava la Societat Lite-
rària i de Belles Arts de Lleida amb un ventall d’activitats força ampli que involucra-
va les arts escèniques.283 A Girona s’establí en el 1895 la Societat Artística, tot i que 
dedicada a afers musicals.284 Així mateix es creà més tardanament la Societat Literà-
ria i Artística amb seu pròpia a Mataró i destinada entre d’altres activitats a difondre 
l’obra de diferents artistes. Va celebrar un primer Saló d’Humoristes el desembre de 
1928285 i en aquest mateix decenni va organitzar exposicions en pro de diversos au-
tors, com per exemple del pintor Joan Serra, del gravador E-C. Ricart (1926), del 
pintor Rafael Benet (1929), així com la programació d’altres activitats, com ara una 
de les darreres conferències que va impartir el compositor Amadeu Vives (1926) i 
una mostra de cofres elaborats per l’artesà de família italiana Adolf Fargnoli (1929). 
 
 
2.2.4. Entitats dels primers decennis del segle XX  
 
A la resta d’Espanya és al País Basc on trobem bons exemples d’entitats creades a 
l’entorn d’objectius artístics, com ara la que es creà a finals de segle amb el nom de 
Kurding-Club a Bilbao (1886) amb artistes com Ignacio Zuloaga, Pablo Uranga, 
Darío de Regoyos i Manuel Losada, entre d’altres. El 1906 aparegué la Sociedad de 
los Once i el 1911 a Bilbao va crear-se l’Asociación de Artistas Vascos,286 que per-
duraria fins el anys 30 i que va representar una entitat de cabdal importància en la 
dinàmica de la producció artística del primer terç del segle per la seva regularitat  

                                                 
279 Los Muchachos, núm. 192 (13-I-1918), p. 20. 
280 La Crónica Meridional, núm. 10707 (28-XI-1895). 
281 La Vanguardia, núm. 82 (18-II-1884), pp. 1133-1134. 
282 El Correo de Gerona, núm. 692 (29-III-1895). 
283 La Academia: revista de cultura hispano portugueda, latino-americana, tomo II, núm. 5 (15-VIII-1877). 
284 Revista de Gerona (Literatura-Ciencias-Artes), any XX, núm. III, (1-III-1895).  
285 « Noticiari ». Gaseta de les Arts, núm. 3 (1-XI-1928), p. 25. 
286 MUR PASTOR, Pilar, La Asociación de Artistas Vascos. Bilbao: Museo de Bellas Artes-Caja de Ahorros de 
Vizcaya, 1985. 
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Darío de Regoyos 

Carrera del Darro, entre 1910 i 1912 
Oli s/tela, 114,7 x 95,2 cm. 

Col·lecció particular 
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Portada del catàleg de l’Exposición  
de la Heràldica en el Arte de la Sociedad  
Española de Amigos del Arte organitzada  
a la Biblioteca Nacional de Madrid,  
V/VI-1945  
Arxiu Esther Alsina 

 
 
expositiva, tant a Bilbao com en altres llocs del país, i a més perquè mantenia una 
coherència pictòrica en la plàstica dels seus artistes.  
 
Una altra entitat amb pes a l’Estat va ser la Sociedad Española de Amigos del Arte, 
sorgida en el 1909 a Madrid sense un emplaçament propi fins l’any 1913, quan 
s’establí a l’edifici de la Biblioteca Nacional. Estava constituïda per membres de clas-
ses aristòcrates, polítics, artistes i afeccionats a les arts en general, alhora que comp-
tava amb el suport dels estaments oficials, i per exemple en formaven part personali-
tats com el duc d’Alba i el pintor Joaquín Sorolla, dels quals en parlarem al llarg de la 
present investigació degut a la gran vinculació que tingueren amb la Societat Artísti-
ca i Literària de Catalunya.  
 
Tal i com també hem anat observant en entitats britàniques i franceses, en la dita 
societat espanyola existien diferents tipologies de socis, tals com els honoraris, pro-
tectors i subscriptors, un fet que trobem en la nostra estudiada entitat pel fet que la 
seva junta destacà a uns pintors per damunt de la resta, tot i que en el col·lectiu cata-
là no seria per motius econòmics, sinó per reconeixement artístic. Actuava a l’entorn 
de les arts, l’art industrial i públic, la bibliografia i la numismàtica, i organitzava ex-
posicions periòdiques amb catàlegs il·lustrats amb l’objectiu de difondre l’art espa-
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nyol en les seves diferents plàstiques, tot acollint mostres de llenceria i puntes, mini-
atures, retrats, mobiliari, ceràmica i arts del llibre, entre d’altres, amb peces que en 
molts casos procedien de membres de la pròpia agrupació. La Sociedad de Los 
Amigos del Arte va editar una revista trimestral anomenada El Arte Español que re-
forçava la comesa de divulgar el patrimoni artístic nacional i malgrat que va tenir una 
dilatada trajectòria fins 1967, la Guerra Civil marcaria un cert declivi per l’entitat.287  
 
Coetània a l’anterior va ser l’Asociación Española de Pintores y Escultores, la qual 
celebrà la primera Junta General el 24 d’abril de 1910 a Madrid, i on van assistir-hi 
gairebé cinquanta persones entre els que s’hi trobaven José Villegas, Eduardo Chic-
harro, Miquel Blay, Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo i Manuel Benedito, entre 
d’altres.288 Des del seu començament comptà amb un elevat nombre de socis i tot i 
tenir un caràcter més aviat conservador, entre la seva nòmina hi constaven noms 
que més endavant trobem vinculats a l’estètica renovadora, com per exemple Emili-
ano Barral, Luís Garay, Cristóbal Ruiz i Julio González. La seva línia inicial responia 
a la professionalització, tal i com reflectiren els seus primers estatuts, els quals varen 
ser revisats a finals de 1930. Hi aglutinava professionals pintors, escultors, gravadors 
i professors d’ensenyaments artístics i un dels seus objectius va ser el de crear un 
saló destinat a exposicions permanents, que es materialitzà amb el nom de Salón de 
Otoño, així com l’edició d’una revista que veuria la llum com a Gaceta de Bellas Artes. 
Ens interessa comentar que Sorolla va ser elegit per unanimitat president de l’entitat 
el 9 de juny de 1912,289 curiosament el mateix any en què la Societat Artística i Lite-
rària de Catalunya el nomenà Soci d’Honor. 
 
En altres comunitats com la d’Aragó, el fenomen de l’associacionisme començà 
l’any 1895 amb la fundació de la Sociedad artística-fotográfica de Zaragoza,290 tan-
mateix, tal i com succeïa en altres territoris espanyols, el fenomen de 
l’associacionisme va proliferar en gran mesura a partir del segle XX, i el seu origen 
cal situar-lo en el desig dels artistes per aconseguir majors i millors possibilitats 
d’exhibició i difusió. Quan es creà la secció d’arts plàstiques de l’Ateneu, en el 1900, 
un dels objectius va ser el de crear un col·lectiu d’artistes, un procés que malaura-
dament tardaria encara alguns anys i es veuria accelerat per la visita d’Ignacio Zuloa-
ga a la capital aragonesa a partir de 1913 i els plantejaments sobre el funcionament 
de l’agrupació basca, que havia estat creada el 1911. Perseguint el mateix objectiu a 

                                                 
287 GKOZGKOU, Dimitra, « Los Amigos del Arte: una Sociedad de dudosos intereses ». e-artDocuments, núm. 
4 (2011). <http://www.eartdocuments.com/los-amigos-del-arte-una-sociedad-de-dudosos-intereses/> [Data 
de consulta: 18-XII-2011]; GKOZGKOU, Dimitra, « Los Amigos del Arte: ¿una Sociedad de ambiguos inte-
reses? » a SOCIAS, Immaculada; GKOUZGKOU, Dimitra (eds.), Nuevas contribuciones en torno al mundo del 
coleccionismo de arte hispánico en los siglos XIX y XX. Gijón: Trea, 2013, pp. 99-124. 
288 MARTA SEBASTIÁN, Fernando [de], Historia de la Asociación Española de Pintores y Escultores, 1910-1993. 
Madrid: AEPE, 1994; BRIHUEGA, Jaime, Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936. Madrid: Istmo, 
1981, p. 95. 
289 PONS-SOROLLA, Blanca, Joaquín Sorolla. Vida y Obra. Madrid: Fundación de la Historia del Arte Hispá-
nico, 2001, p. 582. 
290 ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo; TARTÓN VINUESA, Carmelo, Historia de la Real Sociedad Fotográfica 
de Zaragoza. Zaragoza: Diputación Provincial de Zaragoza; Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 1997. 
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partir d’aleshores es crearen diferents agrupacions, tals com l’Asociación de Artistas 
Aragoneses (1912), la qual inaugurà la seva segona exposició en el 1923. D’aquesta 
mateixa època existia l’Agrupación Artística Aragonesa, que editava la seva pròpia 
revista, així com l’Associació d’Artistes de València (1917) i dos anys després es va 
crear l’Asociación de Escritores y Artistas de Murcia. En el 1931 aparegué el grup 
Estudio Goya,291 creat per fomentar un espai a mode d’acadèmia lliura i que a partir 
de 1936 encetaria una col·laboració amb l’entitat anteriorment esmentada, i final-
ment citarem la Sociedad de los Amigos del Arte, dels anys 30, i que juntament amb 
la resta tenia un clar caràcter corporatiu.292 
 
▪ Properes a l’Avantguarda  

 
En el decenni dels anys 20 i en la dictadura de Primo de Rivera s’afrontaven els anys 
amb la necessitat d’un canvi que suposés inserir Madrid en el panorama artístic in-
ternacional. S’havia accelerat la noció de l’avantguardisme com una necessitat histò-
rica evident i a Barcelona la renovació estètica era més gradual i meditada, segons 
apuntaria Jaime Brihuega.293 
 

Començarem fent referència a l’exposició que celebraren Los Pintores Íntegros al 
Salón de Arte Moderno de Madrid el març de 1915, motiu pel qual es va editar un 
catàleg-invitació amb un text signat pel polític, escriptor i periodista madrileny Ra-
món Gómez de la Serna, promotor del projecte. En la present col·lectiva, que va 
arribar a tenir una gran controvèrsia, hi exposaren els pintors Diego Rivera i María 
Gutiérrez Blanchard, l’escultor Agustín « El Choco », i l’il·lustrador Lluís Bagaría, 
amb un resultat de poca cohesió plàstica,294 tot i que també convidaren a Lipchitz, 
Laurencin i Delaunay a participar, però no hi assistiren.295 Gómez de la Serna anun-
ciava en el catàleg que « la muchedumbre les llamará cubistas, queriéndoles esclavizar 
», i el cas és que el nom de l’agrupació venia donat perquè aquests autors havien su-
perat qualsevol fórmula plàstica i se’ls considerava « ponderosos e insubornables. 
»296 Gómez de la Serna297 tindria una gran vinculació amb el medi artístic i 
l’esmentada exposició va ser un important pas per la introducció de les avantguardes 
a Espanya.298 
 

Per tal de conformar el panorama de l’associacionisme artístic a l’Estat espanyol en 
el segle XX, hem de fer referència a una entitat que sorgí en els anys 20 a Madrid i 

                                                 
291 OLIVÁN BAYLE, Francisco, Cincuentenario del Estudio Goya. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1981. 
292 LOMBA SERRANO, Concepción, « El Asociacionismo artístico en Aragón entre 1900 y 1936 ». Artigra-
ma, núm. 14 (1999), pp. 415-432. 
293 BRIHUEGA, Jaime, op. cit., 1981, p. 249. 
294 Los Pintores Íntegros. Catálogo-Invitación. Madrid: Los Pintores Íntegros, 1915. 
295 RIVERA MARÍN, Guadalupe, Un río dos Riveras. Vida de Diego Rivera (1886-1929). Ink, 2012.  
296 Los Pintores Íntegros. Catálogo-Invitación. Madrid: Los Pintores Íntegros, 1915, p. 3. 
297 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, Ramón en cuatro entregas. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1980. 
298 PÉREZ SEGURA, Javier, « Las agrupaciones de arte moderno y de vanguardia en España (1910-1936) » a 
CABAÑAS BRAVO, Miguel, El arte español del siglo XX. Su perspectiva al final del milenio. Madrid: CSIC, 2001, 
pp. 221-228. 
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que per tant, coincidí en el temps amb la Societat Artística i Literària de Catalunya. 
La Sociedad de Artistas Españoles va ser creada l’any 1923, i en el seu manifest, re-
collit per Eugeni d’Ors a « Mi Salón de Otoño » (1924) s’afirmava la voluntat de 
solucionar la infranquejable distància existent entre els artistes i el públic amb 
l’organització d’un Salón de Otoño.299 El gran col·leccionista del segle XX Lluís 
Plandiura s’uniria a la proposta tot oferint la seva col·laboració i la infraestructura 
del seu « Concurs Plandiura », que s’inaugurà a Barcelona el gener d’aquell mateix 
any. Aquest fet, juntament amb la presència de l’intel·lectual basc Juan de la Encina, 
pseudònim de Ricardo Gutiérrez Abascal, que estava relacionat amb joves artistes 
del moment,300 garantien la projecció estatal d’aquesta iniciativa, ja que la presència 
de la Asociación de Artistas Vascos estava assegurada, així com també la presència 
catalana, de la mà de Plandiura.301 L’entitat tan sols arribà a elaborar tal manifest 
degut a les diferències d’opinió de la majoria dels seus membres, que rebutjaren les 
postures defensades per Eugeni d’Ors i Lluís Plandiura, els quals volien potenciar 
una única via en la renovació de l’art espanyol a través del retorn a un nou classicis-
me liderat per autors catalans.302 Finalment, la Sociedad de Artistas Españoles va 
tenir una vida molt efímera, però es va refer amb canvis en un projecte que cobrà 
vida a partir de març de 1925, sota el nom de Sociedad de Artistas Ibéricos, que en 
certa manera va ser un dels successos més importants de l’any.303 
 
Molt probablement, tal i com apuntaren els estudiosos d’aquesta entitat, l’origen el 
trobem en el 1923, quan s’havia celebrar un banquet homenatge a Joaquim Sunyer 
ofert per Eugeni d’Ors, en què gran part dels assistents van aglutinar-se en la citada 
entitat.304 Per la seva banda, la revista Alfar, un dels altaveus més potents de la reno-
vació artística des dels inicis del decenni, va dedicar el número de juliol de 1925305 a 
narrar el procés de creació de la Sociedad de Artistas Ibéricos i en aquest document 
aparegueren noms com els de Manuel Abril, els germans José i Rafael Bergamín, 
Paco Durrio, Oscar Esplá, Manuel de Falla, Cristóbal Ruiz, Adolfo Salazar i Gui-
llermo de Torre, entre d’altres. En aquest text afirmaren que « (...) la capital española 
no puede estar al tanto del movimiento plástico del mundo, ni aún de la propia na-
ción, en ocasiones porque no se organizan en ellas las Exposiciones de Arte necesa-
rias. (...) procuraremos divulgar por cuantos medios estén a nuestro alcance no ya tal 
o cual tendencia, sino toda posible tendencia (…) Creemos en resumen, que todo 
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1936). Madrid: CSIC, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Junta de Extremadura. Consejería de Cultura, 2003, 
p. 49. 
303 BRIHUEGA, Jaime, op. cit., 1981, p. 258. 
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esto no puede tener más que una interpretación y un solo nombre: afán de conoci-
miento y cultura; o si se quiere (…) »306  
 
L’exposició va ser inaugurada el maig de 1925 al Palacio de Exposiciones del Reti-
ro307 i en ella van participar autors com Pancho Cossío, Joaquín Peinado, Fernández 
Balbuena, José Bicandi, Norah Borges, i entre d’altres Àngel Ferrant, soci de la Soci-
etat Artística i Literària de Catalunya des d’aquell mateix any. L’heterogeneïtat de 
l’exhibició, que comprenia des de la varietat de treballs exposats fins els expositors 
que signaven les obres, revelava que el conjunt de pintures, dibuixos i escultures 
mostrats no seguia un únic criteri estètic. L’exposició va ser un fet molt destacat en 
relació al què s’estava coent al voltant de l’art del segle XX, ja que va aconseguir cre-
ar una consciència de que s’estava erigint un projecte crític i alternatiu que en defini-
tiva hauria de transformar l’art contemporani.308  
 
Tanmateix, malgrat l’ambiciós projecte que perseguia la Sociedad de Artistas Ibéri-
cos, l’entitat es va dissoldre ben aviat i quan ressorgí l’any 1931 amb la celebració 
d’una exposició a l’Ateneo Guipuzcoana de San Sebastián la seva essència i autors 
havien variat. El col·lectiu va editar la revista Arte, de la que el crític Manuel Abril en 
seria el seu principal propulsor i el primer número va veure la llum el setembre de 
1932. El mateix Abril va ser qui va escriure el pròleg del catàleg de la gran exposició 
que la Galeria Charlottenborg de Copenhague dedicà als Ibéricos el mateix mes en 
què aparegué la revista de l’entitat. En el transcurs del decenni dels ’30, la situació 
política espanyola influencià la dinàmica de l’entitat309 i la seva activitat va minvar, 
destacant únicament l’exposició al Jeu de Paume de París el 1936,310 i per tant, havia 
estat en el període comprès entre l’any de la seva fundació fins la mostra a la capital 
francesa quan l’entitat tingué un paper més actiu.311 Poc després es va dissoldre i va 
desaparèixer així una de les agrupacions més importants de l’avantguarda estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
306 Transcrit a BRIHUEGA, Jaime, op. cit., 1981, p. 259. 
307 Catálogo de la Primera Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos (V/VI-1925). 
308 BRIHUEGA, Jaime, op. cit., 1981, p. 262. 
309 LOMBA SERRANO, Concha, « El nuevo rostro de una vieja bandera: La Sociedad de Artistas Ibéricos en 
la República (1931-1936) » a DD. AA., La Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español de 1925. Madrid: Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Barcelona: Àmbit Servicios Editoriales, 1995, pp. 85-101. 
310 BRIHUEGA, Jaime, op. cit., 1981, p. 329. 
311 PÉREZ SEGURA, Javier, « Manifiestos y textos programáticos de la Sociedad de Artistas Ibéricos ». 
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2.3 

L’AFLORAMENT DE SOCIETATS I GRUPS 

D’ARTISTES A BARCELONA 
 
 
 

 
 
n aquest capítol312 volem desvetllar el context en què es va pro-
moure l’aflorament de les societats d’artistes, un fenomen de 
gran importància en el panorama cultural i social de la Barcelo-
na del tombant de segle. Per la seva gestació i desenvolupament 
existien diversos elements lligats al món de l’art, a la seva difu-
sió, a la promoció i al comerç. Així doncs, hem pretès elaborar 

una introducció per afrontar el marc socioeconòmic en el qual sorgiren les entitats 
artístiques entre el final del segle XIX i els primers decennis del XX. Es tracta d’una 
època en què la burgesia anava situant-se estratègicament en l’estament social a la 
ciutat, on l’art generava un interès de forma pública i també privada. Tal mirada ens 
du a palpar certs canvis al llarg d’un període en què el col·leccionisme i l’asso-
ciacionisme artístic van créixer de forma paral·lela. Aquests fenòmens, juntament 
amb l’ensenyament artístic i la celebració d’exposicions, arribaren a entrellaçar-se i a 
vincular-se, tot duent l’art cap a un territori on la pràctica artística era l’origen d’un 
circuit molt més ampli que vinculava diversos aspectes de caire social i econòmic.313  
 
Al llarg del segle XIX les institucions anaven reflectint una preocupació vers el pa-
trimoni i la seva salvaguarda, alhora que una part del sector privat demostrava el seu 
interès cap al col·leccionisme d’antiguitats. Calia recuperar la petja artística que la 
història havia anat acumulant i l’art esdevenia un objecte desitjable per la burgesia 
d’aquesta època. Les desamortitzacions dels béns dels ordres religiosos i posterior-
ment la que dugué a terme Mendizábal des del decenni de 1830 havien promogut el 
col·leccionisme d’art antic ja a partir dels darrers anys del segle XVIII.314 
 
 
2.3.1. Context social i cultural. La burgesia catalana i la difusió de l’art 
 
Per comprendre aquells fenòmens que van propiciar la creació de propostes sorgi-
des per l’enaltiment de les belles arts és necessari conèixer quins aspectes van pro-

                                                 
312 El present capítol troba els seus orígens en una part de la investigació inèdita titulada L’aflorament de societats 
i grups artístics. Vers el foment de les Belles Arts a la Barcelona de tombants de segle. (1846-1923) — 162 pàgines — 
dirigida per la Dra. Immaculada Socias i presentada el 2011 com a treball complementari de formació d’accés 
als estudis de Doctorat de la Facultat d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. L’estudi va merèixer el 
Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, Filial de l’Institut d’Estudis Catalans (2012). 
313 SALA, Teresa-M., La vida cotidiana en la Barcelona de 1900. Madrid: Sílex, 2005. 
314 FOLCH, Artemi, Aspectes de la desamortització. Segle XIX. Barcelona: Rafael Dalmau, 1973. 
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mocionar-ho i quin emmarcament sociocultural envoltava l’entitat que vertebra la 
present investigació. Per tant, anirem desvetllant el context del fenomen de 
l’associacionisme artístic a partir de temes que s’hi relacionen, tals com el rol de la 
burgesia catalana, el paper de l’ensenyament oficial i les acadèmies, les exposicions i 
el nucli privat des del món del col·leccionisme i les galeries d’art. Durant aquest se-
gle la burgesia es consolidava com a classe dominant i això quedà reflectit en 
l’evolució del col·leccionisme i les exposicions artístiques. Barcelona creixia, ja que 
entre 1854 i 1859 la caiguda de les muralles de la ciutat medieval va donar pas a 
l’aprovació del projecte d’urbanització d’eixamplada de la ciutat, i el conseqüent ex-
pandiment fora del recinte emmurallat provocà que l’enginyer català Ildefons Cerdà 
dugués a terme la construcció de l’Eixample,315 fet que entre d’altres aspectes va 
comportar la construcció de nombroses cases que calia decorar.  
 
L’historiador Lafuente Ferrari resumí clarament la situació vigent que va representar 
un motor que impulsà nous canvis en el sistema de divulgació i adquisició d’art. La-
fuente es referia a l’àmbit estatal, però igualment podem utilitzar les seves paraules 
per enfortir  els arguments d’aquest capítol: « La clientela de la pintura ha cambiado 
también totalmente: ni los reyes ni la iglesia pueden ya seguir siendo los primeros 
protectores del arte. El Estado hereda, de manera torpe y poco inteligente, el mece-
nazgo real; el mecenazgo ha pasado, en general, de las manos de la aristocracia a las 
de la burguesía capitalista. A lo largo del siglo XIX en España y fuera de España, las 
grandes colecciones son formadas por los banqueros, los nuevos ricos del industria-
lismo ochocentista. (…) La libre competencia hace que las mejores oportunidades 
sólo puedan buscarse en las grandes ciudades. »316 
 
 
2.3.2. L’ensenyament artístic  
 
L’Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid ja funcionava des de 1752 i 
a Barcelona la Junta de Comerç decidí crear l’Escola Gratuïta de Disseny a l’edifici 
de la Llotja de Mar el 1775. Cal especificar que era en les col·leccions de les Acadè-
mies on es trobava el punt de partida de molts dels museus moderns, com el cas de 
la Galleria dell’Academia de Venecia i el Museu de Belles Arts Sant Pius V de Va-
lència. En el cas barceloní, a més del seu objectiu didàctic i pedagògic, l’Acadèmia 
fomentava una línia dedicada al col·leccionisme, ja que la Junta enriquia els seus 
fons des dels inicis amb obres d’art de gran valor.317 Les peces podien tenir diferent 

                                                 
315 Per més informació veure: Grupo 2C, La Barcelona de Cerdà. Barcelona: Flor del Viento Ediciones, 2009; 
LÓPEZ GUALLAR, Marina (ed.), Cerdà y Barcelona: la primera metrópoli, (1853-1897). Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona, Museu d’Història de Barcelona; Madrid: Ministeri de Cultura, Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales, 2010; MAGRINYÀ, Francesc, Cerdà: 150 anys de modernitat. Barcelona: Fundació Urbs i 
Territori Ildefons Cerdà, ACTAR, 2009. 
316 LAFUENTE FERRARI, Enrique, Breve historia de la pintura española. Madrid: Tecnos, 1953, p. 430. 
317 MARÈS, Federico, Dos siglos de enseñanza artística en el Principado. Barcelona: Real Academia de Bellas Artes 
de San Jorge, 1964, cap. VII; OLLER, Narcís, Assaig sobre el Museu de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Barcelo-
na. Manuscrit. ca. 1898. BC, Ms. 1934/2; FONTBONA, Francesc; DURÁ, Victoria, Catàleg del Museu de la 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Barcelona: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 
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procedència, ja que per exemple a partir de finals del XVIII s’enriquia amb els re-
trats de molts dels successius Intendents, ja que el càrrec implicava ser president de 
la Junta de Comerç, també es nodria amb els retrats dels directors de l’Escola, i a 
mitjan segle XIX, per exemple, s’incorporarien els retrats dels Presidents de 
l’Acadèmia. Cal esmentar a més, que alhora que la institució rebia donacions, també 
adquiria pintures, tot seguint els cànons que dominaven l’art acadèmic de l’època, i 
es restauraven i milloraven les peces del fons, evidenciant així un clar interès pel 
fons del seu Museu.318 
 
Reprenent el transcurs de l’evolució de la institució, cal dir que el Reial Decret de 
1849 va promoure la creació de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts i el 1850, quan 
quedà constituïda, l’Escola passà a dependre d’aquesta.319 Més endavant, la Llei 
d’Instrucció pública de 1857 va acomplir que les Escoles de Belles Arts es regissin 
pel cap d’instrucció pública del districte, en aquest cas el rector de la Universitat, un 
dels fets que començava a desvincular l’Acadèmia d’art respecte l’ensenyament artís-
tic. Però només d’una forma molt incipient, perquè no va ser fins gener de 1900 
quan es formulà el Reial Decret pel que les Escoles de Belles Arts van ser transfor-
mades en altres d’Arts i Indústries que depenien dels corresponents directors.320 A 
més, el tall en els respectius lligams entre l’Acadèmia i l’Escola va propiciar que no 
compartissin la mateixa ubicació i l’Escola Superior de Belles Arts abandonà les ins-
tal·lacions de la Llotja el 1940 i s’instal·là als edificis d’El Borsí. De fet durant el de-
cenni dels anys 40 l’Escola es dividí en l’Escola d’Arts i Oficis Artístics i l’Escola de 
Belles Arts de Sant Jordi, aquesta última emplaçada a la zona universitària des dels 
anys 60 i passant a ser l’actual Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 
 
L’Escola de Belles Arts va ser des dels orígens el principal centre de formació de 
molts artistes, tot i que de forma paral·lela s’anava constituint una reacció que pro-
piciava la creació d’acadèmies al marge d’aquesta. Alexandre Galí parlava d’un mo-
viment espontani de renovació de l’ensenyament de l’art, d’una mena de resposta 
que ja es gestava a les aules de Llotja 321 i com a conseqüència, Francesc d’Assís Galí 
va fundar una Escola d’Art el 1906. Ell mateix va dirigir més endavant i durant nou 
anys l’Escola Superior dels Bells Oficis fundada el 1915 per la Diputació de Barce-
lona i la seva pedagogia posava l’accent en el lliure desenvolupament creatiu de 
l’autor. En aquest mateix moment hi havia altres espais docents que ja funcionaven, 
com per exemple l’acadèmia fundada pel pintor Pere Borrell del Caso en el 1868. El 

                                                                                                                                               

1999; VÉLEZ, Pilar, Catàleg del Museu de Llotja. Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Barcelona: 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 2001. 
318 FONTBONA, Francesc, « El Museu de la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi (1775), 
primer museu d’art de Catalunya ». Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, VII-VIII 
(1993-1994), pp. 167-186 
319 Per ampliar certes dades es pot consultar FONTBONA, Francesc, Elogi de l’Acadèmia. Discurs d’ingrés de 
l’Acadèmic Electe IL·LM. Sr. Dr. Francesc Fontbona de Vallescar. Barcelona: Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi, 1989, p. 14. 
320 CARRERA, Jaime, La Escuela de Nobles Artes de Barcelona (1775-1901). Barcelona: Bosch, 1957, p. 175. 
321 GALÍ, Alexandre, Història de les institucions i dels moviments culturals a Catalunya. 1900-1936. Barcelona: Funda-
ció Alexandre Galí, 1982, vol. V, p. 12. 
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crític Carles Capdevila va comentar en el 1935 que Borrell estava obstinat en 
l’observació del natural i que adoptà aquest sistema per als seus mètodes pedagògics, 
tot afirmant: « al començament l’acadèmia del senyor Borrell representa un focus 
independentista amb relació a l’art oficial barceloní de l’època. La seva il·lusió més 
gran era preparar i suscitar vocacions. »322  
 
Per allí hi passaren els pintors Romà Ribera, Adrià Gual, Leopold Roca, Joan Ferrer 
i Miró, Francesc Galofre i Oller, Josep Maria Sert, Ricard Canals i una promoció 
integrada pels membres del grup d’El Rovell de l’Ou, que seria la darrera promoció 
important d’alumnes de l’acadèmia.323 Entre els membres del citat col·lectiu hi tro-
bem Ramon Riera, Marià Pidelaserra, Xavier Nogués, Pere Ysern, Gaietà Cornet, 
Emili Fontbona i els fills del mestre Ramon i Juli Borrell. El grup s’inicià en el 1896 i 
va ser el nucli de la revista quinzenal Il Tiberio (1896-1898), publicació que servia per 
informar al pintor Pere Ysern del que succeïa a Barcelona mentre ell era a Roma 
ampliant els estudis artístics. L’acadèmia va subsistir fins 1912, i tot i que Borrell ja 
havia traspassat el 1910 foren els seus fills qui s’encarregaren del taller en els darrers 
moments. 
 
El 1886 Gabriel Martínez i Altés fundà la seva acadèmia, que encara funcionava el 
1935, i l’aquarel·lista Joan Baixas i Carreté obrí l’acadèmia Baixas en el 1892324 i per 
on hi passaren autors com Iu Pascual, Ignasi Mallol, Rafael Estrany i Joaquín Tor-
res-García. Aquest darrer hi assistia en paral·lel a les classes nocturnes que rebia a 
l’Acadèmia de Belles Arts i que, com ell mateix explicà, era aleshores la més presti-
giosa i afirmà que s’hi empraven els mateixos mètodes que els de Belles Arts,325 tan-
mateix acabà quedant-ne descontent.326  
 
A l’Acadèmia de Belles Arts coincidí amb pintors com Joaquim Mir, Ricard Canals, 
Joaquim Sunyer i Isidre Nonell, amb qui estava d’acord en què en aquelles classes no 
hi aprenien res. Tot i que a l’autobiografia publicada el 1939 esmentà que a partir de 
1894 o 1895 ja no s’hi matricularen,327 Torres-García, Mir, Canals, Sunyer i Nonell 
apareixien a la Relació dels alumnes matriculats a les escoles Superiors de Pintura, escultura i 
Gravat de l’Escola Oficial de Belles Arts de Barcelona de l’any acadèmic de 1894 a 1895. Uns 
anys després de l’obertura de l’acadèmia Baixas, el 1897, els pintors Feliu de Lemus i 
Antoni de Ferrater fundaren l’Acadèmia Velázquez i anys més tard Claudi Hoyos 
inaugurà la seva pròpia escola (1899). Torres-García fundà anys més tard la seva 
Escola de Decoració a Sarrià (1913), la qual malauradament tingué poca continuïtat. 
Un any després de la seva obertura l’escola publicà una revista de la que en sortí un 
                                                 
322 CAPDEVILA, Carles, « L’Exposició-Homenatge a Pere Borrell, organitzada pel Círcol Artístic ». Butlletí 
dels Museus d’Art de Barcelona, núm. 44 (I-1935), pp. 82-84. 
323 PASCUAL, Andrea, Pere Borrell. L’obra artística d’un mestre de pintors. Barcelona: Mediterrània, 1999, p. 78. 
324 La Vanguardia, núm. 3341 (28-VIII-1892), p. 2. 
325 « Uno de sus camaradas lo llevó a la Academia Baixas, que era la más reputada de entonces, en la que se 
daba una enseñanza tan académica como en Bellas Artes, y que por esto era al parecer la más indicada. » 
TORRES-GARCÍA, Joaquín, Historia de mi vida. Barcelona: Paidós, 1990, p. 49. 
326 Ibid., p. 50. 
327 Ibid., p. 50. 



 - 143 - 

sol número l’any 1914 i s’edità en el 1915 un Recull de treballs de la Escola de Decoració 
amb il·lustracions de Torres-García, Josep Obiols, Joan Duch, Lluís Puig, Josep Ma-
ria Marquès i Puig i Manolita Piña. Finalment, esmentarem l’Acadèmia Valls, funda-
da el 1926 pel pintor barceloní Nolasc Valls, on a banda de l’ensenyament del di-
buix, la pintura i el modelat, s’organitzaven classes d’història de l’art, conferències 
d’estètica i visites d’interès cultural. 
 
 
2.3.3. Les exposicions de Belles Arts i primeres iniciatives municipals 
 
El segle XIX fou el segle de l’art oficial si pensem en la creació de les acadèmies de 
Belles Arts i la celebració de les grans exposicions oficials.328 A Barcelona es recla-
mava un sistema que havia de respondre al creixent interès vers les belles arts i que 
vingué de la mà de les mostres d’objectes artístics. L’estudi El arte, el público y la crítica 
de Joaquim Fontanals del Castillo, un dels primers crítics i historiadors de l’art, ens 
descriu la nova sensibilitat que s’havia despertat entre la societat barcelonina, en què 
la producció dels artistes sintonitzava amb els gustos dels consumidors.329 El sistema 
de les exposicions va ser la fórmula imperant en una societat on els artistes anaven 
deixant enrere l’encàrrec procedent de l’Església i el Palau. En molts casos 
l’exposició s’acompanyava d’un catàleg il·lustrat on hi constava el preu de les obres, 
detall que reflectia l’interès per la compra i venda de les peces.  
 
Les exposicions d’art constituïen una bona plataforma per la difusió i alhora estimu-
laven el contacte entre l’artista i el client. Igualment donaven a conèixer un 
col·leccionisme privat que s’anava forjant a l’època. Sense anar més lluny, 
l’anteriorment esmentada Escola Gratuïta de Disseny fomentava l’ensenyança aca-
dèmica dels artistes i fomentava la difusió dels treballs dels alumnes de forma pa-
ral·lela, ja que en el 1786 organitzà una primera exposició, en què a mesura que dis-
corrien els anys, l’augment de participants en aquest tipus de mostres reflectia la 
importància i l’interès vers les belles arts.  
 
Si fem referència a l’oferta expositiva de la ciutat, hem de començar parlant de 
l’Escola Gratuïta de Disseny, la qual a partir del segon decenni de 1800 organitzava 
mostres on s’hi barrejaven les belles arts i les arts industrials. Per exemple l’any 1822 
va inaugurar a l’edifici de la Llotja l’Exposición de Productos agrícolas, manufactu-
ras y Artes. Aquest concepte també el trobarem més endavant en altres exemples, ja 
que en el 1851 l’Instituto Industrial de Cataluña organitzà una exposició on hi cons-
tava una secció dedicada a les nobles arts i per altra banda l’Ateneu Català, que 
s’havia creat en el 1860, defensava l’inclusió de l’art en els productes industrials.   
 
                                                 
328 SUBIRACHS, Judit, L’escultura del segle XIX a Catalunya. Del Romanticisme al Realisme. Barcelona: Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat, 1994, p. 175. 
329 FONTANALS DEL CASTILLO, Joaquím, El arte, el público y la crítica. Discurso pronunciado en el Ateneo Barce-
lonés. Barcelona: Suc. de Ramírez, 1883; FREIXA, Mireia, « Pensament estètic, gust i consum de les arts ». 
Quaderns d’Història, núm. 16 (2010), pp. 163-190.  
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A mitjan segle XIX la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (1834) 
va crear l’Asociación de Amigos de las Bellas Artes (1846), integrada per accionistes 
i amb l’objectiu de difondre les produccions artístiques. Aquesta associació va cele-
brar exposicions anuals majoritàriament de pintura i d’artistes contemporanis fins el 
1859. A més de coordinar les exhibicions d’art l’entitat utilitzava una fórmula 
d’adquisició d’obra que consistia en què quan es clausurava l’exposició anual la Junta 
repartia els seus fons en cèdules de diferents valors que es sortejaven entre el núme-
ro d’accions de l’associació. Els accionistes premiats tenien dret a escollir una obra 
entre les que hi havia exposades, bé respectant el valor de la cèdula que havien gua-
nyat o bé pagant en metàl·lic la diferència requerida quan l’obra era d’un valor supe-
rior.  
 
L’interès que demostrava el públic vers aquestes exhibicions va desembocar en una 
reflexió general sobre la manca d’espais adients per encabir-hi exposicions artísti-
ques. Afegint l’inconvenient que en el moment en el qual l’anterior societat finalitzà 
la seva oferta expositiva els artistes no tenien un espai on mostrar llurs treballs al 
marge de la institució oficial que representava l’Acadèmia de Belles Arts. Així doncs, 
immersa en aquesta circumstància, sorgí la Sociedad para las Exposiciones de Bellas 
Artes en Barcelona, integrada per Pau Milà i Fontanals, Ramon Martí i Alsina, An-
dreu Aleu, Eduard Llorens, Jeroni Granell i Mundet, essent el president de la Junta 
Directiva inicial el financer Ignasi Girona. La societat va fer realitat el seu principal 
objectiu i va construir el Palau d’Exposicions de Belles Arts a la Gran Via de les 
Corts Catalanes, el qual va ser un edifici projectat per Jeroni Granell i inaugurat el 
desembre de 1868, moment en què la societat inicià un seguit d’exposicions 
d’objectes d’art amb caràcter anual. No obstant, tot i els bons propòsits de l’entitat 
que impulsà el pintor Martí i Alsina, el Palau va ser enderrocat el 1874, edifici que « 
malgrat la seva curta durada, [...] significà la consolidació professional i artística 
d’una nova generació de pintors i escultors, la dels realistes, amb Martí Alsina al 
capdavant i la de Lluís Pellicer, Simó Gómez i Francesc Torrescassana, entre 
d’altres. »330 
 
Durant aquell mateix decenni sorgí l’Asociación Artístico-arqueológica barcelonesa 
(1877) i alguns després, en el 1885 el Centre d’Aquarel·listes organitzà una primera 
exposició. A rel del sorgiment d’entitats que actuaven al marge del circuit oficial de 
la ciutat es creaven propostes fomentades des de la iniciativa privada i a partir de la 
segona meitat del segle XIX podem parlar d’altres iniciatives que van aflorar moti-
vades per la promoció de les belles arts. No podríem deixar d’esmentar que per un 
costat, l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 va representar, entre molts 
d’altres aspectes, l’origen de les exposicions col·lectives oficials ja que observem que 
en el 1891 es celebrà la primera Exposició General de Belles Arts. I per altre costat 

                                                 
330 FONTBONA, Francesc, « De l’art romàntic al modernista (1833-1897) » a SOBREQUÉS, Jaume (dir.), 
Història de Barcelona. La ciutat industrial (1833-1897), vol. 6. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Ajuntament de 
Barcelona, 1991-2001, p. 336. 
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constatem l’existència d’un canal i plataforma alternatius i paral·lels dedicats a la 
difusió de l’art, a través de l’espai expositiu que oferien les galeries privades. 
 
Ara bé, si dirigim la mirada a Madrid, veiem com durant el primer terç del segle XIX 
l’Academia de Bellas Artes de San Fernando celebrava mostres expositives anuals al 
pati del seu local al carrer d’Alcalà. La primera sembla que es celebrà el 1793 i més 
endavant passaren a denominar-se Exposición General — o Nacional — de Bellas 
Artes per Reial Decret de 1854,331 i el 1856 se n’organitzà la primera. Aquest tipus 
d’exposicions,332 que foren convocades per l’Estat, van suposar la competència ofi-
cial de les mostres que a Barcelona organitzava l’Asociación de Amigos de las Bellas 
Artes.333 Ara bé, malgrat la via oficial propulsada per les Exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes, la burgesia catalana anava per altres camins sense fer gaire cas a les dis-
tincions estètiques que allí s’hi establien. Ella mateixa anava consolidant una prefe-
rència i gust en certa manera allunyat de l’art academicista que es promocionava a la 
capital espanyola.334 I de fet, a mesura que el segle XIX avançava, el tipus d’obra que 
es promovia a les Exposiciones Nacionales esdevingué l’art oficial de l’Estat i en 
aquest sentit, emmarcades en un moment en què hi havia altres prioritats i preferèn-
cies, les exposicions artístiques de caràcter privat varen representar una bona alter-
nativa a les mostres oficials. 
 
Per la seva part, en el 1867 l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona inicià un seguit 
d’exposicions amb la idea d’anar formant un museu provincial, i el mes de juny de 
l’any següent organitzà una exposició retrospectiva amb obres procedents del museu 
que tenia al seu càrrec i també de col·leccions privades,335 fet que ens demostra 
l’existència d’un col·leccionisme privat.  S’evidenciaven així dos aspectes, l’un era 
que a Barcelona hi havia una manca de locals destinats a exposicions i l’altre que 
existia un interès general vers les mostres de caràcter artístic.336 I si seguim el fil cro-
nològic, deu anys després de la primera retrospectiva es convocà la segona exposició 
durant els mesos de setembre i octubre de 1877 a l’edifici de la Universitat de Barce-
lona i amb el títol Exposición de Artes suntuarias antiguas y modernas. Ambdues 
iniciatives van deixar entreveure la figura del col·leccionista.  
 

                                                 
331 Així s’esmenta a BRIHUEGA, Jaime, Las vanguardias artísticas en España. 1909- 1936. Madrid: Istmo, 1981, 
p. 80, i a GAYA NUÑO, Juan Antonio, Historia de la crítica de arte en España. Madrid: I. E. Ediciones, 1975, 
p.174. 
332 PANTORBA, Bernardino [de], Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en Espa-
ña. Madrid: Alcor, 1947. 
333 FONTBONA, Francesc, « Comercio y difusión del arte en la España del siglo XIX » a XV Congrés Nacio-
nal d’Història de l’Art (CEHA). Models, intercanvis i recepció artística (de les rutes marítimes a la navegació en xarxa). 
Palma (Illes Balears): Universitat de les Illes Baleras, 2008, p. 549. 
334 TRIADÓ, Joan Ramon, Arte en Cataluña. Madrid: Cátedra, 1994, p. 68. 
335 MARTORELL, Francisco, Catálogo de la Exposición Retrospectiva. Obras de pintura, de escultura y artes suntuarias. 
Barcelona: Academia de Bellas Artes, 1867. 
336 Un fet que va reflectir aquest interès va ser l’exposició retrospectiva que organitzà l’Acadèmia Provincial 
de Belles Arts el 1867 i que va ser visitada per més de trenta mil persones al llarg del mes i mig que durà la 
mostra. BOHIGAS TARRAGÓ, Pere, « Apuntes para la Historia de las Exposiciones Oficiales de Arte de 
Barcelona (De 1786 a 1888) ». Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. III-1 (I-1945), p. 30. 
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L’organització d’exposicions era cada cop més necessària en un moment en què la 
figura del col·leccionista d’art començava a fer-se més evident. En el context de la 
darrera exposició esmentada es creà l’Asociación artístico-arqueológica barcelonesa 
el 1877, institució privada que tenia per objectiu reunir, conservar i exposar objectes 
de valor artístic i arqueològic. L’entitat estava presidida per qui la va crear, l’estudiós 
de l’art i promotor cultural Josep Puiggarí i hi formaven part comerciants, industri-
als, fabricants, advocats, intel·lectuals i artistes, aplegant ben aviat més de dos-cents 
socis. Un any després de la creació de l’associació, van celebrar una exposició amb 
objectes procedents tant de particulars, socis de l’entitat i col·leccionistes. Organit-
zaren mostres anuals amb objectes de les diverses disciplines artístiques337 i les 
acompanyaren amb el corresponent catàleg il·lustrat. Aquests catàlegs, també ano-
menats àlbums, permeten apropar-nos a la realitat del col·leccionisme barceloní de 
finals del segle XIX i comprovar com l’Asociación artístico-arqueológica organitzava 
exposicions retrospectives amb l’objectiu de difondre la seva tasca patrimonial i cul-
tural.  
 
Els àlbums fotogràfics van ser esmentats per Arthur Engels en la seva publicació dedi-
cada al panorama museístic barceloní de l’època338 i la sèrie d’aquestes publicacions 
va finalitzar-se el 1890 amb el treball Estudios de indumentaria española concreta y compa-
rada. Cuadro histórico especial de los siglos XIII y XIV.339 A més, l’entitat va presentar 
diverses publicacions dedicades a la col·lecció de certs membres de la societat i pu-
blicà una revista miscel·lània de caràcter artístic i arqueològic que aparegué l’abril de 
1891 amb el nom de Boletín de la Asociación artístico-arqueológica barcelonesa i alguns anys 
després Revista de la Asociación artístico-arqueológica barcelonesa, arribant fins l’any 1913. 
En paraules de Bonaventura Bassegoda « aquestes dues sèries de modesta presenta-
ció són la primera revista artística i monumental publicada a Catalunya. »340  
 
No era Barcelona l’únic nucli artístic català actiu i en aquest marc s’anaren creant 
altres entitats allunyades de la ciutat comtal i destinades també a la promoció artísti-
ca mitjançant les exposicions col·lectives. És el cas del Centro Artístico de Olot cre-
at pel pintor Joaquim Vayreda el 1869 i que celebrà vàries exposicions per la difusió 
i venda d’obres. I de fet entre 1877 i 1885 organitzà un seguit d’exposicions anu-
als341 i no pas limitades als artistes locals. Hi trobem també l’Asociación para el Fo-
mento de las Bellas Artes de Girona que organitzà exposicions a partir de 1871 i 

                                                 
337 El 1878 l’exposició presentava joies, miniatures, esmalts, ventalls, escultures i ceràmica, la mostra de 1878-
1879 va ser dedicada a la indumentària i a les armes, el 1880 tractà del gravat hispànic i l’any següent foren les 
arts decoratives les protagonistes de l’exhibició.  
338 ENGEL, Arthur, Musées et collections de Barcelone. París: H. Welter, 1896. 
339 Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús, 1890. 
340 BASSEGODA, Bonaventura, « Tres episodis de la història del col·leccionisme a Catalunya. Josep Puiggarí 
i les exposicions de l’Asociación Artístico-arqueológica barcelonesa, la pinacoteca de Josep Estruch i Cumella i el 
Palau Maricel de Charles Deering » a BASSEGODA, Bonaventura, Col·leccionistes, col·leccions i museus. Episodis 
de la història del patrimoni artístic de Catalunya. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publica-
cions, 2007, p.128. 
341  SUBIRACHS, Judit, op. cit., p. 282. 
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gairebé anualment fins el següent decenni, així com la Sociedad del Fomento de la 
Pintura y Escultura de Palma de Mallorca fundada el 1876 i activa fins 1904.  
 
 
2.3.4. El circuit oficial i les Exposicions d’Art (1891-1923)  
 
Anteriorment hem esmentat l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 i a hores 
d’ara, amb l’objectiu d’endinsar-nos en aquelles grans exhibicions que feien bategar 
les ciutats que les acollien i servien d’aparador mundial, hem de començar parlant de 
la que havia tingut lloc en el 1851. Efectivament, aquell any s’organitzà la Primera 
Exposició Universal al Palau de Cristall de Londres que va ser dirigida per la Reial 
Societat de les Arts, Manufactures i Comerç, qui amb anterioritat havia organitzat 
exposicions anuals de caràcter estatal. Des de bon començament l’Estat atorgà a la 
mostra caràcter d’oficial i s’hi exposaren entre d’altres seccions les de maquinària, 
productes manufacturats, ceràmica i belles arts.  
 
El gran èxit que tingueren les primeres exposicions va encetar una trajectòria en la 
qual el certamen va ser rebut posteriorment a ciutats d’arreu del món.342 Després de 
celebrar-se a les capitals europees de París el 1855 i 1867, novament a Londres el 
1862 i a Viena el 1873, i entre d’altres, Barcelona la va acollir en el 1888. Va ser or-
ganitzada per l’Administració Municipal i inaugurada oficialment al saló central del 
Palau de Belles Arts, edifici que fou projectat per August Font i que omplia el buit 
que havia deixat l’enderrocament del Palau d’Exposicions de Belles Arts (1874). 
Aquest edifici i la nau central del Palau de la Indústria varen ser dos dels grans pro-
jectes que van dur-se a terme per acollir l’esdeveniment, malgrat que el balanç dels 
beneficis que es van recaptar en concepte d’entrades fou considerat escàs.343 Repre-
nent el Palau de Belles Arts, cal dir que aquest edifici de nova planta acollí en la sec-
ció dedicada a les belles arts obres d’artistes forans que van aprofitar l’ocasió per 
difondre la seva obra i al mateix temps per relacionar-se amb el públic i aquells inte-
ressats en la compra d’art. A més, aquest Palau va ser el marc arquitectònic del Mu-
seu Municipal de Belles Arts, el qual obriria solemnement les seves portes el 18 de 
gener de 1891.344  
 
Tan sols tres mesos després s’inaugurà la Primera Exposició General de Belles Arts, 
mostra que va conviure amb el Museu Municipal instal·lat al Saló de la Reina Re-
gent. En aquest punt cal comentar els orígens d’aquest tipus de certàmens oficials. 

                                                 
342 MAS, Francisco [de A.], Las Exposiciones Universales e Internacionales. Su estudio Económico y Administrativo. 
Barcelona: Imprenta de Jaime Benet, 1910. 
343 Ibid., pp. 16-17. 
344 « (…) el 20 de desembre de 1890, s’iniciaria el trasllat de les peces al Palau de Belles Arts. (…) El Museu 
Municipal de Belles Arts ocupava la Sala de la Reina Regent, és a dir, l’espai central anterior del primer pis del 
Palau de Belles Arts. », GARCIA, Andrea A., Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i  desenvolupament fins 
l’any 1915. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 316. 
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Palau de Belles Arts de Barcelona construït amb motiu de l’Exposició Universal de 1888 i enderro-
cat a principis del decenni dels anys 40. AFB 
 
 
Per això és necessari traslladar-nos al decenni anterior, quan abans que el segle XIX 
arribés al seu final es va crear la Comisión de Conservación de los Edificios del Par-
que y de Creación y de Fomento de los Museos Municipales, nomenada per 
l’Ajuntament el gener de 1890 i presidida pel tinent d’alcalde del moment, Josep 
Gassó i Martí. Poc després de la seva creació, el 1891 la citada Comissió va rebre 
una interessant proposta per part del Cercle Artístic de Barcelona. El seu suggeri-
ment arribà de la mà d’un reglament que suscitava la celebració d’exposicions artísti-
ques de caràcter anual, que havien d’estar organitzades per l’Ajuntament i amb el 
recolzament de representants de les entitats que hi estiguessin interessades. Final-
ment, la comissió aprovà durant els mesos de març i abril la celebració d’exposicions 
de belles arts i la d’exposicions d’indústries artístiques. Tanmateix hi havia certs as-
pectes que diferenciaren aquest reglament amb la proposta inicial que havia plantejat 
el Cercle Artístic, ja que les mostres havien de celebrar-se alternativament cada dos 
anys i l’únic organitzador seria l’Ajuntament, si bé rebria el suport de les comissions 
on hi figuressin representants de les entitats locals.  

 
Més endavant es nomenà un comitè organitzador format per l’alcalde Joan Coll i on 
entre d’altres personalitats hi constaven el president de l’Acadèmia Oficial de Belles 
Arts, el director de l’Escola Provincial d’Arquitectura, el de l’Escola Provincial de 
Belles Arts, el president de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, el president del 
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Cercle Artístic, el de l’Associació artístico-arqueològica, el de la secció de Belles Arts 
de l’Ateneu Barcelonès i Carlos Pirozzini com a secretari. S’acordà que l’exposició 
s’instal·laria al Palau de Belles Arts i s’inaugurà l’abril de 1891 amb el nom de Prime-
ra Exposición General de Bellas Artes. A banda de les seccions de pintura, escultura, 
arquitectura i arts reproductives, i de la representació estrangera, a l’exhibició també 
va instal·lar-s’hi un Saló d’Honor que va ser organitzat pel Cercle Artístic i que va 
dedicar-se a artistes catalans traspassats, tals com Marià Fortuny, Simó Gómez, 
Claudi Lorenzale i Joaquim Espalter, entre d’altres. La Comissió responsable del 
certamen aprovà la celebració d’exhibicions biennals, una d’indústries artístiques i 
una altra de belles arts que es farien de forma alternativa. Poc després l’Ajuntament 
va validar el reglament de la propera exposició que va correspondre a les indústries 
artístiques, i es va inaugurar el mes d’octubre de 1892 al Palau de Belles Arts.  
 
Posteriorment es va voler donar una correlació independent als dos tipus de mostres 
i a la de 1894 se l’anomenà Segona Exposició General de Belles Arts, instal·lada en 
el mateix edifici que les dues anteriors i que gaudí de més èxit que la organitzada el 
1891.345 La següent mostra va ser la dedicada a les indústries artístiques, però el seu 
poc succés va fer que se’n replantegessin alguns aspectes. Aquest fou el motiu pel 
qual el 1896 es va celebrar la Tercera Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísti-
cas. Dos anys després, va tenir lloc al Palau de Belles Arts la IV Exposición de Be-
llas Artes e Indústrias Artísticas (1898). Tanmateix, després d’aquesta exhibició 
l’activitat de l’Ajuntament referent a la coordinació i celebració d’aquest tipus de 
certàmens va quedar aturada durant un temps.  
 
Finalment, es proposà la creació de la Junta Municipal de Museus i Belles Arts, que 
quedaria constituïda l’abril de 1902 i que tenia com a comesa la coordinació de la 
següent exhibició, no oblidant a més que de forma simultània calia arranjar els Mu-
seus de Belles Arts que havien d’instal·lar-se al Palau de Belles Arts. Així doncs, per 
l’organització d’aquesta exposició es creà una comissió en la que els vocals eren, en-
tre d’altres, el president de l’Associació artístico-arqueològica, el del Cercle Artístic, 
el de l’Associació d’Arquitectes, el del Cercle Artístic de Sant Lluc, el de la Societat 
Artística i Literària de Catalunya i el de la secció de Belles Arts de l’Ateneu Barcelo-
nès. Finalment, el setembre de 1902 va inaugurar-se l’Exposició d’Art Antic amb 
peces procedents de col·leccionistes públics i privats, i essent una mostra « que va 
oferir la possibilitat d’interpretar el patrimoni religiós amb una nova mirada, que 
portaria a la “descoberta” de patrimoni difícilment accessible al públic. »346 En ella la 
majoria d’obres, que sumaren un total de 1890, procedien d’autors catalans i de totes 
les èpoques fins la primera meitat del segle XIX.347  

                                                 
345 BOHIGAS TARRAGÓ, Pere, « Apuntes para la Historia de las Exposiciones Oficiales de Arte de Barce-
lona (De 1890 a 1900) ». Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. III-2 (IV-1945), pp. 94-112. 
346 GARCIA, Andrea, « II. Del 1907 al 1914 » a BORONAT, M. J.; GARCIA, A.; MARCH, E.; SALA, LL.; 
TRULLÉN, J. M., Cent anys de la Junta de Museus a Catalunya. 1907-2007. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2008, p. 34. 
347 BOHIGAS TARRAGÓ, Pere, « Apuntes para la Historia de las Exposiciones Oficiales de Arte de Barce-
lona (De 1901 a 1917) ». Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. III-3 (VII-1945), pp. 189-214. 
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Sala de la Tercera Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques. Palau de Belles Arts, 1896. AFB. 
 
 
 

 
 
Sales de les seccions d’Indústries Artístiques – Tapisseria i brodats de la IV Exposició de Belles Arts 
i Indústries Artístiques. Palau de Belles Arts, 1898. BC. 
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Sala dels Impressionistes francesos en la V Exposició Internacional, 1907. 
 
 
Un cop clausurada l’exposició haurien de passar alguns anys fins que la ciutat tornés 
a viure la celebració d’aquet tipus de certàmens. Es trobaven amb la important falta 
d’espai que patia el Palau de Belles Arts, ja que aquest edifici estava ocupat pel Mu-
seu de Belles Arts i l’antic Museu de Belles Arts procedent de l’escola Llotja, que 
havia passat el 1901 a mans de la Diputació Provincial. Aquest fet va provocar que 
per diferenciar-los s’anomenés « Municipal » a les dependències de l’Ajuntament de 
la ciutat. Ara bé, es decidí solucionar el problema i quan les peces van traslladar-se 
des d’aquest espai fins el Palau de la Ciutadella i al de la Indústria, es reprengué 
l’activitat expositiva. No va ser fins l’abril de 1907 quan s’inaugurà la V Exposició 
Internacional de Belles Arts i Indústries Artístiques, molt destacada per la presència 
massiva d’impressionistes. Va ser una exposició en què com afirmà Bohigas « se 
volvía tenuemente, al antiguo criterio de la conjunción del arte y la industria, puesto 
que a la anterior consideración se añadía la de que esta exposición artística podía ser, 
además, un coadyuvante al mejoramiento de las industrias artísticas; pero lo cierto es 
que ya se había llegado totalmente a la valoración del arte puro. »348  
 
Per la seva banda Andrea A. Garcia afirmà que aquesta fou entre totes una de les 
exposicions més interessants, ja que s’aconseguí la més àmplia participació d’artistes 
estrangers i aquest va ser un fet que no es tornaria a repetir de manera significativa 

                                                 
348 Ibid., p. 196. 
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fins l’Exposició d’Art Francès de 1917.349 I Francesc Miralles també va fer un anàlisi 
positiu pel fet que « mai no s’havia aconseguit que cada nació portés un ampli con-
junt que constituís una sala amb entitat suficient. »350 També va ser l’any 1907 quan 
tingué lloc la creació de la Junta de Museus de Barcelona, formada per representaci-
ons de l’Ajuntament, de la Diputació i també de les societats artístiques de la ciutat, 
si bé l’anterior funcionava dins l’esfera municipal aquesta havia de gaudir d’un caràc-
ter més autònom.351  
 
L’estiu de 1908 les entitats artístiques van demanar a l’alcalde que es continués la 
celebració d’exposicions biennals i van formular la petició per ofici, signada pels 
presidents del Cercle Artístic, el de Sant Lluc, el de l’Associació d’Arquitectes, el de 
la secció de Belles Arts de l’Ateneu Barcelonès, el del Foment de les Arts Decorati-
ves, el de l’Institut Català de les Arts del Llibre, el de la Societat Artística i Literària i 
el de l’Associació Escola Artística. Es va preveure que es celebraria una exhibició el 
1910 i es nomenà una comissió encarregada de la seva organització amb represen-
tants de l’Acadèmia de Belles Arts, una del Reial Cercle Artístic, del Cercle Artístic 
de Sant Lluc i de la Societat Artística i Literària, a més de quatre artistes que designà 
l’Ajuntament. La mostra, que tingué un caràcter plenament artístic, s’inaugurà el 
maig de 1911 ocupant totes les sales del Palau de Belles Arts i fou anomenada Ex-
posició de Retrats i Dibuixos Antics i Moderns. Va assolir un gran èxit de públic i 
venia a omplir el buit expositiu que s’havia creat amb el retard del muntatge de la VI 
Exposició Internacional d’Art provocat per la falta de recursos econòmics.352  
 
Més endavant, es va acordar la celebració d’exposicions d’art de forma anual a partir 
de 1918 i en la qual l’organització aniria a càrrec d’un comitè format per delegats de 
les entitats artístiques i de la Junta de Museus. I finalment va ser l’11 de maig quan 
s’inaugurà l’Exposició d’Art al Palau de Belles Arts, que va ser organitzada per un 
comitè constituït per Joan Llimona com a president, juntament amb les entitats ar-
tístiques de la ciutat, entre les quals hi constava la Societat Artística i Literària, repre-
sentada per Carlos Vázquez.  
 
A partir d’aquest any les associacions artístiques tingueren un paper força destacat, ja 
que a banda de formar part del Comitè van ser representades de forma monogràfica 
en les sales expositives del Palau de Belles Arts alhora que en elles va recaure 
l’admissió d’obres. Els espais anaven a càrrec exclusivament de les entitats que for-
maven part del Comitè i el reglament reflectia l’acceptació d’aquells artistes que per-
tanyien a una entitat amb una trajectòria de cinc anys com a mínim i de fet, ja que 
aquestes mostres foren molt concorregudes, participar-hi es convertí en un objectiu 
prioritari. A redós d’aquell any es crearen diverses societats formades per artistes 

                                                 
349 GARCIA, Andrea A., op. cit., p. 416. 
350 MIRALLES, Francesc, « L’època del Noucentisme (1906-1917) » a FONTBONA, Francesc; MIRALLES, 
Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelona: Edi-
cions 62, 1996, p. 202. 
351 BOHIGAS TARRAGÓ, Pere, « Apuntes... (De 1901 a 1917) » a op. cit, p. 196. 
352 GARCIA, Andrea A., op. cit., p. 43. 
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que en algun moment o altre participaren en aquest certamen, juntament amb aque-
lles entitats que per antiguitat hi tenien el seu propi espai des de la primera de totes 
les exhibicions.  
 
Així doncs les entitats que hi van formar part van ser el Cercle Artístic de Sant Lluc 
que tingué adherit la jove Agrupació Courbet (1918) i el Gremi d’Artistes de Terras-
sa, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, la Societat Artística i Literària de Catalunya, 
Les Arts i els Artistes, una sala on van exposar obres del pintor traspassat Isidre 
Nonell a mode d’homenatge, l’Associació d’Arquitectes, els Independents i el Fo-
ment de les Arts Decoratives. Cal dir que el cartell anunciador de l’exposició va ser 
realitzat pel president d’aquesta darrera entitat, Alexandre Cardunets i a més, a ban-
da del catàleg il·lustrat que s’edità amb motiu de la mostra, el FAD gaudí d’un catà-
leg especial de la seva secció artística. Gràcies al rol que tingueren les agrupacions en 
l’exposició, exposant de forma monogràfica i essent les qui van jutjar l’acceptació de 
les obres que van presentar els seus adherits, van afavorir a que es nodrissin les sales 
amb gran varietat d’autors i tendències.  
 
Més endavant, van ser les associacions artístiques de la ciutat les que van trametre 
una instància a la Comissió Municipal de Cultura per demanar la immediata celebra-
ció de l’Exposició d’Art de 1919. Per la seva organització era necessari que la Junta 
nomenés un Comitè, alhora que es demanà a les entitats artístiques que designessin 
un delegat que les representés. Finalment la Junta va designar per la presidència del 
Comitè a Josep Llimona, que era president de la Junta i les entitats artístiques van 
aportar els seus delegats, essent Francesc Garcia Escarré el de la Societat Artística i 
Literària de Catalunya. L’Exposició d’Art s’inaugurà el 28 de maig del mateix any i 
fou el pintor Francesc Labarta l’autor del cartell. De la mateixa manera que es veié 
en l’anterior mostra, en la present edició les sales van ser dividides entre les societats 
artístiques que les van acceptar. Joaquim Folch i Torres aplaudia el bon resultat del 
reglament que regí aquesta i l’anterior exposició: « en realitat conté els principis de 
respecte i d’acolliment per a totes les manifestacions i tendències artístiques, que fins 
ara no havien traspassat el Portal del nostre Palau de Belles Arts. » I parlà de la im-
portància de la representació de les societats artístiques amb les següents paraules: 
« Ni el que apendrem (suposant que les exposicions es facin per apendre alguna co-
sa), ni el concepte públic que es formi de l’art del país, ni cap dels aspectes amb què 
pot considerar-se una exposició, interessa tan com aquesta orejada de les gents fora 
del taller; aquesta reunió de les gents, grup en front de grup, societat enfront de so-
cietat, que ve a donar als artistes la noció que són uns dels estaments espirituals de la 
ciutat. »353  

 
Novament van participar-hi el Reial Cercle Artístic, el de Sant Lluc on novament hi 
figuraven obres dels artistes de la Courbet, així com la Societat Artística i Literària 
de Catalunya i Les Arts i els Artistes. Gràcies a una carta que Joan Miró va adreçar a 

                                                 
353 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artísti-
ca de La Veu, núm. 478 (26-V-1919). 
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Josep Francesc Ràfols el 1919 podem veure com Miró defensava que l’entitat fos 
descrita de manera ben diferenciada del Cercle Artístic de Sant Lluc:  

 
Està bé la vostra crítica a « La Revista ».354 Vot de censura energètic per no haver 
fet constar l’Agrupació Courbet separada de Sant Lluc. Tothom, com podeu veu-
re, ho ha fet menys vós, i això que sou “Courbet”. Tant ridícul és fer bombo com 
treure-li valor reial. En Foix em digué que al repassar les proves, si hagués tingut 
temps, ja hauria separat la “Courbet” de “Sant Lluc”, amb quina entitat tenim 
tants lligams espirituals com amb la “Literària i Artística”. Amb “Sant Lluc” te-
nim sols un profund agraïment per haver-nos cedit sala.355 
 

Com en l’anterior exposició, hi hagué un ventall d’entitats prou divers com perquè 
tot fent esmena a la varietat artística de la que gaudí aparegués publicada la següent 
frase: « qui la visiti amb esperit eclèctic trobarà pastura per a les seves emocions. »356 
Tal i com constà en una petició que va fer la Junta de Museus, a finals de 1919 
l’Ajuntament constituí la Junta d’Exposicions d’Art que havia de fer front a la cele-
bració de les exhibicions tot rellevant la Junta de la seva organització.357 La Junta 
havia d’estar formada per tres regidors de la Comissió Municipal de Cultura, dos 
funcionaris tècnics designats per l’Ajuntament i un delegat de cadascuna de les asso-
ciacions artístiques que estiguessin constituïdes en aquell moment i de les que po-
guessin formar-se posteriorment, sempre que tinguessin més de cinc anys 
d’existència legal. El desembre de 1919 va quedar constituïda aquesta Junta amb 
Casimiro Giralt com a president, Joan Llimona com a vicepresident i  Josep Llorens 
Artigas com a secretari. A més, es designaren delegats de les entitats artístiques i 
Francesc Garcia Escarré representà novament la Societat Artística i Literària. Tan-
mateix aparegué un canvi en el reglament que no va rebre el suport del delegat de 
l’Artística i Literària, ja que en el document s’aprovava que les adquisicions les faria 
la Junta de Museus i no la Junta d’Exposicions. Malgrat estar en total desacord no va 
poder retirar-se com hagués preferit.358 
 
En aquell moment es va creure convenient la designació d’un Comitè d’Honor, amb 
l’objectiu d’atraure el públic mitjançant festes de caràcter més aviat selecte i constitu-
ït per l’alcalde que en seria el president i diverses personalitats destacades de la socie-
tat barcelonina. També es va arribar a l’acord que les exposicions es traslladarien 
temporalment a l’estranger i que s’establirien en cadascuna una Sala d’Honor de pin-

                                                 
354 Es refereix a l’article de RÀFOLS, J. F., « Exposició d’Art ». La Revista, núm. 90 (16-VI-1919), pp. 176-178. 
Ràfols parlà de l’Agrupació Courbet en la part dedicada al Cercle Artístic de Sant Lluc i com agrupació convi-
dada del Cercle. 
355 « Carta de Joan Miró a J. F. Ràfols », 28-VI-1919. Publicada a MIRÓ, Joan, Cartes a J. F. Ràfols. 1917-1958. 
Barcelona: Mediterrània, 1993, carta 7, p. 29. 
356 ESPÁTULA, «  L’Exposició d’Art ». D’Ací d’allà, núm. 18 (6-VI-1919), pp. 503-506. 
357 La Junta va fer la petició de desentendre’s de l’organització de les exposicions coincidint en un moment en 
què va trobar certs inconvenient a l’hora d’escollir les obres que es destinaven als certàmens. Si bé la raó 
principal que va aportar va ser que la seva atenció anava destinada a la creació d’un museu d’art contempora-
ni. BORONAT, M. J.; GARCIA, A.; MARCH, E.; SALA, LL.; TRULLÉN, J. M., op. cit., p. 78. 
358 BOHIGAS TARRAGÓ, Pere, « Apuntes para la Historia de las Exposiciones Oficiales de Arte de Barce-
lona (De 1918 a 1929) ». Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. III-4 (X-1945), pp. 259-300. 
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tura, una d’escultura i dos sales especials per pintura i escultura dedicades als quatre 
artistes que la Junta designés per votació. Finalment es va poder visitar la que va ser 
l’Exposició d’Art de la primavera de 1920 inaugurada també al Palau de Belles Arts. 
També en aquesta exhibició hi havia les obres dels artistes reunits per entitats. El 
Cercle Artístic de Barcelona, el Cercle Artístic de Sant Lluc, l’Escola Anglesa de Sant 
Jordi i Les Arts i els Artistes van ser les societats que hi van participar, gairebé les 
mateixes que les que hem vist fins ara, si bé la Societat Artística i Literària, tal i com 
veurem detalladament en el capítol dedicat a la seva trajectòria expositiva, no va ad-
herir-se a la mostra. Cal dir que l’Agrupació Courbet s’havia dissolt i alguns dels seus 
membres s’havien adherit a Les Arts i els Artistes. Per altra banda la Sala d’Honor es 
dedicà a Hermen Anglada-Camarasa, i la d’escultura a Joan Llimona, així com les 
Especials es destinaren al pintor Ricard Canals i a l’escultor Enric Casanovas,359 i tal 
i com proclamà el reglament es van destinar gairebé noranta obres al Saló de Tardor 
de París.  

 
Lluís Folch i Torres dedicà un article on un cop més quedà reflectida la varietat 
d’artistes i tendències plàstiques: « Amb les noves normes totes les escoles, totes les 
tendències, tota cosa que pot ésser un valor en la vida de les nostres arts, entren al 
Palau per la porta gran. » I feia referència a la sort de la que gaudien els artistes grà-
cies al reglament: « Així és com es troben aplegats en les sales de les galeries els que 
han arribat ja als cimals de la glòria i els que, des dels més humils llocs, lluiten per 
enriquir les nostres arts amb nous ideals. (...) Ocupen, amb altres mestres i amb igual 
consideració, el seu lloc en la festa. »360 
 
L’any següent es va viure la celebració de la corresponent Exposició d’Art (1921), 
amb una Junta regida per l’anterior reglament amb Lluís Nicolau d’Olwer com a 
president, i els delegats de les agrupacions de la ciutat, entre els quals trobem de nou 
Francesc Garcia Escarré procedent de la Societat Artística i Literària. A l’exposició 
hi van participar el Reial Cercle Artístic, el Cercle Artístic de Sant Lluc, la Societat 
Artística i Literària de Catalunya, Les Arts i els Artistes i els Independents. A més, es 
destinà la Sala d’Honor a Joaquim Mir, mentre que les Especials van estar dedicades 
a les obres de Xavier Nogués i Pau Gargallo. En un article força atapeït 
d’il·lustracions publicat a D’Ací i d’allà el juny de 1921 es va afirmar que de totes les 
celebrades fins aleshores aquesta va ser la més completa.361 

 
El decenni dels anys vint també viuria certs moments de dificultat de cara al bon 
desenvolupament de les exhibicions, ja que la Junta de Museus havia acordat ins-
tal·lar el Museu d’Art Modern al Palau de Belles Arts, desembocant en una evident 
falta d’espai per la Junta d’Exposicions. Tanmateix l’any 1922 s’inaugurà la corres-
ponent Exposició d’Art que aleshores rebria el nom d’Exposició de Primavera per 
ser aquesta l’època en què es celebrava.  

                                                 
359 Ibid., pp. 266-267. 
360 FOLCH TORRES, Lluís, « L’Exposició d’Art ». D’Ací i d’allà, núm. 29 (V-1920), pp. 405-416. 
361 F., « L’Exposició d’Art de 1921 ». D’Ací i d’allà, núm. 42 (VI-1921), pp. 405-412. 
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L’exposició, encapçalada pel cartell anunciador de Fèlix Elías, presentava obres de 
Joan Llimona i Enric Galwey des de les corresponents Sales Especials que se’ls hi 
destinà. Malgrat que aquesta va ser emplaçada al Palau de Belles Arts, la de la prima-
vera de 1923 va haver d’instal·lar-se al Palau de la Indústria, ja que el de Belles Arts 
emmarcava el Museu d’Art. Rafael Benet va opinar sobre l’actual emplaçament tot 
afirmant que « el local, desballestat i immens, no té cap condició per a exposar-hi 
quadros i escultures. »362 Pel que fa al conjunt plàstic, les Sales Especials van rebre 
els treballs artístics de Ricard Urgell i Joaquim Sunyer.  
 
Junt amb les peces d’aquests dos artistes catalans s’hi afegien les del Reial Cercle 
Artístic, del Cercle Artístic de Sant Lluc, de la Societat Artística i Literària de Catalu-
nya i de Les Arts i els Artistes. Sense deixar d’esmentar que en aquesta exhibició hi 
havia la inclusió d’un grup que hi debutà de manera oficial i anomenat els Evolucio-
nistes, nucli que en aquest certamen celebrarà el seu Segon Saló tot aportant més 
d’una vintena d’obres. Des de Destino Joan Cortés, membre del grup, elogià aquesta 
fita i ho va fer amb les següents paraules:  
 

Así, el Saló dels Evolucionistes, aquel año — último que rigió el sistema que tan 
buenos resultados podía haber dado aún—, entró a codearse con toda autoridad 
con las viejas asociaciones, como el Real Círculo Artístico, el Círcol Artístico de 
Sant Lluc, la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña — que éste era su nombre 
completo — y Les Arts i els Artistes, que fueron en aquella exposición las entida-
des que dispusieron de apartado especial para sus componentes.363 

  
Si les primeres exposicions van originar algunes opinions favorables vers l’aportació 
de les societats artístiques, en referència a la de 1923 Rafael Benet va esmentar la 
poca qualitat que es barrejava amb obres de gran valor al llarg de les sales. I per 
aportar la seva opinió criticà els canvis que se’n derivaren del nou reglament: « A 
nosaltres, ens sembla molt bé la tolerància dels Estatuts d’aquestes Exposicions, 
sempre que aquesta tolerància serveixi per a deixar pas a les entremaliadures dels 
artistes, però ens sembla molt malament que en aquests estatuts s’hi escudin els que 
no tenen altre títol que el de soci de qualsevulla entitat més o mens artística. » I 
adreçant-se al Reial Cercle Artístic i Al Cercle Artístic de Sant Lluc els acusava 
d’afavorir el club, més que no pas l’art. El consell que Benet aportà per a solucionar 
tal afer fou el de la celebració de les exposicions cada dos o tres anys, fet que assegu-
raria la qualitat expositiva i a més permetria que la Junta, amb els diners destinats a 
les exposicions no celebrades, destinés més fons a les adquisicions d’art.364 
 

                                                 
362 BENET, Rafael, « Cròniques d’Art. L’Exposició de Primavera. I ». La Veu de Catalunya — Edició del ves-
pre —, núm. 84412 (15-V-1923), p. 5. 
363 CORTÉS, Joan, « Recuerdos del viejo tiempo. El Saló dels Evolucionistes ». Destino, núm. 1000 (6-X-
1956), pp. 57-59. 
364 BENET, Rafael, « Cròniques d’Art. L’Exposició de Primavera. I ». La Veu de Catalunya — Edició del ves-
pre —, núm. 84412 (15-V-1923), p. 5. 
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Sala del Palau de Belles Arts durant l’Exposició Universal de 1888. AFB. 
 
 
Hem anat veient com l’autonomia de la que gaudiren les entitats va permetre que les 
obres de joves artistes i novelles agrupacions s’exposessin al Palau de Belles Arts i 
ho fessin al costat d’entitats amb una trajectòria i un pes artístic molt més impor-
tants. Per una banda, per crítics com Joaquim i Lluís Folch i Torres aquesta fórmula 
representava una garantia de la presència de diverses tendències que van aportar 
també la participació d’artistes agrupats fora de llurs nuclis i tallers.365 Per altra ban-
da, però, també hem trobat l’opinió contrària, com per exemple la de Rafael Benet 
que modificà el seu criteri en el transcurs de les Exposicions d’Art. Si l’any 1918 Be-
net agraïa que de l’admissió de les obres en tinguessin cura les societats per tal de 
garantir que s’hi representessin totes les escoles i les diverses tendències,366 el 1923 
el que ell anomenà « tolerància » va desembocar en una gran quantitat d’obres que 

                                                 
365 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artísti-
ca de La Veu, núm. 478 (26-V-1919). 
366 BENET, Rafael, « L’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 433 (6-V-
1918). 
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van ser admeses de manera gens selectiva,367 criteri que en certa manera també que-
dà reflectit a D’Ací i d’allà al definir la mostra com « un xic minsa. »368 
 
Malgrat els bons propòsits que reflectia l’anual Exposició d’Art, l’any 1923 va trans-
córrer amb un canvi polític arrel de la presidència de Primo de Rivera des del mes de 
setembre. Així doncs, a conseqüència dels successos polítics i militars que van ocór-
rer al país, la Junta va renovar els seus càrrecs poc després i la celebració d’aquestes 
exposicions va quedar anul·lada. Quaranta anys després el Palau de Belles Arts va 
ser enderrocat (1943). 
 
Com hem constatat, Barcelona havia estat una ciutat amb una oferta expositiva pú-
blica limitada al llarg del segle XIX: el Museu Provincial d’Antiguitats ubicat a la 
capella de Santa Àgata i el que l’Acadèmia de Bones Lletres obrí al públic l’octubre 
de 1844 representaven dues mostres d’unes incipients col·leccions públiques.369 Per 
la seva part les Exposicions Retrospectives i les d’Arts Sumptuàries de l’Acadèmia 
de Belles Arts van esdevenir dues iniciatives vers el cultiu museístic i l’Exposició 
Universal de 1888 representà un detonant vers l’evolució museística i expositiva de 
la ciutat. Arran d’aquesta exposició s’obriren al públic col·leccions privades, i per la 
seva banda la creació de la Junta Autònoma de Museus i Belles Arts (1901), embrió 
de la Junta de Museus, participava activament en l’interès vers el foment dels mu-
seus d’art de la ciutat. A Barcelona el col·leccionisme privat i el museu públic es do-
naren la mà, i les col·leccions civils nodrien els museus d’art, més que no pas els 
fons de les col·leccions reials. 
 
 
2.3.5. El paper del col·leccionista 
 
L’interès vers l’art per part d’una societat que participava de les exposicions com a 
visitants i com a clients va nodrir el fenomen del col·leccionisme. Els objectes antics 
i l’arqueologia artística per exemple, foren en aquell moment peces que els compra-
dors cercaven. Un article del crític Francesc Miquel i Badia a El Brusi ens demostra 
aquesta follia pels objectes d’art antic:  
 

La afición a las antiguallas abarca hoy más ancho círculo. Damas elegantes, remil-
gada señoritas, gentes montadas a la última moda ó al uso, como hubieran dicho 
nuestros abuelos, se despepitan por tener en sus salones y camarines muebles, jar-
ros, platos, bronces, etc., de distintas épocas y revestidos del mayor sello posible 
de antigüedad y de arte. A ello se debe el elevadísimo precio que van alcanzando 
los objetos de esta clase, de modo tal, que de cada día se hace más difícil a los 

                                                 
367 BENET, Rafael, « Cròniques d’Art. L’Exposició de Primavera. I ». La Veu de Catalunya — Edició del ves-
pre —, núm. 84412 (15-V-1923), p. 5. 
368 « L’Exposició d’Art d’enguany ». D’Ací i d’allà, núm. 66 (VI-1923), pp. 441-445. 
369 VIDAL, Mercè, « Joaquim Folch i Torres i Lluís Plandiura, dues personalitats apassionades pel nostre 
patrimoni artístic » a BASSEGODA, Bonaventura (ed.), op. cit., p. 191-222. 
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bolsillos modestos satisfacer esta afición, manía o pasión, ya que muchas veces 
toma este último carácter.370  

 
Els tresors d’afeccionats i col·leccionistes havien vist la llum, primerament el 1867 i 
novament en la Segona Exposició Retrospectiva el 1877, i posteriorment en les 
mostres organitzades per l’Asociación artístico-arqueológica barcelonesa i per altres 
corporacions i entitats barcelonines. L’artista cercava una clientela que pogués man-
tenir, i el client era conscient del seu paper en el moment en què va entrar en el cir-
cuit artístic i algun d’ells exhibiren la seva col·lecció particular.371 De fet, trobem en 
guies de Barcelona de l’època referències de col·leccions amb el nom de « museus 
».372 Als anys quaranta trobem la primera col·lecció monogràfica de pintures, la del 
pedagog, paleògraf i heraldista olotí establert a Barcelona Esteve Paluzie i el Museu 
Artístic i Biblioteca de Josep Carreras d’Argerich ubicat al Palau de la Virreina. 
Aquest darrer fou antic administrador dels Amat i el 1835 s’apoderà de l’edifici per 
cobrar les hipoteques que hi tenia contractades.  
 
El particular exhibia els seus tresors i inclús hem trobat alguns casos on el conjunt 
artístic s’exposava en un espai creat únicament per aquesta finalitat. Un bon exemple 
el trobem cap a la meitat de segle de la mà de Sebastià Anton Pascual, a qui Alcolea 
situà « entre els primers col·leccionistes de pintura antiga ».373 Aquest advocat exhibí 
la seva col·lecció pictòrica en un edifici fet expressament al número 10 del carrer del 
Xuclà. En aquest espai una claraboia distribuïa llum zenital als objectes i de fet re-
presentà un model de col·lecció pionera en la museografia gràcies a la distribució 
dels quadres i la forma rectangular de la sala.374  
 
Aquest exemple il·lustrava la vocació museística que existia en el col·leccionisme de 
l’època i Pi i Arimón ho descrigué amb les següents paraules: « Es indescriptible el 
mágico efecto que produce en el ánimo del artista la contemplación de este riquísi-
mo Museo de Pinturas. Basta tener un corazón que sienta la belleza del Arte, para 
conmoverse gratamente ante tantas obras maestras que están allí en el más decoroso 
depósito, como una ofrenda de veneración y respeto debidos al genio. »375 Anton 
Pascual no tenia només pintura, sinó que en la seva col·lecció hi havia altres objectes 
artístics, amb la qual cosa reflectia l’heterogeneïtat que hi havia en el col·leccionisme  
 
                                                 
370 MIQUEL I BADIA, Francesc, « La manía de las antiguallas ». Diario de Barcelona, núm. 244 (I-IX-1882), 
pp. 10614-10616. 
371 FONTBONA, Francesc, « El col·leccionisme català del Romanticisme al Realisme ». Serra d’Or, núm. 335 
(IX-1987), pp. 60-61. 
372 SAURÍ, Manuel; MATAS, José, Manual histórico-topográfico estadístico y administrativo. Guía General de Barcelona. 
Barcelona: Imprenta Saurí, 1849; PI ARIMÓN, Andrés Avelino, Barcelona antigua y moderna. Barcelona: Tomás 
Gorchs, 1854; SAURÍ, M.; MATAS, J., Guía General de Barcelona. Barcelona: Imp. M. Saurí, 1860. 
373 ALCOLEA BLANCH, Santiago, « Les col·leccions catalanes d’art antic » a Les antiguitats i els antiquaris. 
Barcelona: Gremi d’Antiquaris de Catalunya, 1985, pp. 21-39. 
374 La sala rebia llum zenital, els quadres estaven visualment unificats gràcies als marcs amb bastiments daurats 
i la distribució d’aquests pretenia crear una visualització perfecta. A més, l’espai expositiu tenia forma rectan-
gular tot recordant el model de les galeries artístiques europees. GARCIA, Andrea A., op. cit., p. 243. 
375 PI ARIMÓN, Andrés Avelino, op. cit., p. 246. 
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de l’època, on els interessos artístics de molts col·leccionistes acostumaven a ser 
força amplis.376  
 
En els darrers anys de 1880 trobem la col·lecció de Josep Estruch Cumella, qui 
l’exposà també en un edifici construït per encabir-hi i exposar-hi els seus objectes. 
Estruch vivia en un edifici de quatre plantes a la Rambla de Catalunya que va ser 
construït el 1887. Adjunt al seu pis va bastir un pavelló amb una porta directa al car-
rer on ubicà la part d’armeria de la seva col·lecció, ja que va ser especialment reco-
negut en el camp de les armes i les armadures. De fet l’any en què va morir, el 1924 
n’havia reunit 1200.377 En la publicació d’Arthur Engel de 1896 és citada com a « 
museu especial d’armes » on a l’entrada el públic podia adquirir el corresponent catà-
leg.378 Bonaventura Bassegoda qualificà el catàleg com una « reconeguda i luxosa 
publicació amb 166 reproduccions fototípiques titulada Museo Armería de Don José 
Estruch y Cumella (Barcelona, 1896), veritable llibre de culte per tots els afeccionats a 
les armes, que el 1976 va ser objecte d’una reedició facsímil. »379  
 
Per un altre costat els Museus de Pintura de Pere Albrador, Josep Maria Serra, Josep 
de Cabanyes i Joan Ramon Campaner van ser alguns exemples de col·leccions pictò-
riques que el públic podia visitar, si bé el darrer també incloïa una secció d’història 
natural. Aquestes eren algunes mostres de col·leccions que els propietaris mostraven 
obertament i que van ser visitades per viatgers nacionals i estrangers.380 No hem 
desglossat una relació completa de tots aquells col·leccionistes particulars existents a 
l’època381 perquè creiem que mostrant aquests exemples ja és possible començar a 
imaginar la realitat del col·leccionisme d’art a partir de la segona meitat del segle 
XIX a Barcelona.  
 

 
 

                                                 
376 « Antón Pascual poseyó también muebles, bronces, grabados, vasos de barro, piezas de porcelana blanca, 
de cristal… Sus intereses, como los de la mayoría de estos coleccionistas decimonónicos eran amplios. Preci-
samente esta heterogeneidad caracterizará gran parte del coleccionismo de la época. », ESPAÑOL, Francesca; 
RIVERO, Nuria, « Coleccionismo y “Renaixença” ». La Vanguardia, núm. 37100 (9-IV-1985), p. 45. 
377 ALCOLEA BLANCH, Santiago, op. cit., p. 25. 
378 ENGEL, Arthur, op. cit., p. 9.  
379 BASSEGODA, Bonaventura, « Tres episodis de la història del col·leccionisme a Catalunya. Josep Puiggarí 
i les exposicions de l’Asociación artístico-arqueológica barcelonesa, la pinacoteca de Josep Estruch i Cumella i el 
Palau Maricel de Charles Deering » a BASSEGODA, Bonaventura (ed.), op. cit., p. 130, El catàleg esmentat és 
Museo armería de Don José Estruch, reproducción fototípica de los ejemplares más notables que en él se conservan, Barcelona 
1896, editat el 1976 per Puvill Editor (Barcelona). 
380 PI ARIMÓN, Andrés Avelino, op. cit., p. 257. 
381 Per aquest primer capítol referir-nos a tots els col·leccionistes privats que existien a la Barcelona del XIX 
seria excessiu. No obstant, al marge del text principal es poden esmentar noms com el de l’advocat i escriptor 
Joan Cortada (1805-1865) propietari d’un gabinet d’antiguitats; els exemples de Francesc Santacana i Francesc 
Brossa que allotjaren els objectes d’art a les seves respectives cases, la col·lecció pictòrica del canonge Ramon 
Iglesias; i d’època més tardana, és a dir de finals de la segona meitat del segle XIX, foren el conjunt de gravats 
i pintura de Josep Pujol; la de pintura de Bernadí Martorell; el Museo de Pinturas de l’antiquari Bartomeu 
Bosch i Pazzi amb obra pictòrica i objectes d’arts decoratives i la de Francesc Soler i Rovirosa amb diversos 
objectes i pintures. 
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2.3.6. Galeries d’art 
 
Quan els artistes es van quedar sense les exposicions col·lectives autogestionades 
per ells mateixos i per afeccionats a les arts382 va començar a proliferar una nou sis-
tema de difusió artística. La galeria d’art es convertí en un canal de divulgació amb 
molt de pes a l’època i de fet a partir de la segona meitat del segle XIX la ciutat 
comptà amb importants locals de règim privat destinats a exposicions d’art. Arriba-
ren de forma tardana i primerament les obres artístiques es mostraven a l’aparador 
d’alguns comerços on es venia material per pintors, motllures i altres estris. És el cas 
de les botigues de marcs de Josep Monter i la de Francesc Bassols383 que posterior-
ment es convertiren en galeries d’art. Aquest sistema de difusió i una burgesia que 
defensava les iniciatives privades va desembocar en la propagació de les galeries. En 
aquesta ciutat trobem alguns espais que en forma de galeria d’art funcionaven des de 
les darreries del segle, tals com la Sala Parés, la més antiga (1877), l’Hotel de Ventas 
(1890), el Faianç Català (creat com a taller ceràmic el 1891), La Pinacoteca (1894), la 
Casa Llibre (anomenada Cruspinera des de 1896), la Sala Robira (1898), les Galeries 
Dalmau (1906) i les Galeries Laietanes (1915) com a successora del Faianç Català, 
són algunes de les galeries que van encetar una oferta expositiva emmarcada en 
aquest tipus d’establiments.384  
 
A més de les sales o salons de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts, del Cercle Artís-
tic i del Cercle Artístic de Sant Lluc oberts al públic, les galeries van representar un 
espai que impulsava i acollia l’activitat expositiva de la ciutat. Les exposicions eren 
una plataforma de difusió dels treballs dels artistes i al marge de les exposicions ofi-
cials acomplien el rol de promotores artístiques. Cal afegir que tant les galeries com 
els seus instigadors van jugar un paper important en la difusió dels moviments artís-
tics d’avançada, i en aquest sentit veiem per exemple com el realisme i el modernis-
me es van propagar des de la Sala Parés, el noucentisme ho feia des del Faianç Cata-
là i les Galeries Laietanes, i l’art avantguardista des de la Sala Dalmau. 
 
En un moment en què un determinat nucli d’artistes anava endinsant-se en les afo-
res del circuit oficial, fou important la creació de grups on es reunien artistes de 
l’època. Ramon Casas, Santiago Rusiñol i Miquel Utrillo van promoure la creació de 

                                                 
382 El 1874 amb l’enderrocament del Palau per Exposicions finalitzava el projecte que va fer realitat la Socie-
dad para Exposiciones de Bellas Artes que oferí exposicions d’art en aquest edifici des de 1868. 
383 « A Barcelona, les cases de Josep Monter i Francesc Bassols excel·liren entre els pioners del galerisme i 
funcionaren gràcies a una sèrie d’accionistes que gaudien de diverses facilitats d’adquisició de les obres expo-
sades. » FONTBONA, Francesc, « De l’art romàntic al modernista (1833-1897) » a SOBREQUÉS, Jaume 
(dir.), op. cit., vol. 6, p. 338. 
384 Hem esmentat aquestes galeries d’art per ser les més antigues i properes al tombant de segle. En la seva 
publicació dedicada a l’art avantguardista, Jaime Brihuega cità la Galeria Areñas, la Syra, El Camarín — es-
mentada també per A. Galí com un establiment de Santiago Segura, a GALÍ, Alexandre, op. cit., p. 232 —, 
Sales de la Publicitat, Sala Esteve, Galeria Malmedé i Sala Reig, a més de fer una referència a aquelles que 
sorgiren cap als anys trenta i que per raons cronològiques no incloc en aquest estudi. Veure BRIHUEGA, 
Jaime, op. cit., 1981, p. 89. 
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Exposició d’Art a la Sala Parés, 1904. AFB. 
 
 
la cerveseria Els Quatre Gats, regentada per Pere Romeu i que s’obrí al carrer de 
Montsió el 1897. Acollia artistes, intel·lectuals, tertulians i actuà com a local 
d’exposicions alternatiu.385 Mireia Freixa hauria defensat que el conjunt d’artistes 
plàstics que es formaren al voltant d’Els Quatre Gats mereixerien haver estat reco-
neguts entre els grans expressionistes europeus, contràriament a allò que és comú en 
la historiografia de l’art del segle XX que és pensar-la des dels grans focus euro-
peus.386 En aquest caliu artístic el 1899 va aparèixer la revista també anomenada 
Quatre Gats de la que se’n publicaren quinze números.387 El local, ubicat als baixos 
de la Casa Martí va ser un nucli fonamental de les tertúlies i vetllades modernistes, 
actiu fins 1903. I finalment, del decenni de 1890 caldria esmentar també el paper 
difusor del Saló de « La Vanguardia » obert des de 1892 i on s’hi presentaven artistes 
contemporanis catalans.388 
 

                                                 
385 Darío de Regoyos va fer la seva primera exposició individual en aquest local, també s’hi mostrà obra de  
Nonell (1898); Ramon Pichot, Xavier Gosé, Evelí Torent (1899), Pablo Picasso penjà els seus dibuixos el 
1900 i el grup d’Els Negres ho va fer el 1903. 
386 FREIXA, Mireia, « El modernisme català: creació des de la periferia » a GRAU, Ramon; MUÑOZ, Josep 
M. (eds.), Catalunya, una història europea. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2006, pp. 98-109. 
387 La revista Quatre Gats va ser dirigida per Pere Romeu i va representar l’antecedent de  la revista també 
setmanal Pèl & Ploma, que aparegué el 1899 i va treure el seu darrer número l’any 1903. 
388 L’exposició inaugural presentava obra de Casas, Rusiñol, Graner, Meifrèn, Tamburini, Pellicer, Foix, Su-
ñol, Atché, B. Galofré, Vallmitjana. A partir de 1896 mostrà obra de Mir, Torres-García, Nonell i Canals entre 
d’altres. 
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Sala Parés, 1918. AFB. 
 
 
Alhora que la mentalitat burgesa afavoria les propostes de caràcter privat es fundà la 
primera galeria d’art particular de la ciutat, la Sala Parés, que en els seus inicis havia 
sigut una botiga de material artístic i estampes fundada per Joan Baptista Parés i 
Carbonell (1840), i el 1877 inaugurà la primera sala d’exposicions389 i en el decenni 
dels 80 la sala gran. De la mateixa manera en els noranta trobem altres iniciatives de 
sales privades, com per exemple els Salons de Ventas, negoci destinat a la compra i 
venta d’escultures, pintures i objectes artístics. Comptava amb dos locals, el primer 
d’ells funcionant des de 1890 al carrer de Portaferrissa i un segon al carrer de Fonta-
nella inaugurat el 1892. Aquest fet ens demostra que la Sala Parés no era exclusiva 
en l’àmbit artístic. 390 La Casa Llibre, també d’aquesta època, s’apropava més al mo-
del de botiga on s’hi exposaven obres d’art i continuà amb el nom de Cuspinera a 
partir de 1896 fins 1901, instal·lada al carrer de Ferran. El 1898 es va establir al car-
rer Escudellers l’Exposició Robira, els fundadors de la qual venien i compraven 
quadres des d’alguns anys abans. I finalment, la pròpiament dita Sala Robira apare-
gué posteriorment al carrer de Ferran quan els seus fundadors, els germans Pere i 
Vicenç Robira van decidir separar-se. 
 
Una bona alternativa que prengué el relleu de la Parés a finals del primer decenni del 
segle XX fou la capitanejada pel pintor i marxant Josep Dalmau. Freqüentava la cer-
veseria Els Quatre Gats i el 1906 obrí un establiment al carrer del Pi. Més tard, el  

                                                 
389 Una bona referència bibliogràfica per l’estudi de la història de la Sala Parés és MARAGALL, Joan A., 
Història de la Sala Parés. Barcelona: Selecta, 1975. 
390 BATLLE, Helena, « Exposicions i galeries d’art » a FONTBONA, Francesc (dir.), El Modernisme. Les arts 
tridimensionals, la crítica del modernisme, vol. IV. Barcelona: Isard, 2003, p. 236. 
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Sala d’exposicions  
de la Galeria Dalmau.  
BC, Fons Fotogràfic  
de Frederic Mompou 

 
 
1910 la sala d’exposicions s’instal·là al carrer de Portaferrissa i el 1923 passà a ser la 
Sala Dalmau del passeig de Gràcia. Des dels seus inicis Dalmau organitzà exposici-
ons on mostrava artistes de la tendència noucentista i va difondre en primícia els 
primers ismes de segle com per exemple va fer amb l’obra d’artistes cubistes a través 
de l’Exposició d’Art Cubista de 1912,391 l’art de Marcel Duchamp o Francis Picabia, 
i que foren bons exemples que van demostrar quin rol jugà en l’art d’avantguarda. A 
més, en ell trobem el sentit transversal amb el que entenia l’art en el moment en què 
s’implicà en l’edició de la revista 391 fundada per Picabia.  
   
Per altra banda trobem El Faianç Català, negoci que es creà a Sabadell el 1891 com a 
taller de ceràmica per iniciativa de Marià Burguès. El seu nebot Santiago Segura el 
traslladà posteriorment a Barcelona i n’obrí la sala d’exposicions.392 Aquesta sala va 
ser testimoni i lloc d’origen el 1910 de la creació de la més destacada associació artís-
tica noucentista, Les Arts i els Artistes, qui va celebrar la seva primera exposició al 
Faianç Català l’abril del mateix any. El Faianç va convertir-se en botiga d’objectes 
artístics quan Segura passà a organitzar les mostres d’art modern a les Galeries Laie-

                                                 
391 A principis de l’any 1908 Josep Dalmau organitzà una mostra de dibuixos de Josep Mompou; el 1909 va 
presentar obra gràfica d’Isidre Nonell; l’any 1911 presentà treballs de Xavier Gosé i de la polonesa Mela Mu-
termilch; el 1912 obra de Torres-García, treballs de Picasso, i també el mateix any va inaugurar una gran ex-
posició d’art cubista que segons el catàleg recollia peces de Marcel Duchamp, Joan Gris, August Agero, Al-
bert Gleizes, Joan Metzinger, Marie Laurencin, Le Fauconnier i Leger. Jaime Brihuega fent referència a 
l’exposició va dir: « No cabe duda que la exposición produjo una fuerte conmoción en el público, que la aco-
gió con bastante recelo », i afirmà que Cirici inclogué pel seu compte a Leger en la publicació CIRICI, Ale-
xandre, « L’Aportació de Josep Dalmau » a Catálogo de la exposición conmemorativa de Dalmau. Barcelona: 
C.O.A.C.B, 1969. 
392 Segons Alexandre Galí el Faianç Català obrí la seva sala d’exposicions cap a l’any 1910. GALÍ, Alexandre, 
op. cit., vol. V. p. 231. 
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tanes, espai en què la decoració del celler va anar a càrrec de Xavier Nogués393 i on 
s’hi van exposar els qui en l’art pertanyien al moviment noucentista. Les Galeries 
Laietanes funcionaven com espai d’art, espai de tertúlia, poesia i també com a lloc 
on sorgiren diverses propostes editorials. Segura obrí un comerç d’antiguitats ano-
menat La Basílica que no havia de ser únicament un mercat d’antiguitats, sinó un 
lloc més per a poder visitar »394 i tenia una part decorada per Manuel Humbert.  
 
Segura també tenia al seu càrrec l’establiment de reproduccions i marcs La Pinacote-
ca, instal·lat aleshores a la Gran Via. Des d’aquest nucli s’hi van promoure diverses 
revistes, tals com « Picarol » (1912), « La Cantonada » (1914), « Revista Nova » (1914 
— 1916) i « Vell i Nou » (1915),395 i  en aquest sentit aquesta forma d’entendre l’art 
o aquest deure com a galerista reflectit en l’edició de magazins és equiparable a la 
que havia demostrat Dalmau.  
 
 
2.3.7. La proliferació de les societats d’artistes (1881-1924) 
 
Al llarg de l’anterior capítol hem anat veient com en el segle XIX va créixer un inte-
rès vers les mostres artístiques i el col·leccionisme d’art, fet que va desembocar en 
una sèrie d’accions que es reflectiren en el marc social de la ciutat. Parlem per una 
banda de la creació de galeries d’art, és a dir l’espai que va esdevenir el canal artístic 
privat alternatiu a les mostres oficials, i per altra de l’aflorament d’associacions im-
pulsades per artistes que de forma col·lectiva organitzaven exposicions i activitats 
adreçades al foment de les belles arts.  
 
Així és com aquesta part pretén mostrar aquelles societats i agrupaments d’artistes 
que van anar formant-se a partir dels primers decennis del segle XIX i els primers 
del segle XX, i concretament entre la fundació del Cercle Artístic de Barcelona 
(1881) i l’Agrupació d’Artistes Catalans (1919), i per tant les que coincidiren amb la 
Societat Artística i Literària. A rel de mostrar el ventall d’entitats que trobem em-
marcat en aquest període, podrem anar esbossant una època en què les societats 

                                                 
393 Galí equiparà l’establiment de Galeries Laietanes a la cerveseria Els Quatre Gats tot afirmant: « Però pel 
mes de novembre del mateix any la casa duia el nom de Galeries Laietanes i dos mesos més tard ja 
s’anunciaven les seves caves amb vins i licors de marca. Es tractava, com es pot comprovar, d’una mena de 
retorn als Quatre Gats, sense cabelleres ni calces esgarronades, a propòsit per a paladars fins. » GALÍ, Ale-
xandre, op. cit, vol. V, p. 232. 
394 « La Basílica ». Vell i Nou, núm. 38 (1-XII-1916), pp. 292-294. 
395 El primer dels sis números de « Picarol » va sortir el 10 de Febrer de 1912 i era dirigida per Xavier Nogués, 
amb la participació dels artistes Josep Aragay, Manuel Humbert, Marià Andreu, Joan Colom, Remigi Dargallo, 
Ismael Smith, Pere Inglada, Feliu Elias, Joaquim Torres-García.  El gener de 1914 aparegué La Cantonada de 
la que sortiren també pocs números. Alexandre Galí va fer referència a La Cantonada com un establiment que 
Segura instal·là dedicat a les antiguitats i que tenia una sala d’exposicions, segons Galí aquest comerç passà a 
dir-se El Camerín, GALÍ, Alexandre, op. cit., vol. V, p. 232. Pel que fa a les publicacions periòdiques Revista 
Nova va aparèixer l’11 d’abril de 1914 dirigida per Feliu Elias i Francesc Pujols. El 1914, després de treure més 
de trenta números aturà l’activitat i reaparegué el 1916, reflectint per primer cop el que succeïa a nivell euro-
peu en el camp artístic. Segura creà finalment Vell i Nou, que aparegué des del mes de març de 1915 fins l’any 
1921 i fou dirigida successivament per S. Segura, Joaquim Folch i Torres, Romà Jori i Feliu Elias. 
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d’artistes anaren variant de patró a mesura que avançaven els anys, al compàs d’uns 
interessos i afinitats que també anaven canviant. Alhora veurem com de forma pa-
ral·lela a l’aflorament d’entitats també creixia l’organització d’exposicions 
col·lectives organitzades per les mateixes associacions, tot teixint un interessant cir-
cuit expositiu i artístic a la Barcelona del tombant de segle.  
 
En l’àmbit artístic i citant novament a Jaime Brihuega hem de dir que els agrupa-
ments foren un bon paraigua on els artistes podien aixoplugar-s’hi: « Entre los me-
canismos de la autodefensa del artista, la agrupación es uno de los más inmediatos 
porque es a la vez un mecanismo complementario de la exhibición artística, y en ella 
está la única tabla de salvación frente a la nueva realidad del mercado. »396 L’artista 
es trobava davant d’un paisatge on s’hi traçaven dos camins: per una banda la via 
oficial a través de l’Acadèmia i els certàmens promoguts per l’Estat, i per l’altra el 
grup, és a dir un mateix nucli format per personalitats properes a la vida cultural o 
per artistes que projectaven i difonien el seu treball i interessos a través de 
l’organització d’exposicions, la publicació de catàleg o l’elaboració de manifests. 
 
Cal dir que la ciutat i el seu teixit urbà afavorien la creació d’associacions si tenim en 
compte que representava un escenari amb població nombrosa i socialment diversa. 
És interessant esmentar l’estudi de Borja de Riquer qui ho expressà a través de xifres 
i referint-se a l’activitat ateneista amb les següents paraules:  
 

Pero la ciudad de Barcelona era también un activísimo centro cultural como refle-
ja la gran cantidad e importancia de las diferentes entidades, como los ateneos, 
que se crearon esos años. Entre 1860 y 1899 en Barcelona se constituyeron 18 
ateneos o centros culturales diferentes, y entre 1900 y 1923 surgieron nada menos 
que otras 37 entidades de este carácter. (…) El Ateneo barcelonés, con más de 
2000 socios, era a final de siglo el más claro exponente del nuevo ambiente cívico 
y cultural  que se había creado en la ciudad condal gracias al activismo de estas 
entidades.397  

 
També Germán Rueda parlà d’ateneus tot afirmant que « la lógica del liberalismo 
ensanchó los cauces del debate cultural, en general, impulsando un asociacionismo 
que cuajó en diversas instituciones privadas, entre las que destacan los ateneos. »398 
Aquests jugaren un paper important en el món de la cultura de finals del segle XIX, 
especialment el barcelonès. Més tard, sorgiren a Catalunya els ateneus obrers i altres 
associacions, com per exemple la Catalanista d’Excursions Científiques (1876), que 
va jugar un paper important en la conservació i difusió del patrimoni artístic i ar-

                                                 
396 La nova realitat del mercat que esmenta l’autor respon a un mercat anònim que l’artista ha de seduir. BRI-
HUEGA, Jaime, op. cit., 1981, p. 93. 
397 RIQUER, « Los límites de la modernización… » a BAHAMONDE, A.; BERNAL, A. M.; CARNERO, 
T.; FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.; JULIÁ, S.; NOREÑA, M. T.; RIQUER, B. [de]; SÁNCHEZ JIMÉ-
NEZ, J., et al., Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares. VII Coloquio de Historia Contem-
poránea de España. Madrid: Siglo veintiuno de España editores, S. A., 1992, p. 33. 
398 RUEDA, Germán, España 1790-1900. Sociedad y condiciones económicas. Madrid: Istmo, 2006, p. 445. 
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queològic català.399 Les activitats que hi organitzaven comprenien visites arqueològi-
ques i de divulgació històrica, el dibuix del territori natural i del patrimoni, treballs 
literaris i científics, i fins i tot l’edició del primer volum de l’Àlbum Pintoresc Monumen-
tal de Catalunya que es va realitzar entre 1878 i 1879. D’igual naturalesa va ser 
l’Associació d’Excursions Catalana, creada com a resultat d’una escissió de l’anterior 
i que tenia com a fita recórrer el territori català per estudiar i divulgar el patrimoni 
natural i artístic, i fins i tot va arribar a publicar el seu Butlletí. Finalment, el 1890 en 
tornar-se a reunir les dues institucions, es forjà el Centre Excursionista de Catalunya.  
 
Anirem constatant com les entitats ens ajuden a veure que en el marc de la segona 
meitat de segle es crearen a Barcelona associacions que promovien la celebració de 
mostres d’objectes artístics i d’activitats en pro de l’art. Eren societats « artístiques » 
més que no pas d’artistes perquè les constituïen sobretot afeccionats a les arts, pro-
motors culturals o financers, fet que no va restar la presència d’un gran interès vers 
la difusió i exhibició de les belles arts. I així doncs, en aquest període estudiat, tro-
bem l’exemple d’entitats integrades per personalitats afins a les arts, per persones 
allunyades de la praxis artística i properes als ambients burgesos.  
 
Ara bé, analitzant les societats que anaren sorgint posteriorment, ens adonarem que 
van aparèixer diverses associacions integrades únicament per artistes i al marge de la 
participació burgesa, i que tingueren un caràcter més efímer.400 Entre d’altres cir-
cumstàncies ho feien gràcies a la coneixença adquirida a l’acadèmia on rebien for-
mació, o bé perquè eren un grup de tertulians que es trobaven regularment en un 
espai o galeria d’art, si bé aquests no foren els únics motius ja que n’hi hagué que 
van sorgir a rel d’uns objectius similars que els aglutinaren. Tanmateix també existi-
en entitats que servien com una mena de plataforma, ja que en elles els artistes gau-
dien d’un espai expositiu o d’una aula on dibuixar del natural. En aquests casos, per 
tant, els artistes no s’agrupaven seguint les seves avinences, sinó aprofitant aquest 
caliu que els oferia la societat.  
 
Aquest fet ens permet referir-nos a la publicació de Brihuega dedicada a les avant-
guardes artístiques a Espanya, en la qual parlà de les dues vessants des d’on 
s’articulava el funcionament de moltes associacions artístiques. L’autor parlava d’un 
doble nivell palpable en les entitats: primerament aquell on els artistes propagaven 
manifestacions de caire ideològic, i per altra banda el nivell reflectit en aquells artis-
tes que utilitzaven l’associació com un espai i aixopluc. 401 
 

                                                 
399 GARCIA, Andrea A., op. cit., p. 273 i FONTBONA, Francesc, « Del Neoclassicisme a la Restauració. 
1808-1888 » a FONTBONA, Francesc, Història de l’Art Català, vol. VI. Barcelona: Edicions 62, 1996, pp. 287-
290. 
400 FONTBONA, Francesc, « Associacionisme, mecenatge i col·leccionisme d’art entre els burgesos catalans 
del segle XIX ». Revista de Catalunya, núm. 160 (III-2001), p. 74. 
401 BRIHUEGA, Jaime, op. cit., 1981, p. 98. 
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D’entitats fundades abans de 1900 trobem el Centre d’Aquarel·listes, inaugurat el 
1882 i que va celebrar la seva primera exposició el 1885 al Museu Martorell,402 el 
Cercle Artístic de Barcelona (1881) i l’efímera Societat de Belles Arts que va ser fun-
dada el 1897 pels pintors Pere Borrell del Caso i Francesc Guasch. Tal i com anirem 
veient al llarg d’aquest capítol, el període a cavall dels dos segles va embolcallar una 
destacada proliferació d’entitats i agrupaments formats per artistes. L’esmentada 
època aportà un ventall de societats que seguiren diversos models, a tall d’exemple 
podem esmentar aquelles que serviren com a plataforma des d’on els artistes projec-
taven la seva obra, d’altres que professaven una mateixa ideologia i tendència, i tam-
bé la presència d’agrupaments més o menys efímers on s’hi aglutinaren artistes que 
en alguns casos formarien part d’altres societats. 
 
Dos grans apartats ajuden a emmarcar les societats d’artistes que van ser creades al 
llarg del període establert. De fet hem cregut convenient crear un primer grup que 
abraça el període que va des de 1881 i 1909, coincidint amb la data dels primers es-
tatuts del Cercle Artístic de Barcelona (1881). La segueixen les entitats creades a re-
dós d’aquesta data fins arribar als voltants de 1910, moment en què tingué lloc el 
sorgiment de Les Arts i els Artistes, entitat que aglutinà artistes del Noucentisme i 
que capitaneja el segon grup. Així doncs el següent conjunt comprendrà les diverses 
societats que van sorgir a partir de 1910 i fins més enllà dels anys 20. Aquesta fou 
una etapa on hi hagué un aflorament d’entitats d’artistes més extens en comparació 
amb l’anterior període, i que aportà una sèrie d’agrupacions més heterogènies i en 
molts casos més breus. Sense oblidar dir que l’esmentat conjunt abraça també les 
entitats formades per la que es coneix com « generació del 1917 », marc temporal on 
hi trobem certs nuclis d’artistes joves i inquiets sorgits a redós d’aquesta data i d’un 
moment sociocultural que serà properament exposat. 
 
▪ Agrupacions en el tombant de segle (1881-1909) 
 
En el segle XIX les associacions artístiques es nodrien de personalitats procedents 
de l’àmbit comercial, econòmic i de la promoció cultural, que si bé també eren afins 
al món de l’art estaven totalment allunyades de la pràctica artística. Però a mesura 
que les obres d’art i les exhibicions anaven despertant un creixent interès entre la 
ciutadania, els artistes van anar cercant un mitjà des d’on mostrar-se al públic, i evi-
dentment al client. I de fet aquest objectiu va convertir-se en la principal fita de les 
societats artístiques més properes al final de segle i sobretot als inicis del XX. Els 
artistes s’agrupaven seguint llurs afinitats per trobar un canal des del qual exposar de 
forma constant i des de la plataforma col·lectiva podien exhibir de forma regular les 
seves obres en galeries d’art i també, quan el reglament ho va permetre, fer-ho com 
a membres d’una entitat en les Exposicions Oficials d’Art.  

 

                                                 
402 El Museu Martorell fou el primer museu municipal de la ciutat i la primera exposició que s’hi va inaugurar 
va ser organitzada, a petició de l’Ajuntament, per una Comissió de l’Asociación artístico-arqueológica barce-
lonesa. 
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Es forjava així una important diversitat d’agrupacions que pel que anirem veient 
podrien denominar-se societats d’artistes més que artístiques. Si bé l’esmena no és 
un criteri que podríem aplicar sense fer matisos ni crear dubtes, ens ajuda molt so-
vint a veure la diferència entre unes i altres entitats. Des dels anys de l’època finise-
cular i sobretot en els primers decennis del segle XX, les entitats van anar derivant 
cap a agrupaments d’artistes en què poc sovint s’hi barrejaven persones que no fos-
sin pintors o escultors. L’estol d’associacions que aflorà va regir bona part de la vida 
expositiva i artística que s’oferia a la ciutat a partir de les mostres col·lectives que 
organitzaven. Aquestes exposicions no només s’havien d’entendre com una forma 
de presentar-se públicament, sinó també com una manera de definir el caràcter de 
l’entitat i en alguns casos el de la galeria, a través de les sales d’art on hi exposaven.  

 
Caldria remarcar també que al llarg del període estudiat sorgiren grups amb una tra-
jectòria remarcablement breu que coexistien amb entitats amb una vida molt més 
llarga i que en alguns casos van acollir alguns membres d’altres entitats. Com anirem 
observant, en algunes societats les fronteres no eren del tot infranquejables i hi era 
present el moviment d’artistes entre diferents agrupacions coetànies, fet que els hi 
proporcionava més opcions per exhibir la seva obra. A més, diverses societats van 
publicar els seus objectius i van arribar a definir-se en textos que redactaren a mode 
de salutació o de manifests que hem localitzat a la premsa de l’època o en catàlegs de 
les exposicions. Aquestes declaracions han servit per conèixer de prop quin fou el 
motor que impulsà la fundació de l’entitat, quines activitats es proposaven i amb 
quina mirada pretenien que la societat les percebés. Els manifestos, els membres, el 
to de les exposicions i les posteriors crítiques a la premsa ens ajuden a apropar-nos-
hi per tal d’anar confeccionant el teixit d’associacions que anà poblant el panorama 
artístic barceloní del període estudiat i en el que es creà l’entitat que articula la nostra 
investigació, la Societat Artística i Literària de Catalunya. 
 
L’entitat que encapçala aquest període és el Cercle Artístic de Barcelona, institució 
de gran envergadura que sobrepassa el centenari. Va ser creada en el 1881, set anys 
abans de la celebració de l’Exposició Universal de 1888, i des de 1917 per concessió 
del rei Alfons XIII rebé la denominació de Reial. De fet, parlem d’una associació 
que jugà un paper important en la història de l’art del país, amb una inquietud que 
l’ha fet gaudir d’una llarga trajectòria i una àmplia oferta d’activitats. Va inaugurar-se 
amb l’objectiu de fomentar les belles arts en totes les seves manifestacions i per això 
facilità als socis hores de dibuix de model i sortides per l’estudi del paisatge. Con-
templava a més la fundació d’una exposició permanent o temporal i la creació d’un 
museu i biblioteca. Finalment, quedava inscrit en el seu reglament que l’entitat havia 
de constar de socis de número i d’aspirants.403 Cap a 1882, tal i com ho proclamaren 
els estatuts, va tenir lloc la fusió entre els Aquarel·listes que es trobaven al Cafè No-
vetats i l’anomenat Círculo Artístico, que a partir d’aleshores passà a dir-se Centro  

                                                 
403 Una monografia ben documentada de la trajectòria del Reial Cercle Artístic de Barcelona és: MARÍN, 
Maria Isabel, Cercle Artístic de Barcelona. Primera aproximació a 125 anys d’història. Barcelona: Reial Cercle Artístic 
de Barcelona, 2006. 
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Saló de pintura i escultura inaugurat pel Cercle Artístic de Barcelona el 1899, carrer de Les Corts. 
 
 
de Acuarelistas.404 Malgrat aquest primer pas el Governador Civil no va acceptar el 
projecte de Reglament de la Societat d’Aquarel·listes fins la primavera de 1883. La 
societat volia afavorir l’estudi artístic i per tal de dur-ho a terme oferia l’estudi de 
model viu, l’engrossiment d’una biblioteca i la celebració d’exposicions de forma 
pública. I de fet el 1885 inaugurà la Primera Exposición de Acuarelas, Dibujos, Pin-
turas al óleo y Esculturas al Museu Martorell, mostra de la que se’n publicà un catà-
leg il·lustrat amb més de 340 obres.405 La comissió que organitzà la mostra estava 
dirigida per Josep Lluís Pellicer, tenia com a secretari a Josep A. Trias i entre els vo-
cals hi trobem entre d’altres Josep Ferrer Soler, Tomàs Moragas, Josep Cusachs, 
Leopold Roca, i els dos pintors Eliseu Meifrèn i Mariano Fuster, que varen socis de 
l’Artística i Literària de Catalunya. 

 
Després d’una exposició celebrada a la Sala Parés el 1887 hi va haver un augment de 
participants al Centro de Acuarelistas que provenien de la secció de Belles Arts de 
l’Ateneu Barcelonès. Fruit d’aquesta fusió es va crear el Círculo Artístico de Barce-
lona que elaborà un nou reglament l’hivern d’aquell mateix any.406 El foment de l’art, 
la creació d’una biblioteca, el contacte amb altres societats similars i l’oferiment 
d’espais d’esbarjo pels socis van ser els principals objectius que es fixaren. Les seves 
tertúlies acolliren nombrosos artistes, alguns dels quals acabaren formant part també 
de la Societat Artística i Literària, i va oferir un vast ventall d’activitats, tant de caire 
artístic com lúdic. En aquest sentit la institució no actuava com ho farien aquelles 

                                                 
404 Ibid., p. 15. 
405 Primera Exposición de Acuarelas, dibujos, pinturas al óleo y esculturas, celebrada por el Centro de Acuarelistas de Barcelo-
na. Museu Martorell. Barcelona: Centro de Acuarelistas, 1885. 
406 MARÍN, Maria Isabel, op. cit., p. 19. 
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societat i grups d’artistes que centraven la seva activitat únicament en la celebració 
d’exposicions col·lectives, ni com les que aglutinaven i defensaven una única ten-
dència artística o ideològica.  
 
El seu rol en les exhibicions públiques junt amb el desig de contribuir bé a la com-
pra d’obres destinades a la formació d’un museu o bé al desenvolupament de la pro-
ducció artística, demostraren el paper actiu de l’entitat en la vida cultural que es 
promovia a la ciutat. A més de participar en l’organització d’exposicions i de ser re-
presentat en certàmens de caràcter nacional i internacional,407 el Cercle Artístic par-
ticipà activament en l’Exposició Oficial d’Art. No tan sols propiciava el foment de 
l’art i d’activitats culturals des de l’entitat mateixa, sinó que també va afavorir la cre-
ació i l’acolliment d’altres associacions que no gaudien d’espai propi o de recursos. 
Bons exemples foren l’ingrés de l’Asociación de Arquitectos el 1891, l’adhesió dels 
socis del Centro de Artes Decorativas i els de la Sociedad de Conciertos Clásicos el 
1900, a més de la relació amb la penya Rhin i una societat auto-motociclista consti-
tuïda durant els anys 20 a la seu del Cercle. I sense oblidar esmentar la relació que 
establí amb el Círculo de Bellas Artes de Madrid cap als anys trenta i la concessió de 
l’entrada als socis del Círculo Ecuestre a partir de 1947.  

 
És important destacar que l’entitat va reflectir una vida molt activa en l’àmbit expo-
sitiu. La primera mostra, a banda de la que es celebrà al Museu Martorell el 1885, es 
va fer realitat el 1888 en el marc arquitectònic del seu mateix local. En el 1888 va 
celebrar una exposició de dibuixos, aquarel·les, pastels, escultures, medalles, gravats i 
litografies, i fou la primera d’una llarga trajectòria en l’organització d’exhibicions 
artístiques i no només a la seva seu, sinó que durant els primers anys exposà a la Sala 
Parés, al Palau de Belles Arts i entre altres emplaçaments al Teatre Novedades i al 
Palau de les Arts Decoratives. Va coordinar un gran nombre d’exposicions d’art, la 
celebració d’exhibicions col·lectives de socis, mostres d’homenatge a artistes tras-
passats, l’organització de concursos on es premiaven les millors acadèmies entre els 
concurrents a l’aula de dibuix, l’oferiment d’ajudes per facilitar l’assistència a les clas-
ses i la convocatòria de concursos destinats a tots els artistes catalans o residents a 
Catalunya, entre d’altres activitats en què igualment el motor principal va ser el con-
reu de les arts. 
 
Com hem anat descobrint el Reial Cercle Artístic podia presumir d’oferir als seus 
socis diverses activitats de caire recreatiu, de la mateixa manera que en general no 
defensava una única tendència d’ordre moral. Fou aquesta una raó per la qual certs 
membres de l’entitat s’hi van distanciar, i concretament arrel d’una discordança 

                                                 
407 El 1908 el president del Cercle va ser nomenat membre del Comitè d’Honor de l’Exposició Universal de 
Brusel·les que havia de celebrar-se el 1910, el 1909 l’entitat va participar a l’Exposició de Santiago de Galícia, 
el 1910 l’entitat representà Catalunya a l’Exposició d’Art de Buenos Aires, a més de tenir un representant en 
la comissió executiva de l’Exposició de Retrats Antics i Moderns de 1910 organitzada a Barcelona. MARÍN, 
Maria Isabel, op. cit., pp. 195-200. 
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d’ordre moral amb motiu d’un ball de disfresses celebrat el 1892.408 Ben aviat 
aquests artistes dissidents van decidir crear el Cercle Artístic de Sant Lluc, inscrita en 
el catolicisme i constituïda de forma oficial el febrer de 1893.409 Presidia l’entitat qui 
en fou el principal promotor, el pintor Joan Llimona, i la primera junta directiva 
comptà amb la participació d’Enric Sagnier, Dionís Baixeras, Antoni Utrillo i Ale-
xandre de Riquer, a més de l’assistència d’un primer consiliari que va ser el futur 
bisbe Josep Torras i Bages, seguint el que proclamaven els estatuts de l’entitat. 
S’instaurà que els socis fundadors havien de vetllar per la no desviació de la societat 
de la línia catòlica inicial i pel restabliment dels antics gremis catòlics. Aquesta darre-
ra finalitat procedia probablement d’Alexandre de Riquer qui havia residit a Angla-
terra i sentia encara la influència de la germandat prerafaelista.410  

 
El Cercle es va veure afectat per una sèrie de problemes econòmics i en el marc 
d’aquesta mostra els socis van organitzar una activitat per solucionar la situació i que 
va ser narrada per Enric Jardí en la monografia de l’entitat. Es tractava d’un sorteig 
en què els socis van decidir vendre uns sobres que contenien cadascun un dibuix o 
una aquarel·la d’alguns dels membre de l’agrupació. Al sobre hi anava inclòs un nú-
mero destinat a una rifa i que permetia al guanyador escollir una obra de les de 
l’exposició.411 Aquest fet ens du a la mateixa campanya que havia dut a terme uns 
anys abans el Reial Cercle Artístic i que quedà reflectida i documentada en un article 
de Francesc Fontbona publicat al Butlletí del Reial Cercle Artístic l’any 2009. Segons 
aquest darrer article la campanya es va fer a redós d’una exposició que organitzà 
l’entitat a la Sala Parés el 1895, i pel que fa als dibuixos que es venien, els membres 
van arribar a sumar-ne dos mil repartits en sobres que en podien contenir fins a deu. 
L’exposició va gaudir de gran èxit i el dèficit de l’entitat va quedar liquidat,412 resultat 
que també acabà obtenint el Cercle Artístic de Sant Lluc. 

 
Al llarg de la seva trajectòria el Cercle Artístic de Sant Lluc va acollir en el seu cena-
cle els inicis de l’Agrupació Courbet. De fet la jove associació va exposar per prime-
ra vegada a l’espai que tenia destinat el Cercle en l’Exposició Oficial d’Art de 1918, 
si bé no tenia la intenció de ser una branca o secció del Cercle com sí ho fou per 
exemple el grup d’Amics de l’Art Litúrgic nascut el 1923 i impulsat pel qui fou con-
siliari del Cercle, l’eclesiàstic i historiador de l’art Mn. Manuel Trens. En definitiva el 
Cercle Artístic de Sant Lluc, situat actualment al Palau Mercader, es diferenciava de 

                                                 
408 Enric Jardí va esmentar un document inèdit del pintor Llimona amb algunes dades dels primers anys de 
vida del Cercle Artístic de Sant Lluc. En aquests documents s’hi trobà aquesta dada que en documenta 
l’escissió. JARDÍ, Enric, Història del Cercle Artístic de Sant Lluc. Barcelona: Destino, 1976, p. 8. 
409 BRACONS, Josep (ed.), 1893-1993. Cercle Artístic de Sant Lluc. Cent anys. Barcelona: Generalitat de Catalu-
nya, 1993. 
410 FONTBONA, Francesc, « L’època del Modernisme (1889-1905) » a FONTBONA, Francesc; MIRA-
LLES, Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelo-
na: Edicions 62, 1983, p. 100. 
411 JARDÍ, Enric, op  cit., p. 55. 
412 FONTBONA, Francesc, « Una sèrie de dibuixos del Cercle Artístic de Barcelona (1895) ». El Cercle. Butlletí 
del Reial Cercle Artístic de Barcelona, núm. 1-2 (IV/IX-2009), pp. 4-7. 
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la resta d’agrupaments artístics per la cohesió d’ordre moral que impregnà l’entitat 
des de la seva fundació fins el decenni dels anys 50 i 60.  
 
Quatre anys després de la creació de l’anterior entitat, els pintors Pere Borrell del 
Caso i Francesc Guasch van fundar la Societat de Belles Arts, que fou aprovada la 
primavera de 1897. Representava un intent força efímer d’agrupar artistes de les 
tendències més conservadores de la pintura catalana. La presidia el mateix Borrell, 
que en el 1898 fou vocal de la Comissió Organitzadora i membre del jurat de la IV 
Exposició General de Belles Arts, i tenia un projecte realment ambiciós que incloïa 
aspectes artístics i econòmics.413 Els seus objectius eren els de fomentar l’art i els 
interessos dels associats, facilitar el mercat de les seves obres, realitzar exposicions, 
publicar un periòdic il·lustrat, instal·lar un estudi fotogràfic per tal de facilitar la re-
producció de les obres dels socis i crear una mutualitat. Hi podien formar part pin-
tors, escultors, arquitectes, músics, literats i afeccionats i es prohibia a les reunions 
de l’entitat parlar de política i de temes religiosos. Malgrat rebre la protecció del 
comte de Xiquena, ministre del Foment, i de reflectir un projecte molt agosarat, 
l’entitat no va aconseguir arrelar en la vida activa i artística de la ciutat. 

 
Més endavant, en els primers anys del segle XX sorgí l’Associació de Pintors i Es-
cultors Catalans, una associació amb un caràcter més progressista i que Eugeni 
d’Ors va rebre amb gran entusiasme des de la « Gaseta d’Art » d’El Poble Català.414 
Ens trobem davant el projecte que pretenia amalgamar una sèrie d’artistes de la ma-
teixa generació i que fou tal « l’intent més ambiciós i significatiu —desgraciadament 
truncat — de la història de l’art post-modernista català: les gestions per a integrar 
tots els elements de la inquieta generació d’artistes »,415 i que agrupà finalment artis-
tes del grup El Rovell de l’Ou,416 la Colla del Safrà i els joves inquiets d’Els Quatre 
Gats. Joaquim Mir, Isidre Nonell, J. M. Xiró, Pablo Picasso, Marià Pidelaserra, Ju-
nyer Vidal, Xavier Nogués, Pere Ysern, Llucià i Miquel Oslé, Emili Fontbona, Pau 
Gargallo, Bori i Planelles eren els membres de l’entitat que presidí el pintor i crític 
Sebastià Junyent. Els seus objectius principals eren la celebració d’exposicions anu-
als i la mostra a Barcelona d’artistes estrangers, però es va dissoldre ben aviat. 
 
Per altra banda, la primavera de 1905 La Veu de Catalunya va publicar un text signat 
per una agrupació que havia sigut constituïda dos anys abans, el Foment de les Arts 
Decoratives (FAD), la qual tingué un paper important en la dignificació dels oficis 

                                                 
413 El governador de Barcelona Eduardo Hinojosa aprovà el reglament de la societat el maig de 1897. 
414 OCTAVI DE ROMEU (pseudònim d’Eugeni d’Ors), « Gazeta d’Art ». El Poble Català, núm. 5 (10-XII-
1904), p. 2. 
415 FONTBONA, Francesc, La crisi del modernisme artístic. Barcelona: Curial, 1975, p. 72. 
416 El Rovell de l’Ou va ser un grup d’artistes que adoptà tal denominació per la taverna on hi sovintejaven. 
Es constituí el 1896 amb la creació d’una revista quinzenal anomenada « Il Tiberio », destinada a informar al 
pintor Pere Ysern del que succeïa a la ciutat mentre ell estudiava a Roma. Hi participaren entre d’altres Sebas-
tià Junyent, Miquel i Llucià Oslé, Marià Pidelaserra, Emili Fontbona, Xavier Nogués i evidentment Ysern, 
artistes que trobem a l’Associació de Pintors i Escultors Catalans.  FONTBONA, Francesc, op. cit., 1975, pp. 
56-64 i GIL LÓPEZ, Juana Mª, « Almanach dels Noucentistes. Testimonio de la actitud Noucentista ». Revista 
anual de historia del arte, núm. 7 (1987), pp. 137-152.  
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artístics. Podem creure que el seu precedent es trobava en el Centro de Artes Deco-
rativas (1894-1900), format per un grup d’artesans que pretenia fer avançar les in-
dústries artístiques mitjançant entre d’altres activitats la publicació d’una revista titu-
lada El Arte Decorativo. El FAD tenia la intenció d’oferir classes d’estudi, 
conferències, exposicions, concursos i fins i tot una revista mensual il·lustrada, as-
pectes que bé responien als objectius pedagògics que es marcà l’entitat. Per assolir la 
seva tasca al voltant de l’educació tenia previst crear una biblioteca i també un mu-
seu. A més, a banda d’aquests dos projectes volia oferir el seu suport a les escoles 
oficials per vetllar per la formació artística i tècnica dels alumnes. L’any 1915 dos 
dels objectius principals de l’associació s’havien acomplert: per un costat s’havia cre-
at un Museu d’Art Decoratiu, i per altre la Biblioteca era ja una realitat. 
 
▪ Grups sorgits a partir de 1910 
 
El primer decenni del segle XX arribà acompanyat del Noucentisme, moviment 
promogut per la burgesia i apuntalat per Eugeni d’Ors des de la glosa diària que apa-
regué a partir de 1906 a La Veu de Catalunya. Aquesta època emmarcà l’esclat del 
moviment noucentista, si bé ja s’anaven forjant amb una certa anterioritat les bases 
de la seva plàstica a través per exemple del classicisme plasmat pel pintor Joaquín 
Torres-García. El 1911 es va editar l’Almanac dels noucentistes a càrrec de Joaquim 
Horta, es publicà La ben plantada d’Eugeni d’Ors i es celebrà també l’exposició de 
Joaquim Sunyer al Faianç Català, fets clau en la trajectòria del moviment, el qual 
pretenia redreçar el país a partir d’una estructura que havia d’anar molt més enllà de 
la plàstica artística. La que havia de ser l’estètica del segle XX i esdevenir un pas en-
davant del Modernisme va rebre l’aixopluc de la Mancomunitat que presidí Prat de 
la Riba. La fundació de l’Escola Superior de Bells Oficis el 1915 dirigida per Fran-
cesc d’A. Galí i l’encàrrec a Torres-García per la decoració del Saló de Sant Jordi del 
Palau de la Diputació Provincial van ser dos fets que demostraven, per una banda, la 
clara intenció pel foment de l’ensenyança i tradició artesanal catalana i per altra el 
suport que va rebre el Noucentisme per part de les esferes oficials de l’època.  
 
Dins d’aquest caliu sociocultural s’erigí el principal nucli d’artistes noucentistes, Les 
Arts i els Artistes. Centrà la seva activitat en l’organització d’exposicions i va rebre el 
suport del marxant i galerista Santiago Segura, celebrant la primera exhibició al Fa-
ianç Català l’abril de 1910, any de la fundació del grup. Folch i Torres parlà de 
l’entitat com una associació pionera per ser la primera vegada que entre els artistes 
es constituïa un agrupament per selecció. El crític la diferenciava de la tancada Soci-
etat Artística i Literària i d’aquelles altres societats on l’ingrés era lliure, ja que « els 
de les Arts i els Artistes hi afegien la condició d’afinitat. »417  
 
Tot parlant del cenacle organitzatiu de la primera col·lectiva, anomenada Saló de Les 
Arts i els Artistes, hem de dir que el formaven diversos membres de cada una de les 

                                                 
417 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « Els de les Arts i els Artistes ». Gaseta de les Arts, núm. 
69 (15-III-1927), pp. 1-2. 



 - 176 - 

disciplines, i en el catàleg de la seva primera exposició publicaren un text a mode de 
manifest.418 Hi exposaren autors que trobem en l’Artística i Literària, tals com Iu 
Pascual, Nicolau Raurich, Joaquim Mir, Pere Ysern i Alexandre de Cabanyes, reve-
lant el dinamisme que existia entre els artistes i les associacions vigents. Joaquim 
Folch i Torres signà un article a La Pàgina Artística de La Veu tot parlant de 
l’esmentada exhibició:  
 

L’actual exposició del Faianç Català ve a ser l’afirmació de tots aquells tempteigs i 
divagacions que s’anomenaren modernisme. (...) Apareixen ara al davant nostre 
aquells grups d’artistes joves, que allí, a l’entorn de les taules dels Quatre Gats on 
es constituïa el cenacle havien declarat la guerra generosament a tot el que l’art 
barceloní ens donava, disposant-se a lluitar amb el blau més blau, i amb el cad-
mium més fort, i amb el vermell més violent, contra les mitges tintes d’aquelles 
teles d’en Masriera o d’en Romà Ribera.419  

 
Per un altre costat i parlant de l’anteriorment esmentat Folch i Torres, Mercè Vidal 
afirmà que a través dels textos del crític d’art sobre Les Arts i els Artistes 
s’assenyalava una progressió en la configuració del Noucentisme — almenys en l’art 
— que tingué com a dates el 1910 l’inici, el 1911 un primer estadi, i el 1913 el mo-
ment de les realitzacions ja plenament noucentistes.420 En definitiva va ser 
l’agrupació d’artistes del Noucentisme més important i va conjuntar els esforços de 
gran part dels artistes plàstics d’aquella generació.421  
 
Malgrat que en el seu primer catàleg i manifest van proclamar que fundarien un mu-
seu d’art modern, la fita no es va assolir, tanmateix l’entitat va tenir una vida molt 
activa en l’àmbit expositiu i va organitzar mostres de forma regular fins el decenni 
dels anys trenta. Va celebrar les seves primeres exposicions al Faianç Català, posteri-
orment ho va fer també a la Sala Parés, a les Galeries Laietanes, a la Sala Dalmau, i 
les darreres exhibicions, en els anys 30, van emplaçar-se a La Pinacoteca. Alhora, en 
el seu nucli va aglutinar artistes procedents d’entitats que s’havien anat diluint. Així 
doncs, el 1919 l’Agrupació Courbet, que tingué una trajectòria molt curta, va incor-
porar-s’hi malgrat les diferències que des d’un principi manifestava aquesta jove 
agrupació. Més endavant i exactament l’any 1926 tornaria a acollir una altra entitat, 
en aquest cas la d’Els Evolucionistes (1917). 
 
 
 
 

                                                 
418 Saló de les Arts i els Artistes. Primera Exposició de pintura i escultura, 30-IV/31-V-1910, Faianç Català.   
419 FOLCH TORRES, Joaquim, « Saló de les Arts i els Artistes. Primera Exposició (I) ». La Veu de Catalunya. 
Pàgina Artística de La Veu, núm. 23 (26-V-1910). 
420 VIDAL JANSÀ, Mercè, Teoria i crítica en el Noucentisme: Joaquim Folch i Torres. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1991, p.92. 
421 MIRALLES, Francesc, « L’època del Noucentisme (1906-1917) » a FONTBONA, Francesc; MIRALLES, 
Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelona: Edi-
cions 62, 1983, pp. 212-218. 
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▪ 1917, un any singular 
 
El concepte « evolució » ressonava a finals de l’any 1917 a través de la ploma de 
Torres-García.422 Aquell mateix abril s’havia inaugurat al Palau Municipal de Belles 
Arts l’aplaudida Exposició d’Art Francès, exhibició que gaudí de gran ressò i gràcies 
a la qual les tendències franceses van ser admirades en directe a través del més de 
miler d’obres que s’hi van exposar.423 Per altra banda l’avantguardista francès Fran-
cis Picabia va fundar l’anteriorment esmentada revista dadaista 391 amb el recolza-
ment a Barcelona del galerista Josep Dalmau.424 També aquest any va ser testimoni 
del sorgiment de la revista Troços dirigida per J. M. Junoy i que va suposar un ele-
ment significatiu a favor de la superació del Noucentisme. La nodrien treballs 
d’artistes nacionals — Joan Miró, Joaquín Torres-García, Celso Lagar — juntament 
amb il·lustracions d’artistes estrangers — Hélène Grounhoff, Albert Gleizes —. 
Amb la publicació de les citades revistes s’hi afegia la presentació dels Ballets Russos 
de Serge Diaghilev al Teatre del Liceu que comptaven amb l’escenografia de Picasso, 
i en l’àmbit polític la mort de Prat de la Riba amenaçava l’arribada de canvis socials. 

 
Així doncs l’any 1917 va ser una data a considerar i un marc a tenir en compte pel 
teixit artístic que s’anava conformant. Aquests esdeveniments ens permeten veure 
com s’anava forjant un context en què es constituïa una època artística que volia fer 
un pas endavant respecte els ideals precedents, és a dir l’ideal noucentista. Un estol 
d’artistes irrompia en el context artístic i aquests joves van reunir-se a redós de di-
versos grups i associacions que van constituir-se al voltant de l’esmentada data. I de 
fet, aquest marc va ser l’embolcall on van aflorar els nuclis artístics del que es conei-
xeria amb el nom de « generació del 1917 ». Si bé la citada genitura no va representar 
un moviment artístic com a tal ni creà cap escola que aglutinés unes tendències, ide-
als i interessos estètics, sí que va representar una època en la qual s’hi van amalga-
mar una sèrie d’artistes, entitats i agrupaments marcats pels canvis que en la plàstica 
artística s’anaven generant. 

 
A redós de l’anomenada època va sorgir la primera agrupació de la generació del 
1917, Els Evolucionistes,425 fundada per un grup d’artistes que s’havien conegut a 
Llotja i pretenia fer un pas més endavant i que de totes va ser la que tingué més acti-
vitat.426  La seguien amb poc temps de diferència l’Agrupació Courbet, Nou Ambi-
ent i l’Agrupació d’Artistes Catalans, impulsades per una sèrie d’artistes inquiets que 
pretenien superar la tendència noucentista que ressonava als altaveus expositius de 
Les Arts i els Artistes. Com hem comentat, el sorgiment de les entitats d’aquesta 
                                                 
422 TORRES-GARCÍA, Joaquim, « Art-Evolució (a mode de manifest) ». Un enemic del Poble, núm. 8 (XI-
1917), p. 1. 
423 S’hi van presentar obres del camp de la pintura, l’escultura, l’arquitectura, el gravat, les arts decoratives. A 
l’exposició s’hi van integrar com expositors el Salon de la Societé Nationale des Beaux Arts, el Salon des 
Artistes Français i el Salon d’Automne. 
424 VIDAL OLIVERAS, Jaume, Josep Dalmau. L’aventura per l’art modern. Manresa: Fundació Caixa Manresa, 
1993. 
425 I Exposició del “Saló dels Evolucionistes”,  9/24-III-1918, Galeries Dalmau. 
426 GARCIA, Josep Miquel, Els Evolucionistes. Barcelona: Parsifal, 2004, p. 12.  
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època no era fruit d’un únic interès concret i en aquest sentit no presentaven un 
programa estilístic comú. Per això els grups que nasqueren al marc d’aquesta data 
eren més volubles i es van dissoldre aviat, alguns dels seus membres exposaven tant 
en el si d’una entitat com en una altra i inclús alguns s’adheriren a Les Arts i els Ar-
tistes. El 1926 l’entitat es va dissoldre i la major part dels seus components van pas-
sar a formar part d’aquesta associació on hi militaven col·legues artistes molt afins a 
ells, tot i pertànyer a la generació precedent. El 1927 i 1928 es van celebrar a les Ga-
leries Laietanes dues exposicions de Les Arts i els Artistes amb membres d’Els Evo-
lucionistes. Joan Anton Maragall, capitanejant la Sala Parés des de 1925, va decidir 
reunir novament Els Evolucionistes i organitzà una exposició durant el febrer i març 
de 1931. L’agrupació va mostrar-se al públic l’any 1932, en el VIII Saló dels Evolu-
cionistes a la Casa de Catalunya instal·lada al Museo de Art Moderno de Madrid. Al 
catàleg, en una farcida llista d’expositors, hi figuraven artistes de la generació del 
17.427  
 
▪ La mirada cap a les avantguardes 
 
L’any 1918 el pintor Joan Miró va escriure una carta al gravador E-C. Ricart, publi-
cada molt posteriorment a la revista Serra d’Or428 on li parlava del clima avantguar-
dista que es respirava en aquells moments. Avantguardisme que ressonava a la ciutat 
a aquests artistes « alliçonats per la memorable Exposició d’Art Francès de 1917 ».429 
En aquesta mateixa carta Miró parlà de la possibilitat de crear una entitat des d’on 
mostrar les seves obres de forma col·lectiva: « Nosaltres, els joves-homes podríem 
agrupar-nos i exposar cada any, tots junts, baix el nom de “Saló Groc Chrôme” per 
exemple, i llençar manifestos ben virils. »430 

 
Aquest projecte va fer-se realitat el 1918 amb el nom Agrupació Courbet i represen-
tà una evolució del sector més jove del Noucentisme amb la vista posada cap a les 
avantguardes. Sorgí d’una sèrie d’artistes socis del Cercle Artístic de Sant Lluc i pro-
cedents la majoria de l’Escola d’Art de Francesc d’A. Galí.431 Des de la publicació 
terrassenca El Dia es presentava la Courbet com un col·lectiu d’avant-garde, violent 
contra l’art burgès i el pompierisme.432  
 
Des del moment de la seva fundació, l’entitat va tenir la intenció de ser present en 
l’Exposició Municipal d’Art de 1918 exposant com a societat independent, però no 
se’ls va concedir aquest desig degut a la curta trajectòria que tenia com a grup i va 
exposar a la sala dedicada al Cercle Artístic de Sant Lluc, com també ho farien en 
                                                 
427 VIII « Saló dels Evolucionistes » de Barcelona, 16/31-III-1932, Casa de Catalunya al Museo de Arte Moderno - 
Palacio de Bibliotecas y Museos, Madrid. Barcelona: Casa de Catalunya, 1932. 
428 « Carta de Joan Miró a E-C. Ricart », VI-1918. Publicada a PI DE CABANYES, Oriol, « E-C. Ricart i Joan 
Miró, entre Noucentisme i Avantguardisme ». Serra d’Or, núm. 219 (XII-1977), pp. 66-72. 
429 RÀFOLS, J. F., E-C. RICART. Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 1981, p. 105. 
430 « Carta de Joan Miró a E-C. Ricart », VI-1918. Publicada a PI DE CABANYES, Oriol, op. cit. 1977. 
431 « Correo de las Artes y de las Letras ». La Publicitat, núm. 13976 (28-II-1918), p.1. 
432 El Dia, VIII-1918, article citat a SUÁREZ, Alicia, « L’Agrupació Courbet ». Serra d’Or, núm. 336 (X-1987), 
pp. 54-59. 
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l’exposició de 1919. Ara bé, Feliu Elias, signant com a Joan Sacs, sí que va diferenci-
ar les dues entitats quan parlà de la seva participació en l’exposició oficial de 1919 en 
un article a La Publicidad.433 Durant la primavera d’aquell any l’entitat va organitzar 
una mostra de dibuixos a les Galeries Laietanes amb la participació de Benet, Do-
mingo, Espinal, Miró, Obiols, Ràfols, E-C. Ricart, Sala, Togores i Torres-García. 
També s’hi sumaren com artistes convidats Picasso, Hugué, Humbert, Sunyer i No-
gués. Arrel de la mostra de dibuixos Joan Sacs els hi va dedicar un extens article on 
entre d’altre coses manifestava que « el problema que plantejava l’exposició de di-
buixos de l’Agrupació Courbet era i segueix sent un ample problema d’istil. (...) 
Aquells dibuixos de modernitat a la manera de l’escola de Céret o bé de Collioure, 
diguem-ne doncs d’aquell istil “ceretisme” ». L’autor de l’article destacava el perill en 
la imitació dels francesos: « Veiem tot un exèrcit d’artistes catalans que tot d’una es 
posen a actuar igual que una minoria de francesos que breguen i suen per a trobar 
quelcom que és connatural sols a una minoria d’aquesta minoria. (...) Tots es limiten 
a vestir, sense escrúpol ni pudor de cap mena, la camisa suada dels picapedrers de 
Céret, en aquesta operació de disfressa limiten llur “ceretisme”. »434 

 
Feliu Elias continuava l’article tot constatant la influència de les tendències franceses 
en aquesta exposició: « Se hace aplaudir muy particularmente por su espíritu abierto 
a las auras nuevas, al intenso realismo transpirenaico que desde hace unos años so-
pla incitante e insinuante para los espíritus finos y despiertos. » Amb tot va admetre 
l’estima que li causava una exposició de dibuixos, tan poc freqüent aleshores.435 En 
canvi Llorens Artigas a La Pàgina Artística de La Veu destacà l’èxit de l’exposició de 
dibuixos amb les següents paraules: « Pel caràcter heterogeni i d’avançada dels ele-
ments que hi ha contribuït, aquesta manifestació ha revestit excepcional interès ha-
vent-se vist molt concorregudes durant els dies de l’exposició les sales de les Galeri-
es Laietanes. »436 

 
Malgrat que en un principi els membres de l’Agrupació Courbet es definien rebecs a 
Els Evolucionistes i a Les Arts i els Artistes437 van acabar integrant-se a aquesta dar-
rera entitat. Un article de Llorens i Artigas a La Revista evidenciava les diferències 
entre ambdues associacions: « L’entrada a Les Arts i els Artistes dels joves elements 
primitius de l’Agrupació Courbet ha ocasionat que es remarqués el fet d’uns senyors 
que es van fent vells, encara que no sigui precisament per l’edat, i — el que és més 
trist — que es van fent vells sense aquell augment de dignitat que reclamava Goethe 
en la vellesa, perquè pogués ésser tinguda com un timbre de glòria. »438  

                                                 
433 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « La Exposición de Bellas Artes de Primavera. Proemio — Soci-
edad Artística y Literaria — Associació Courbet ». La Publicidad, núm. 14404 (15-IV-1919), p. 3. 
434 JOAN SACS, « L’istil ». Vell i Nou, núm. 29 (1-VI-1919), pp. 209-214. 
435 JOAN SACS, « Exposiciones de Arte ». La Publicidad, núm. 14381 (22-V-1919), p. 2. 
436 LLORENS ARTIGAS, Josep, « Partita VIII ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu,  (3-VI-1919), 
p. 10. 
437 GARCIA-SEDAS, Pilar, Joaquim Torres-García i Rafael Barradas. Un diàleg escrit: 1918-1928. Barcelona: Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, p. 61. 
438 LLORENS ARTIGAS, Josep, « La gent nova de Les Arts i els Artistes ». La Revista, núm. 114 (16-VI-
1920), pp. 163-164. 
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Cinc membres del grup Nou Ambient a la Sala Dalmau durant l’Exposició de dibuixos i pintures 
d’Isidre Nonell  que organitzà l’entitat durant el mes de febrer de 1922. El primer començant per la 
dreta és Francesc Vidal Galicia, el segon és Francesc Camps Ribera i el quart també per la dreta és 
Antoni Roca. Aquests artistes, junt amb Alfons Iglesias, Tomàs Llobet, Ramon Soler i Josep Vento-
sa van participar a la IV Exposició del Saló Nou Ambient que s’inaugurà el març d’aquell mateix 
any, també a la Sala Dalmau. Fons Fotogràfic de Frederic Mompou, BC 
 
 
Així doncs, la Courbet s’incorporà a Les Arts i els Artistes, no sense un primer mal 
pas que era el de veure com refusaven Rafael Sala, tal i com recollia també 
l’esmentat article. Llorens culminà l’article tot afirmant que « l’entrada dels darrers 
nous elements a Les Arts i els Artistes pot rejovenir aquesta entitat i lliurar-la de la 
tristesa anquilosi d’ésser un graó més amunt del pla de la Societat Artística i Literà-
ria. »439 Veiem sense cap mena de dubte com l’Artística i Literària fou una associació 
de la qual l’art pompier i burgès que d’ella se’n desprenia era motiu de discrepància i 
rebuig pels joves membres d’altres entitats. 
 
 

                                                 
439 Ibid. 
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▪ Últimes entitats contemporànies de la Societat Artística i Literària   
 
Sembla ser que a principis de l’any 1918 es creà un grup anomenat Artistas Reuni-
dos, el qual va celebrar una exposició a la Sala Goya de Barcelona, amb la participa-
ció de membres de la Societat Artística i Literària, i editaren un díptic en què a la 
portada hi figurava un retrat de Goya.440 Tanmateix no va tenir gaire continuïtat. 
Curiosament, una entitat homònima composta per artistes i industrials, i sense cap 
relació amb aquesta, apareixeria molts anys després com a creadora d’un pavelló a 
l’Exposició Internacional de 1929, espai en el qual s’hi havia instal·lat una escultura 
de Pau Gargallo i pintures al fresc de Josep Obiols.441   
 
Una altra agrupació sorgida en aquesta època va ésser Nou Ambient, fundada el 
1919 i el març d’aquell any exposà per primer cop a les Galeries Dalmau. A diferèn-
cia de les anteriors entitats demostrava un gran respecte vers el passat i pretenia do-
nar una coherència ideològica al conjunt.442 Els artistes Francesc Camps Ribera, Al-
fons Iglesias, Tomàs Llobet, Emili Marquès, Ramon Soler, F. Vidal i Pere A. 
Villanueva formaren part de la primera mostra i el grup, amb poques variacions al 
llarg de la seva trajectòria exposà anualment a les Dalmau.  
 
El 1920 l’entitat va exposar al Segon Saló de Tardor de l’Associació d’Amics de les 
Arts i a l’equador de la seva trajectòria va organitzar una exposició d’homenatge a 
Isidre Nonell.443 Josep Maria Cadena afirmà que « tan sólo por este gesto reivindica-
tivo respecto a Nonell los de “Nou Ambient” ya merecían quedar en la historia —
mayor o menor, pero nuestra— de los movimientos artísticos barceloneses. »444 
 
L’abril de 1924 l’entitat va publicar el primer número d’una revista de petit format 
anomenada de forma homònima i amb el subtítol de « Revista d’Art ». Reflectiren a 
través de l’article « El perque d’aquesta Revista » la seva voluntat de creure en el 
progrés sense trencar amb el passat: els seus col·laboradors tenien la intenció de « 
mostrar tots els mestres de la pintura catalana » i entre Ramon Martí Alsina, Simó 
Gómez, Tomàs Padró, Xavier Gosé, Isidre Nonell, Benet Mercadé i Marià Fortuny 
entre d’altres, volien incloure-hi el treball dels joves del grup, « vigorosos i plens 
d’idealitats. »445 A través de les pàgines d’aquesta publicació el grup Nou Ambient 
pretenia presentar una continuació de les exposicions que fins aleshores havien ce-
lebrat. Malgrat els bons propòsits l’associació només va presentar sis números de la 
revista, el darrer dels quals datà del novembre d’aquell mateix any. 
 
                                                 
440 I Exposición de artistas reunidos. II-1918, Goya, Barcelona. Barcelona: Artistas Reunidos, 1918. 
441 « El pabellón de los artistas reunidos ». La Vanguardia, núm. 20468 (28-IX-1929), p. 10. 
442 MIRALLES, Francesc, « L’època de les avantguardes, 1917-1970  » a Història de l’Art Català, vol. VIII. 
Barcelona: Edicions 62, 1983, p. 30. 
443 Exposició de dibuixos i pintures d’Isidre Nonell: organitzada per el Saló Nou Ambient, 15/28-II-1922, Galeries Dal-
mau, Barcelona. 
444 CADENA, Josep Maria, « Gentes de pluma y lápiz. “Nou Ambient”, un grupo artístico y su revista ». 
Diario de Barcelona, núm. 234 (1-X-1972), p. 13. 
445 « El perque d’aquesta Revista ». Nou Ambient. Revista d’Art, núm. 1 (IV-1924), p. 6-7. 
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Il·lustració del « Tartufe » de Molière, 
per Tomás Padró. Portada  
del número 2 (VI-1924) de la revista 
Nou Ambient. 

 
 
Finalment, l’activitat del grup va acabar amb la celebració de l’exposició de 1925 a El 
Camarín, però el voler recordar vells temps el va dur l’any 1932 a organitzar una 
exposició a la Galeria Les Arts titulada Exposició de pintures dels antics compo-
nents del Saló Nou Ambient (època 1917 — 1925)446 En aquesta mostra hi figura-
ven pràcticament els mateixos artistes que van participar en la primera exposició del 
grup. El mateix any en què el grup Nou Ambient veia la llum per primer cop, tingué 
lloc a les Galeries Dalmau la primera exposició de l’Agrupació d’Artistes Catalans. 
Fundada també el 1919 va albergar en aquesta exhibició més d’una trentena d’obres 
entre dibuixos i pintures d’Emili Bosch Roger, promotor principal de l’entitat, Pere 
Daura, Pere Farró, Josep Girbal, Ferran Musons, Miquel Muntané, Josep Salvà, 
Agapit Vidal, Francesc Vidal i Jaume Vila. A continuació la societat va anar cele-
brant exposicions i encara que no ho feia anualment, sí les organitzà de forma molt 
regular fins aproximadament a finals del decenni dels anys vint. Les exposicions que 
van realitzar el 1920, 1922, 1925 van ser celebrades també a les Galeries Dalmau, 
mentre que la de 1927 s’instal·là a la Sala Parés.  
  

                                                 
446 En la revista Nou Ambient, creada pel grup el 1924, es datava la fundació de l’entitat el 1919, no el 1917 
com sembla especificar aquest catàleg. A Nou Ambient. Revista d’Art, núm. 1 (IV-1924). 
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Al voltant d’aquesta època es va constituir un grup que tenia un caràcter més oficial 
que el dels anteriors ja que rebia suport per part de destacades personalitats de 
l’àmbit polític i cultural barceloní. Va néixer el 1918 amb el nom d’Associació 
d’Amics de les Arts i el seu objectiu va ser el d’aglutinar els artistes procedents de les 
diverses agrupacions artístiques que existien a la ciutat. Van publicar el seu manifest 
a la revista Vell i Nou on entre d’altres aspectes proclamaven el seu interès en esti-
mular als ciutadans de Barcelona a la protecció de les arts i renovar els ambients ar-
tístics « fent-hi entrar la vida de la pintura catalana moderna. »447 La societat va mos-
trar les obres dels seus membres al públic per primer cop el mes de desembre del 
mateix any de la seva constitució a les Galeries Laietanes, en una exposició que duia 
per nom Primer Saló de Tardor i es va editar un catàleg acuradament il·lustrat, i en 
la que hi constava la imatge d’una obra de Sunyer que figurava com la primera obra 
que adquirí l’associació amb destí al Museu d’Art Modern de Barcelona. 

 
El segon Saló de Tardor va celebrar-se l’any 1920 també a les Laietanes, i tal i com 
es va fer en el catàleg d’aleshores, es van dividir els artistes per entitats: els membres 
de les Arts i els Artistes, els artistes procedents del Cercle Artístic de Sant Lluc, i a 
diferència de l’anterior artistes de Nou Ambient i d’Els Evolucionistes. En aquest 
l’Agrupació Courbet ja era dissolta i de la Societat Artística i Literària no hi havia 
cap representant. Tanmateix l’exhibició va reunir un total de quaranta-vuit artistes, 
superant així la participació de la primera mostra. En un article a La Publicitat Fran-
cesc Pujols aplaudia per damunt de tot l’objectiu de l’associació « d’haver aplegat 
sota les ales de l’Associació totes les entitats artístiques de Barcelona. »448 L’última 
exposició de la qual en tenim coneixement és el III Saló de Tardor que l’associació 
celebrà el mes de gener de 1922 a les Laietanes, i en aquesta mostra la participació va 
vorejar la quarantena d’artistes que en el catàleg no van estar dividits per entitats. 
Malgrat haver rebut el suport de les autoritats civils i haver publicat un encoratjador 
manifest on s’hi incloïen el propòsit de la celebració d’exposicions anuals i 
l’adquisició d’obres destinades al Museu Municipal de Barcelona, l’associació va aca-
bar tenint una trajectòria força curta, que no arribà a la desena d’exposicions.  

 
Alguns anys després un grup de joves artistes es reuní a l’entorn de Conreadors de 
les Arts, col·lectiu que va néixer en el 1924 i del que se’n donà coneixement a la 
premsa en el setembre d’aquell any.449 El desembre de 1925 celebraren la seva terce-
ra exposició a les Galeries Laietanes450 i en ella van mostrar obres dels pintors An-
toni Bescós, Laureá Bonet, Josep Bou, Alexandre Coll, Lluís Gómez, Francesc Gui-
nart, Carles Llobet, Joan Marcé, Josep Picó, Ramon Ribas, Alexandre Solana, Vila 
Puig i de l’escultor Llorenç Cairó.451  

                                                 
447 « Manifest de l’agrupació “Els Amics de les Arts” ». Vell i Nou, núm. 64 (1-IV-1918), pp. 138-139. 
448 PUJOLS, Francesc, « Segon Saló de Tardor organitzat per l’Associació d’Amics de les Arts ». La Publicitat, 
núm. 248 (15-XII-1920), p. 1, núm. 254 (22-XII-1920), p. 1, i núm. 555 (23-XII-1920). 
449 La Vanguardia, núm. 18905 (23-IX-1924), p. 7. 
450 Conreadors de les Arts (Cultivadores de las Artes), III Exposició col·lectiva. 21-XI/4-XII-1925, Galeries Laietanes, 
Barcelona. Barcelona: Imp. Suc. de J. Comas, 1925. 
451 « Vida artística. Crónica general ». La Vanguardia, núm. 19276 (29-XI-1925), p. 14. 
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(Sup.) 
Portada del catàleg de la sisena exposició  
dels Conreadors de les Arts celebrada  
el 1930 a les Galeries Laietanes. BC. 
 
 
Antoni Bescós 
Retrat 
IV Exposició col·lectiva dels Conreadors  
de les Arts (Cultivadores de las Artes). 
4/17-XII-1926, Galeries Laietanes. 
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Molt probablement celebraven exposicions amb regularitat anual i la quarta exposi-
ció no va tardar en arribar, essent celebrada a finals de 1926 igualment a les Laieta-
nes.452 S’hi repetiren autors, creant un conjunt que aglutinava tant a pintors coneguts 
com artistes en formació.453 En el gener de 1928 i febrer de 1930 va oferir la cin-
quena i sisena exposició col·lectiva respectivament, també a les Galeries Laieta-
nes.454 En el 1935 el grup encara funcionava, ja que fou una de les entitats artístiques 
que juntament amb representants procedents de la Societat Artística i Literària de 
Catalunya, les Arts i els Artistes, l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, els Amics 
dels Museus de Catalunya i les Associacions d’Aquarel·listes i Cartellistes, van adre-
çar-se a l’Alcalde de Barcelona perquè l’Ajuntament adquirís l’edifici de la Virreina 
amb l’objectiu de destinar-lo a la « Casa del Arte ».455  
 
Com hem pogut veure al llarg d’aquest capítol el primer decenni del segle XX va ser 
una època pròdiga en la formació de grups artístics catalans.456 L’època que es tro-
bava en les acaballes del segle XIX proporcionà als artistes entitats que els servien 
en molts casos d’aixopluc i d’espai que els permetia exposar, aules on dibuixar del 
natural i reunir-se, entre d’altres activitats. Ja quan van aparèixer les primeres dèca-
des del segle posterior els artistes s’aglutinaven en associacions que sovint van tenir 
un caràcter més heterogeni i una trajectòria més efímera que les anteriors. Més en-
davant i durant el decenni de 1920 també van anar sorgint altres entitats de caire 
artístic, com van ser per exemple l’Associació d’Amics de l’Art Litúrgic el 1923, 
l’Associació d’Art que funcionava ja l’any 1927, l’Associació d’Escultors creada en el 
1927, l’Agrupació Optimisme de 1929 i l’Associació de Pintors i Escultors de Barce-
lona fundada el 1929, entre d’altres associacions que no hem tractat en profunditat 
en aquest apartat per evitar sobrepassar els límits cronològics dels de la Societat Ar-
tística i Literària de Catalunya. 
 

 

                                                 
452 IV Exposició colectiva dels Conreadors de les Arts (Cultivadores de las Artes). 4/17-XII-1926, Galeries Laietanes, 
Barcelona. Barcelona: Impremta I.P.S.A., 1926. 
453 « Vida artística. Crónica general ». La Vanguardia, núm. 19597 (10-XII-1926), p. 12. 
454 Conreadors de les Arts. V Exposició. 7/22-I-1928, Galeries Laietanes; 6ª exposició “conreadors de les arts”. 25-I/7-
II-1930, Galeries Laietanes. Barcelona: Tipografia Vidal-Güell, 1930. 
455 « Arte y Artistas. El edificio de la Virreina ». La Vanguardia, núm. 22195 (1-V-1935), p. 9. 
456 BRIHUEGA, Jaime, Manifiestos, proclamas y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España. 1910-1931. 
Madrid: Cátedra, 1982, pp. 36-40. 
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Membres de la Societat Artística i Literària de Catalunya  
a la Sala Parés el març de 1912, en un muntatge fotogràfic de 2015.  

Fotomuntatge: Esther Alsina & Oriol Vaz  
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3.1 
ELS ENGRANATGES 

 
 
 
 

 
 
n el present capítol ens centrarem en la Societat Artística i Lite-
rària de Catalunya com a eix i objectiu principal que estructura 
el nostre projecte d’investigació. Amb la finalitat de desenvolu-
par la trajectòria de l’entitat des dels seus orígens fins la seva 
dissolució, tractarem diversos aspectes per tal d’adquirir un co-
neixement profund i exhaustiu de l’agrupació que ocupa el nos-

tre estudi. D’entrada farem referència al germen de la Societat Artística així com al 
seu enquadrament més directe i l’espai que l’acollí al llarg de tota la seva singladura, 
és a dir la galeria d’art Sala Parés. A continuació desglossarem les seves directrius, el 
seu funcionament, el marc legal que la regia i la dinàmica que va mantenir com 
agrupació. I en darrer lloc detallarem l’activitat expositiva que va dur a terme al llarg 
de les diferents etapes que van marcar la seva evolució.  

 
 

3.1.1. La Sala Parés: el marc galerístic 
 
A l’hora de desvetllar quins van ser els orígens i trajectòria de la Societat Artística i 
Literària de Catalunya hem de referir-nos a la Sala Parés, la primera galeria d’art de la 
ciutat i la que albergà no tan sols la creació de l’entitat, sinó també les exposicions 
que va anar organitzant al llarg dels primers tres decennis del segle XX. Recordem 
que en els seus inicis havia sigut una botiga de motllures, estampes i material per 
pintors fundada per Joan Baptista Parés el 1840 i en el 1877 inaugurà la primera sala 
d’exposicions al número 3 del carrer de Petritxol, essent un dels pols fundacionals 
del galerisme modern.457 L’alè parisenc havia arribat ja a Can Parés abans de que 
s’obrís la sala expositiva atès que en el 1875 s’hi venien reproduccions d’olis i aqua-
rel·les de Marià Fortuny procedents de la parisenca Casa Goupil, que dirigia el mar-
xant i editor francès Adolphe Goupil. El gener de 1884 es va inaugurar la sala gran i 
 

                                                 
457 MARAGALL, Joan A., Història de la Sala Parés, Barcelona: Selecta, 1975; BATLLE, Helena, « Exposicions i 
galeries d’art » a FONTBONA, Francesc (dir.), El Modernisme. Les arts tridimensionals, la crítica del modernisme, vol. 
IV. Barcelona: Isard, 2003, pp. 233-252; FONTBONA, Francesc, « De la Sala Parés a l’art suburbial, passant 
pels Quatre Gats » a SALA, Teresa-M. (ed.), Barcelona 1900. Barcelona: Lunwerg, 2007, pp. 129-159; MIRA-
LLES, Francesc, Sala Parés 130 anys, 1877-2007. Barcelona: Sala Parés -Establiments Maragall S.A.-, 2007; 
FONTBONA, Francesc, « El naixement del mercat artístic a Catalunya » a DD. AA., La febre d’or. Escenes de la 
nova burgesia. Editat amb motiu de l’exposició homònima a la Fundació “la Caixa”. Barcelona: Obra Social “la 
Caixa”, 2011, pp. 46-53; VIDAL OLIVERAS, Jaume, Galerisme a Barcelona. 1877-2012. Descobrir, defensar, difon-
dre l’art. Barcelona: Generalitat de Catalunya Institut Català de les Empreses Culturals; Ajuntament de Barce-
lona, 2012. 
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Carlos Vázquez 
Cartell anunciador de la Sala Parés, 1904. 

Barcelona. Sala Parés 
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La Sala Parés durant una exposició de Ramon Casas, que va ser soci de la Societat Artística i Literà-
ria tardanament. Fotografia publicada a Pèl & Ploma, núm. 24 (11-XI-1889), p. 4.  
 
 
per tal esdeveniment s’oferí als visitants un catàleg amb la relació de totes les obres 
que s’hi van exposar. 
 
La data que acabem de citar va representar el punt de partida d’una oferta expositiva 
molt dinàmica, ja que s’hi organitzaren mostres individuals i també col·lectives. A 
més s’hi van organitzar de forma anual les Exposicions Extraordinàries de Belles 
Arts fins el 1901, essent així un espai on els artistes podien donar a conèixer 
col·lectivament el seu treball artístic. Tals mostres extraordinàries complien la funció 
que les col·lectives oficials tipus Saló feien en les ciutats on existien, com per exem-
ple París, i van arribar a omplir el buit que existia a Barcelona en referència a certà-
mens oficials des del 1874, quan s’acabaren les exposicions anuals de l’antic Palau de 
Belles Arts de la Gran Via. Tanmateix el seu rol de promoció artística acabaria ve-
ient-se eclipsat a força de les mostres oficials que l’Ajuntament de Barcelona va 
promoure a partir de 1891 amb la celebració de l’Exposició General de Belles Arts al 
Palau de Belles Arts.458   
 
El pintor Enric Galwey, de qui tant en parlarem al llarg de l’actual capítol, era un 
dels assidus de la Sala Parés, i en la seva prosa hem localitzat una incipient descrip-
ció del paper que jugà la galeria d’art en l’àmbit del fenomen del col·leccionisme 
d’art: « L’altre salonet (la Sala Petita) va tenir una vida molt fructífera, va crear molts  
                                                 
458 FONTBONA, Francesc, « L’època del Modernisme (1889-1905) » a FONTBONA, Francesc; MIRA-
LLES, Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelo-
na: Edicions 62, 1983, p. 157. 
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L’any 1952 la revista Destino va crear un premi anual en què es guardonava aquell carrer o plaça de la 
ciutat que gràcies a l’esforç dels veïns gaudia de més prestigi. Aquell any el carrer de Petritxol se’n va 
endur el guardó i la revista li va dedicar un número extraordinari. A la part superior de les planes 16 i 
17 hi aparegué aquesta vinyeta de Francesc Fontanals signada amb el pseudònim de JIP i titulada « 
La calle de Petritxol a principios de siglo » on s’il·lustrava el bullici del carrer, i on s’hi va representar 
tal i com es pot veure el « señor Parés, baluarte de arte y artistas » davant de la seva galeria d’art. 
« Destino en la calle de Petritxol ». Destino, núm. 790 (27-IX-1952), pp. 16-17. 
 
 
afeccionats a les arts, i va haver-hi èxits d’obres esplendents. (...) S’hi varen vendre 
molts quadros a preus molt elevats. S’hi varen crear col·leccionistes amb veritable 
fanatisme. »459 I no tan sols això, ja que també es propiciaren tertúlies que es con-
centraven en les sales posteriors dels espais d’exposició. De fet segons el propi Gal-
wey, la Parés albergà una penya de tertulians que es reunia molt sovint a la Sala Peti-
ta de l’establiment i que era protagonitzada per pintors, escultors, literats, metges, 
músics, crítics, comerciants i actors.460 És precisament en aquest grup d’artistes on 
trobem l’origen de la Societat Artística i Literària de Catalunya.461  
 
 
3.1.2. Els orígens de l’entitat en la penya de tertulians de Can Parés  
 
A finals de l’any 1894 va organitzar-se una exposició a la Sala Parés en homenatge al 
pintor olotí Joaquim Vayreda, traspassat el mes d’octubre d’aquell mateix any i a la 

                                                 
459 Tot i posar-nos la mel als llavis Galwey posà tan sols un exemple per explicar una anècdota entorn a un 
quadre de Masriera que fou cobejat per més d’un visitant que pretenia adquirir-lo. GALWEY, Enric, El que he 
vist a Can Parés en els darrers quaranta anys. Memòries d’Enric Galwey. Barcelona: Sala Parés, 1934, p. 16. 
460 I continua: « en fi, tot el millor de Barcelona, van portar llur gra de blat per a fecunditzar aquell ambient 
d’art, que havia de fer créixer una ideologia molt pròpia de la terra. » GALWEY, op. cit., p. 22. 
461 Alguns membres de la « Penya Parés » els trobem com a fundadors de la Societat Artística i Literària, tals 
com Modest Urgell, Enric Galwey i Lluís Graner. GALWEY, Enric, op. cit., pp. 22 i 70. 
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premsa de l’època hem localitzat una primera dada que sembla fer referència a la 
Societat Artística i Literària.462 En efecte La Veu de Catalunya dedicà un extens article 
a l’artista d’Olot, on comentava alguns aspectes sobre una exhibició que estava a 
punt d’inaugurar-se i que havien coordinat « “El Círcol Artístic”, “El Círcol Artístic 
de Sant Lluc” i l’“Associació Literària i Artística”. »463 Així mateix el catàleg d’una 
exposició dedicada a Josep Maria Tamburini editat l’any 1984 situà l’origen de la 
Societat Artística en la citada comissió que es creà per organitzar l’homenatge a 
Vayreda.464 Malgrat que la Societat Artística va instal·lar-se a la Sala Parés al llarg de 
tota la seva trajectòria, no podem afirmar que es tracti de la mateixa entitat pels se-
güents motius: per una banda perquè a l’article no s’esmentaven dades que ens acla-
rissin certes dades com per exemple quins eren els membres d’aquesta « Associació 
Literària i Artística » i per altra banda, perquè existí una distància temporal prou sig-
nificativa entre aquesta notícia i la data de la seva fundació oficial. 
 
Un aspecte a destacar per entendre l’origen de l’entitat que ocupa la present investi-
gació és el fet que en el si de la Sala Parés s’hi va formar una reunió de tertulians que 
es trobava a la que era coneguda com Sala Petita, un saló que funcionava abans de 
1884, moment en què va inaugurar-se la Sala Gran. Formaven part d’aquest grup 
una colla de pintors, escultors, literats, crítics, músics, actors, metges, advocats i co-
merciants i es discutia sobre política, religió i per damunt de tot d’art, i on segons el 
citat anteriorment Enric Galwey en sorgiren els moments més interessants de la ga-
leria.465 A més, ublicacions periòdiques com el diari La Vanguardia esmentaren en el 
1900 la presència d’una tertúlia en la citada galeria protagonitzada per artistes i es-
criptors que es trobaven per tractar temes d’art i literatura.466 
 
En l’incipient col·lectiu s’hi trobava l’origen de la penya de la Parés i citant de nou al 
pintor Galwey sabem que a finals de segle el grup va viure una nova etapa entre 
1902 i 1914. Ell mateix publicà en les seves memòries la sorpresa que li provocava la 
persistència del grup, que en realitat era un conjunt no gaire ben vist per altres enti-
tats i que es va anomenar « la penya del safareig ». Concretament en aquest cenacle 
rau el nucli fundacional de la que seria més tard la Societat Artística i Literària de 
Catalunya, tal i com ens explicava l’autor en les seves tardanes memòries: « Era al 
cap vespre, a les set, a l’hivern, que s’hi reunien en Modest Urgell, en Brull, en Gra-
ner, l’Albert Llanes, Josep Maria Pascual, Roca i Roca, Cusí, Tamburini i jo. »467  
 
 

                                                 
462 Malauradament, Alexandre Galí però, no va fer cap mena de distinció entre l’anomenada en l’article Asso-
ciació Literària i Artística i la que es fundà el 1900, la Societat Artística i Literària de Catalunya. GALÍ, Ale-
xandre, Història de les institucions i dels moviments culturals a Catalunya. 1900-1936, vol. V, Barcelona: Fundació 
Alexandre Galí, 1982 , p. 212. 
463 CABOT, Joaquim, « La obra d’en Vayreda ». La Veu de Catalunya, núm. 47 (25-XI-1894), p. 546. 
464 DD. AA., J. M. Tamburini. 1856-1932. Exposición homenaje. Editat amb motiu de l’exposició homònima a la 
Sala Cultural Caja Madrid (III/IV-1984). Madrid: Caja Madrid, 1984. 
465 GALWEY, Enric, op. cit., p. 23. 
466 La Vanguardia, núm. 6343 (18-XII-1900), p. 4. 
467 GALWEY, Enric, op. cit., p. 23. 
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Lluís Bagaria 
La penya de can Parés 
Els caricaturitzats són Joan Baptista  
Parés amb barret i bigoti, Josep Maria 
Xiró a terra i Joan Brull a la dreta  
amb un pal. 

 
 
Així mateix tals reunions no passaren desapercebudes per l’escriptor de Palafrugell 
Josep Pla qui les recolliria en la seva obra Tres senyors: « (...) les tertúlies dominicals 
dels artistes a la Sala Parés, carrer de Petritxol, foren molt notables. El pontífex de la 
casa fou don Modest Urgell »,468 i també va destacar la tradició en què es convertí 
visitar les exposicions els diumenges al migdia, on els artistes que hi passaven es re-
unien en el racó on feien els marcs i on « eren reunits com si fossin un conclave. »469 
 
La segona etapa d’aquest grup va començar en els inicis de segle XX i fins 1914 
aproximadament, marcada per alguns fets que van protagonitzar els puntals de la 
tertúlia. Per un costat Lluís Graner es traslladà a Amèrica l’any 1910 i per altre costat 
Joan Brull traspassà el 1912. A més Modest Urgell, l’ànima d’aquest col·lectiu, tras-
passà en el 1919 i Enric Galwey acabà abandonant el col·lectiu per una sèrie de dis-
sidències. A banda dels artistes esmentats el pintor Pere Casas Abarca, que va for-
mar part de l’entitat a partir de 1912, va fer referència a altres noms quan Julio Gay 
preparava la monografia de l’artista i per tant caldria afegir en els evocats contertuli-
ans a Venanci Vallmitjana, Francesc Torrescassana, i artistes que varen acabar for-
mant part de la Societat Artística i Literària tals com Tomàs Sans, Carlos Vázquez, 
Josep Mongrell, Josep Maria de Martí Garcés, Aureli Tolosa, Josep Maria Xiró, An-
toni Ros i Güell, Vicent Borràs, Ricard Urgell i finalment Agapit Casas Abarca.470 
Coincidia amb Galwey en dir que l’essència de la que fou la Societat Artística i Lite-
rària es trobava en les reunions celebrades a la « rebotiga » de la Parés i de fet com 

                                                 
468 PLA, Josep, Tres senyors. Barcelona: Destino, 1971, p. 234. 
469 PLA, Josep, Tres artistes. Barcelona: Destino, 1970, p. 73. 
470 GAY, Julio, P. Casas Abarca. Barcelona: La Acadèmica, 1946, p. 72. 
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acabem de comentar, la gran majoria dels esmentats tertulians va anar desfilant pos-
teriorment en les exposicions de l’entitat.  
 
 
3.1.3. Primavera de 1900: la fundació de la Sociedad Artística y Literaria 
de Cataluña  
 
A finals del segle XIX Modest Urgell ja projectava la constitució de l’entitat, i en 
efecte l’any 1897 va organitzar-se una exposició de pintura a la Sala Parés dels que 
van ser els quatre pilars de la Societat Artística i Literària: el citat Urgell, Lluís Gra-
ner, Joan Brull i Enric Galwey. L’exhibició serviria per anticipar el que tres anys 
després seria la Societat Artística i Literària, ja que tots ells formaren part del grup 
inicial de l’entitat. Segons les memòries anteriorment citades d’Enric Galwey, el pin-
tor Modest Urgell agafà d’exemple la fundació del barceloní Cercle Artístic de Sant 
Lluc, que funcionava des de 1893, per crear una nova societat que no havia d’estar 
formada exclusivament per artistes, i que va ser constituïda per Enric Galwey, Lluís 
Graner i Modest Urgell, que n’era l’iniciador.471  
 
En aquest punt no podríem oblidar Joan Brull, que malgrat no ser oficialment un 
dels seus creadors va ser el quart pintor que es sumà en la mostra de 1897 i un cop 
constituïda l’entitat hi va exposar ininterrompudament fins l’any del seu traspàs, el 
1912. Amb aquests precedents s’endegà « una associació d’artistes ben relacionats 
que fessin un tipus de pintura agradable als ulls dels membres no pintors de la socie-
tat. »472 El fet que Galwey també esmentés la presència de militars i de prohoms so-
cialment ben relacionats, però allunyats de la pràctica de l’art, qualla perfectament 
amb el que hem analitzat en el Reglament que la Societat Artística va aprovar l’any 
1914. Convé recalcar que en aquest document, redactat molts anys després de la 
seva constitució, hi quedaria notificat que els seus Socis d’Honor eren el Capità Ge-
neral de la Regió, el President de l’Audiència Territorial, el Governador Civil de la 
Província, l’Alcalde Constitucional i el President de la Diputació,473 figures totes 
elles que atorgaren a l’entitat una oficialitat ben pretesa, tal i com anirem detallant. 
 
La Societat Artística i Literària de Catalunya va quedar constituïda pels volts del 10 
d’abril de 1900 amb l’objectiu de fomentar les belles arts:  
 

Se ha constituido en esta ciudad una nueva asociación destinada a fomentar el ar-
te en todas sus manifestaciones con el título Sociedad Literaria y Artística de Ca-
taluña. Dicha asociación se propone celebrar exposiciones de Bellas Artes, anun-
ciándose la primera que será general, para el próximo mes de diciembre. Han sido 

                                                 
471 GALWEY, Enric, op. cit., p. 70. 
472 FONTBONA, Francesc, « L’època del Modernisme (1889-1905) » a FONTBONA, Francesc; MIRA-
LLES, Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelo-
na: Edicions 62, 1983, p. 65. 
473 Reglamento (reformado). Capítulo 2, Artículo 6. Any 1914. Registre número 7767. AGDGC. 
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nombrados para la Junta Directiva de la misma don Modesto Urgell, presidente, 
don Luís Graner, vicepresidente, y secretario don Eduardo Pérez Cabrero.474  

 
Mesos més tard La Vanguardia va fer referència a un detall que Galwey no esmentà 
en les seves memòries, i és el fet que l’agrupació comptés amb el seu propi estatut i 
estigués degudament registrada al Govern Civil.475 Tanmateix el registre civil de 
l’associació, que seguint aquest article de Roca i Roca crèiem datava de l’any 1900, 
no ha estat localitzat en l’arxiu de la Delegació del Govern, però sí hem trobat un 
expedient amb els documents del registre de la Societat Artística corresponent a 
principis de l’any 1914. 
 
Així doncs situem la fundació de la Societat Artística i Literària la primavera de 1900 
tot coincidint també amb Joan Anton Maragall: « L’any — es refereix a 1900 — i el 
segle acabarien amb el conjunt de la Societat Artística i Literària tot just constituïda. 
(...) » i afegia que « segurament havíem arribat, a la fi de segle, al millor moment de la 
Sala Parés. »476 Un dels seus trets característics va ser el referent a l’elecció dels socis 
ja que s’acordà que l’admissió havia de ser tancada. Alguns dels que es reunien i for-
maven part de la tertúlia de la Sala Parés477 no hi varen ser admesos com va ser el 
cas del crític musical Josep Maria Pascual i l’escriptor Albert Llanes, fet que en Gal-
wey utilitzà per il·lustrar el pes que Modest Urgell tenia en les decisions de la Socie-
tat.478 Tal i com s’anuncià l’entitat va encetar la seva trajectòria expositiva el desem-
bre de 1900 evidenciant que aleshores comptava amb pocs socis, però demostrant 
que acollia una valuosa nòmina de pintors. 
 
 
3.1.4. « Constitución de una Sociedad Cultural »: la inscripció  
         en el Registre Civil  
 
El desembre de l’any 1900 Josep Roca y Roca declarava des de La Vanguardia que 
un dels contertulians de la Societat Artística i Literària li havia fet saber que l’entitat 
comptava amb els seus propis estatuts i reglament degudament registrats al Govern 
Civil.479 Tal afirmació ens va fer creure que l’entitat va néixer amb l’objectiu 
d’esdevenir una associació oficial amb un marc legal que l’allunyava per tant de ser 
una agrupació d’artistes efímera. No obstant això no vàrem localitzar els documents 
del registre corresponents al 1900, i per consegüent no podem assegurar que 
s’hagués registrat durant l’any de la seva fundació. Tanmateix el que sí podem afir-
mar és que el 7 de març de 1900 la Junta Directiva havia aprovat el primer reglament 
de l’entitat, tal i com quedà reflectit en un nou document que aprovaren catorze anys 
                                                 
474 Diario de Barcelona, núm. 100 (10-IV-1900), p. 4361; La Correspondencia de España, núm. 15407 (10-IV-1900), 
p. 3; La Publicidad, núm. 7728 (10-IV-1900), p. 2. ; La Vanguardia, núm. 6085 (11-IV-1900), p. 2. 
475 ROCA Y ROCA, J.,  « “La semana en Barcelona” ». La Vanguardia, núm. 6343 (18-XII-1900), p. 4. 
476 MARAGALL, Joan A., op. cit., p. 80. 
477 Diario de Barcelona, núm. 116 (26-IV-1897), p. 4915; Diario de Barcelona, núm. 118 (28-IV-1897), p. 5019; 
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Document del registre de la Societat 
Artística i Literària de Catalunya  
al Registre d’Associacions del Govern 
Civil de la província de Barcelona  
el 1914. 
AGDGC 

 
 
més tard i que detallarem més endavant. « Constitución de una Sociedad Cultural » 
va ser l’« asunto » amb el qual el gener de 1914 la Societat Artística i Literària de Ca-
talunya es va registrar al Govern Civil de la província de Barcelona.480 En aquell 
moment el president de l’entitat era el pintor Carlos Vázquez, nascut a Ciudad Real i 
instal·lat a Barcelona cap el 1898. Segons el primer document l’entitat va actuar 
d’acord amb la Llei d’Associacions de 20 de juny de 1887 i van remetre al Governa-
dor Civil dos exemplars de l’estatut, especificant també que es tractava del reglament 
reformat, juntament amb la còpia de l’acta en què hi constà l’esmena. 
 
▪ El Reglament reformat  
 
El dia 3 de gener de 1914 va ser aprovat en Junta General de la Societat Artística i 
Literària el Reglamento (reformado), que estava constituït per un total de vint-i-sis arti-
cles dividits en sis capítols. El primer dels apartats responia a la denominació, objec-
tiu, domicili, govern i recursos de l’entitat amb un total de quatre articles, el segon 
capítol format per sis articles tractava aspectes dedicats als socis, més endavant hi 
constava el tercer apartat desenvolupat en cinc articles i es centrava en la Junta Di-

                                                 
480 Any 1914. Registre número 7767. AGDGC. 
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rectiva de l’entitat, el quart capítol estava format per quatre articles que tractaven 
aspectes de les juntes i de les votacions, l’apartat cinquè i els seus sis articles es cen-
traven en les exposicions, i finalment el sisè capítol es basava en la dissolució de la 
Societat amb un darrer i únic article. A continuació en transcrivim els capítols amb 
els seus corresponents articles: 
 
 

CAPÍTULO 1 
Denominación - objeto - domicilio - gobierno y recursos 

 
- ARTÍCULO 1º. La Sociedad Artística y Literaria de Cataluña tiene por 
objeto y finalidad el fomento del Arte por cuantos medios estén a su al-
cance y especialmente mediante exposiciones anuales; así como velar por 
los intereses y progresos artísticos poniéndose al efecto en relación con 
las demás asociaciones análogas y similares procurando su propagación. 
 
- ARTÍCULO 2º. El domicilio social será el taller ó estudio del Presiden-
te de la Sociedad y en esta ciudad de Barcelona. 
 
- ARTÍCULO 3º. El gobierno y administración de la Sociedad se regirá 
por una Junta compuesta de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vi-
cesecretario; cuyos cargos sólo se renovarán en caso de vacante y siem-
pre que la mayoría de los socios lo estime conveniente. 
 
- ARTÍCULO 4º. Los gastos que se ocasionen para el sostén y marcha de 
la Sociedad serán atendidos por reparto ó á prorrata entre los socios de 
número ó entre aquellos que se acuerde en Junta general, pues no se pa-
gara cuota fija alguna. 

 
CAPÍTULO 2 
De los Socios 

 
- ARTÍCULO 5º. La Sociedad se compone de socios honorarios y socios 
de número reducido al que fije la Sociedad (...) y tendrán unos y otros los 
mismo derechos y deberes. 
 
- ARTÍCULO 6º. Son Socios de honor: el Excmo. Sr. Capitán General 
de esta región; El Excmo. Sr. Presidente de esta Audiencia Territorial; El 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia; El Excmo. Sr. Alcalde 
Constitucional; El Excmo. Sr. Presidente de la Diputación; D. Hermene-
gildo Anglada, D. Joaquín Sorolla y D. Ignacio Zuloaga. 
Podrán además recibir el título de socio honorario aquellas personas que 
hubieren prestado servicios o favores extraordinarios a la Sociedad y me-
rezcan tal distinción a juicio de la Junta general. 
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- ARTÍCULO 7º. Tendrán el carácter de socios de número aquellos que 
por sus méritos reconocidos en el cultivo del Arte sean acreedores a tal 
distinción y habiéndolo solicitado por escrito al Presidente de la Socie-
dad, hayan sido admitidos por mayoría de votos. 
 
- ARTÍCULO 8º. Los socios que se admitan con arreglo a las formalida-
des proscritas, no podrán ser elegibles para los cargos de individuos de la 
Junta Directiva, ni tendrán voto hasta transcurridos dos meses de la fe-
cha de su admisión. 
 
- ARTÍCULO 9º. Se perderá el carácter de socio y será eliminado del Re-
gistro de tales: 
1º Por voluntad propia del interesado. 2º Por dejar de satisfacer lo que le 
corresponda según el artículo 4º y 3º. El que con sus actos ó conducta 
contraríe los fines de la Sociedad y sea expulsado de ella. 
En cualquiera de los tres casos, el que hubiere dado lugar á ellos, no po-
drá reingresar en la Sociedad. 
 
- ARTÍCULO 10º. El socio que no pueda concurrir á las Juntas, podrá 
delegar en otro socio su representación y voto autorizándole por medio 
de una papeleta firmada que el representante habrá de entregar á la mesa 
antes de empezar la Junta. 
 

CAPÍTULO 3 
De la Junta Directiva 

 
- ARTÍCULO 11º. Corresponde al Presidente: 1º representar á la Socie-
dad en todos los actos en que deba tomar parte. 2º Convocar y presidir 
las Juntas. 3º Nombrar las Comisiones especiales y hacer las delegaciones 
que estime convenientes á todos los fines sociales. 4º Resolver cualquiera 
duda, caso imprevisto ó de urgencia, adaptando las medidas necesarias 
para el buen régimen de la Sociedad. Dando de todo ello cuenta en la 
Junta general. 
 
- ARTÍCULO 12º. El Vicepresidente reemplazará en las funciones de su 
cargo al Presidente cuando proceda. 
 
- ARTÍCULO 13º. El Secretario tendrá las siguientes atribuciones: 1º 
Custodiar el sello y la documentación de la Sociedad. 2º Llevar un libro 
de actas, otro Registro de socios y extender las convocatorias, acuerdos y 
comunicaciones de la Sociedad y 3º Asesorar á la Directiva é individuos 
de la misma, así como á todos y cada uno de los socios en todo cuanto se 
refiera ó pueda referirse á la Sociedad. 
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- ARTÍCULO 14º. El Vicesecretario auxiliará constantemente al Secreta-
rio y cuando proceda le reemplazará en todas las funciones de su cargo. 
 
- ARTÍCULO 15º. En defecto del Vicepresidente y Vicesecretario les 
sustituirán un socio por orden de antigüedad. 
 

CAPÍTULO 4 
De las Juntas y Votaciones 

 
- ARTÍCULO 16º. La Sociedad celebrará por lo menos una Junta general 
cada año, en la que se dará cuenta del estado y marcha social y se acorda-
rán las bases y todo cuanto al caso requiera para la celebración de exposi-
ciones y demás objetos de la Sociedad. 
 
- ARTÍCULO 17º. Además se celebrarán cuantas Juntas generales se re-
quieran á propuesta del Presidente ó á solicitud de seis socios mediante 
convocatoria.  
 
- ARTÍCULO 18º. Los acuerdos para ser válidos, requieren la asistencia 
á la Junta general de la mitad por lo menos de los socios en la primera 
convocatoria y más de seis si es segunda: dichos acuerdos se tomarán por 
mayoría y serán siempre ejecutivos. 
 
- ARTÍCULO 19º. Las votaciones para los efectos de la admisión, sus-
pensión, y expulsión de socios se verificarán siempre por bolas blancas y 
negras. 
 

CAPÍTULO 5 
De la Exposición 

 
- ARTÍCULO 20º. La Sociedad celebrará una exposición anual á la que 
sólo podrán concurrir ó tomar parte como expositores los que tengan el 
carácter de socios, en el periodo y lugar que se acuerde más conveniente. 
 
- ARTÍCULO 21º. Cada expositor sólo tendrá derecho á ocupar con sus 
obras el espacio que se acuerde en la Junta correspondiente. 
 
- ARTÍCULO 22º. La colocación de las obras la dispondrán cuatro Artis-
tas elegidos por sorteo aunque no sean expositores y en unión del Presi-
dente formarán el Jurado. 
 
- ARTÍCULO 23º. Cuando una obra no se estima digna ó admisible, los 
jurados invitarán al autor á que la cambie por otra de mejores cualidades. 
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- ARTÍCULO 24º. La exposición durará un mes y una vez inaugurada no 
se podrá retirar obra alguna hasta su cierre. 
 
- ARTÍCULO 25º. Clausurada la exposición y conocidos los gastos que 
haya ocasionado, estos serán satisfechos por los expositores en la pro-
porción que corresponda. 
 

CAPÍTULO 6 
Disolución de la Sociedad 

 
- ARTÍCULO 26º. En caso de disolución de la Sociedad cualquiera que 
sea la causa, se nombrará una comisión de seis socios liquidadores a 
quienes pasarán todas las atribuciones y representación de la Sociedad; y 
practicada que sea la liquidación dará cuenta en Junta general; repartien-
do los sobrantes ó efectos que hubiere entre los socios de la misma. 
Este Reglamento es reforma del aprobado en 7 de Marzo del año 1900, y 
aprobado á su vez en Junta General del día tres de Enero de mil nueve 
cientos catorce. 

 
El Presidente: Carlos Vázquez 

El Secretario: Eduardo Pérez-Cabrero481 
 
 
 
Un cop hem transcrit el contingut del reglament que l’entitat va reformar i aprovar 
en el 1914, convé ressaltar que vàrem analitzar una sèrie de documents a l’arxiu del 
Museo Sorolla que ens van desvetllar que Joaquín Sorolla era Soci d’Honor de la 
Societat Artística des de 1911, és a dir des de feia tres anys. En primer lloc en tenim 
coneixement gràcies a una carta que li envià el pintor Carlos Vázquez amb data del 6 
d’abril de 1912 en què a part de comentar-li, entre d’altres assumptes, el seu desig 
d’anar a Madrid i de preguntar-li si tenia intenció d’anar a París en el transcurs de 
l’any, li adjuntà « el oficio de la Sociedad Artística nombrandole a V. Socio de Ho-
nor lo que ha constituido una alegria para nosotros. »482 El document adjunt al qual 
es referia Vázquez es conserva junt amb la carta, i a més de veure-hi el segell de la 
Societat Artística hem pogut comprovar que es datà el dia 1 de gener de 1912. La 
comunicació, que servia com a títol acreditatiu afirmava el següent: « Atendiendo los 
notorios méritos y demás circunstancias que en V. concurren, la Sociedad Literaria y 
Artística de Cataluña, acordó unanimamente nombrarle SOCIO HONORARIO de 
la misma con arreglo á las disposiciones reglamentarias. (...) » i el signaren Carlos 
Vázquez com a president i Eduardo Pérez-Cabrero com a secretari.483 
 
 

                                                 
481 Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Reglamento (reformado). Any 1914. Registre número 7767. AGDGC. 
482 Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla, 06-04-1912. P. 1 rº. Museo Sorolla, CS6190.  
483 Museo Sorolla. CS4503. 
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Nomenament de Joaquín Sorolla  
com a Soci d’Honor, 1 de gener 
de 1912.  
Museo Sorolla [CS4503] 

 
 
Reprenent l’any 1914 hem analitzat una carta que Carlos Vázquez va adreçar a Joa-
quín Sorolla datada el dia 6 de gener i per tant tan sols tres dies després d’haver-se 
aprovat el Reglament, que ens dóna moltes pistes a l’entorn del funcionament de 
l’agrupació i del seu caràcter oficial. En ella Vázquez comentava el següent: « Ha 
llegado a mis manos una solicitud que hacen algunos artistas de esa haciendo unas 
reformas del Reglamento de Exposiciones, y desearía de V. que me dijera qué objeto 
tienen esas reformas y quiénes apadrinan esas reformas, y es más que me diga si de-
bemos firmarlo pues al firmar yo serían más los firmantes por que se reunirán los 
socios de la Sociedad Artística y Literaria (de la cual V. recordará que es Socio de 
Honor.) (...) »484 A continuació li comentava alguns temes a l’entorn de la propera 
exposició que preparava la Societat per als següents mesos i que seran tractats amb 
més detall en el corresponent apartat. 
 
Després d’haver tractat els documents que es conserven en l’Arxiu General de la 
Delegació del Govern a Catalunya, cal fer un especial esment a la localització d’un 
llibre d’actes de la Societat Artística a l’arxiu del Reial Cercle Artístic de Barcelona. 

 

                                                 
484 Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla, 03-01-1914. P. 1 rº. Museo Sorolla, CS6197.  
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Acta número 1 de la sessió celebrada 
per la Societat Artística i Literària  
de Catalunya el dia 5 de gener  
de 1914.  
RCAB 

 
 
El valuós document ens convida a conèixer nombroses informacions de totes aque-
lles reunions que organitzà l’entitat entre 1914 i 1932. Per començar explicarem que 
el dia 5 de gener de 1914 la Junta Directiva havia celebrat una reunió en què hi van 
constar Carlos Vázquez, Eduardo Pérez-Cabrero, Tomàs Sans, Eliseu Meifrèn, Jo-
sep Maria Tamburini, els germans Agapit i Pere Casas Abarca, Vicent Borràs, Josep 
Maria de Martí Garcés, Manuel Cusí, Aureli Tolosa, Ricard Urgell, Fernando Cortés, 
Antoni Ros i Güell, Francesc Galofre Oller, Alexandre de Cabanyes, Bonaventura 
Puig Perucho, Magí Oliver i Josep Mongrell. Considerant que l’anterior Junta havia 
dimitit es procedí a l’elecció de la següent que quedà constituïda d’aquesta manera: 
Carlos Vázquez va ser escollit president, Josep Maria de Martí Garcés vicepresident, 
Eduardo Pérez-Cabrero Ràfols secretari i Tomàs Sans vicesecretari. Tal i com 
s’establia en els estatuts el domicili de l’entitat va fixar-se en el taller del president i 
concretament en el número 1 del Portal de l’Àngel.485  
 
La Junta demostrava tenir una vida molt activa, constatat en el fet que el dia 12 de 
gener va reunir-se novament i aquest cop s’hi uní el pintor Dionís Baixeras, que ex-
posaria amb l’entitat per primera vegada aquell mateix any. S’acordà que qualsevol 
                                                 
485 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya número 1, 05-01-1914, p. 1. RCAB. 
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membre de l’Artística i Literària que informés dels assumptes de l’entitat fora de la 
mateixa seria expulsat com a soci. A més, en la reunió es varen tractar certs assump-
tes respecte la propera exposició col·lectiva, que seran detallats en el capítol corres-
ponent, i en la mateixa sessió s’acordà facilitar a Josep Mongrell i Dionís Baixeras les 
credencials de socis amb el corresponent rebut de quota d’ingrés a l’entitat.486 Poc 
després, el dia 22 de gener es presentà al Governador Civil de la província el Regla-
ment reformat de la Societat Artística de forma duplicada i dos dies després Tomàs 
Sans va signar haver-ne rebut el duplicat. 

 
▪ Un mateix president per a dues entitats  

 
Ara bé, abans de continuar presentant la trajectòria de la Junta Directiva de la nostra 
entitat, exposarem una sèrie d’esdeveniments que tingueren lloc en el si del Cercle 
Artístic de Barcelona, entitat cultural que com hem comentat abans estava ben arre-
lada a la ciutat i constituïda per nombrosos artistes entre els quals hi figuraven 
membres de la Societat Artística. L’any 1914 la Junta Directiva del Cercle Artístic 
estava presidida per Carlos Vázquez, pintor que com bé sabem presidia alhora la 
Societat Artística i Literària, i havia patit la discrepància d’una sèrie de membres que 
van decidir crear el maig d’aquell any una nova societat, igualment albergada en el 
local del Cercle i anomenada Círculo de Bellas Artes. En el mateix moment 
s’iniciaria una campanya contra el president i la Junta Directiva del Cercle que pro-
vocaria inclús l’expulsió d’algun soci.487  
 
Tanmateix aquesta atmosfera no va aturar la celebració l’any següent de la gran ex-
hibició del Cercle Artístic titulada Exposició General d’Art i que s’obrí al públic el 
dia 3 de gener de 1915 al número 33 de la Rambla de Catalunya, coincidint així amb 
la inauguració de la nova seu social del Cercle.488 La planta baixa del nou local 
s’havia convertit en sala d’exposicions i va albergar un gran nombre d’obres signades 
per grans pintors,489 entre els quals autors que hem anat veient en el cenacle de 
l’Artística i Literària: Carlos Vázquez, juntament amb Josep Mongrell, Josep Maria 
Tamburini, Josep Maria de Martí Garcés, els germans Pere i Agapit Casas Abarca, 
Ricard Urgell, Josep Maria Xiró, Francesc Galofre Oller, Eliseu Meifrèn, Vicent 
Borràs i Alexandre de Cabanyes. Fou una gran exhibició i per exemple l’obra La 
Lechera del cuento de Vázquez, reproduïda a la coberta del catàleg de la citada mostra 
es reproduí a tota plana a La Ilustración Artística.490 L’esmentat quadre va ser fotogra-
fiat a l’estudi del pintor mentre el realitzava amb la presència de la model.  
 
 
 
 

                                                 
486 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya número 2, 12-01-1914, pp. 2-3. RCAB. 
487 MARÍN, Maria Isabel, Cercle Artístic de Barcelona. Primera aproximació a 125 anys d’història. Barcelona: Reial 
Cercle Artístic de Barcelona, 2006, p. 64. 
488 Ibid, p. 65. 
489 Ibid. 
490 « Barcelona. Exposición del Círculo Artístico ». La Ilustración Artística, núm. 1728 (8-II-1915), p. 1. 
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(Esq.) Carlos Vázquez en el seu estudi a Barcelona amb Tina, germana de la cupletista Raquel Me-
ller, fent de model per La lechera del cuento. Al fons i emmarcades Descanso del tennis (recolzada a ter-
ra), Retrat de Raquel Meller i Luisa de Vigné (damunt de cavallets). Arxiu Carlos Vázquez. (Dret.) Car-
los Vázquez, La lechera del cuento. Exposició General d’Art. Cercle Artístic de Barcelona. Gener de 
1915.  
   
 
Malgrat les ambicions del Cercle Artístic i el caràcter esplendent que reflectia el seu 
nou local,491 no es van poder evitar una sèrie de conflictes en el si de la institució en 
els quals es va fer menció a l’Artística i Literària, tot i que d’una forma més o menys 
lleugera. Així pels volts d’aquella data, és a dir a finals del mes de gener de 1915, els 
fundadors del Cercle Artístic van demanar l’expulsió dels membres que havien creat 
el dissident Círculo de Bellas Artes, entitat que ocupava l’antic local del Cercle al 
passeig de Gràcia i entre els quals hi figuraven Josep A. de Trias, Ramiro Lorenzale, 
Francesc Sans Castaño492 i Llucià Oslé, entre d’altres. Es va esmentar que un dels 
objectius d’aquesta nova entitat era el de pertorbar la bona organització social del 
Cercle i un dels arguments era el fet que Josep A. de Trias n’era el president, el ma-
teix que havia presentat la seva candidatura en front de l’actual presidència de Carlos 
Vázquez, a més de fer referència a les demandes judicials que el soci fundador del 
Círculo de Bellas Artes havia promogut contra el Cercle.493  
 
Més endavant i assabentats d’aquesta comunicació, els esmentats autors exposaren la 
seva divergència tot al·ludint als membres de la Societat Artística i Literària:  
 

De admitir semejante teoría debería igualmente, atribuirse caràcter de hostilidad a 
la nutrida representación de la Sociedad Artística y Literaria que últimamente in-
gresó en el Círculo Artístico, cuyas individualidades, sin perder el carácter de so-
cios de la primera, no sólo ostentan el título de socios del último Círculo sino que 

                                                 
491 BATLLE, Esteve, « Crónicas de Arte ». El Diluvio (18-I-1915). 
492 Segons l’article « Exposicions. Saló Parés ». Vell i Nou, núm. 25 (15-V-1916), p. 10, Francesc Sans Castaño 
va ser un dels expositors d’una mostra que celebrà la Societat Artística i Literària el mes de maig de 1916 a la 
Sala Parés, exhibició que va passar notablement desapercebuda pels crítics de la resta de publicacions periòdi-
ques. 
493 MARÍN, Maria Isabel, op. cit., p. 67. 
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también, en su mayoría, forman parte actualmente de la Junta Directiva. (...) ¿aca-
so no es dable, a cualquier individualidad el pertenecer a uno o varios círculos 
análogos en su modo de sentir y de pensar, cuando de ello nos ha dado fehaciente 
ejemplo los que actualmente rigen los destinos del Círculo Artístico? Nosotros 
entendemos y con nosotros cuantos estén en posesión del sentido común, (...) 
que estamos en el perfecto derecho de pertenecer a cuantas Asociaciones tenga-
mos por conveniente...494  

 
En aquest punt s’ha de tenir en compte que la Societat Artística i Literària compartia 
socis amb el Cercle Artístic, com per exemple Pere Casas Abarca, Vicent Borràs, 
Francesc Galofre Oller i Eliseu Meifrèn entre d’altres, a més de Carlos Vázquez que 
havia estat president de les dues entitats esmentades. Malgrat que en les actes del dia 
12 de març de 1915 hem pogut localitzar una carta signada pel Círculo de Bellas Ar-
tes manifestant que no sentia cap hostilitat vers el Cercle,495 l’acta de la Junta Gene-
ral celebrada pel Cercle Artístic en el dia 17 gener de 1916 confirmà la dissolució del 
Círculo.496 
 
▪ Ricard Urgell president « por aclamación y verdadero compañerismo »  

 
Prosseguint l’evolució de la Junta Directiva de la Societat Artística i Literària, hem 
de referir-nos a l’abril de 1914, moment en què Carlos Vázquez va sol·licitar la seva 
dimissió en el càrrec de la presidència de l’entitat, quedant constituïda la nova Junta 
per Ricard Urgell com a president amb l’obtenció de set vots, mentre que Eliseu 
Meifrèn en va obtenir 3, Josep Maria Tamburini i Josep de Martí Garcés 2 cadascun 
i per últim Vicent Borràs 1.497  
 
No obstant Josep Maria de Martí Garcés en tant que vicepresident llegí una carta en 
què Ricard Urgell, domiciliat en el número 22 del carrer de Padilla, al·legava que li 
era impossible acceptar el càrrec degut a les seves múltiples ocupacions, però fou 
proclamat « por aclamación y verdadero compañerismo »498 responent així a un no-
menament que tots esperaven. Tomàs Sans com a secretari signà un document datat 
el 25 de juny que s’adjuntà a la còpia de l’acta d’aquesta mateixa reunió i que van fer 
arribar al Governador Civil de la província essent segellats el dia 27 de juny. 499 
  
Ricard Urgell, el fill de qui havia fundat l’entitat, tanmateix acceptà i va seguir a la 
presidència encara un any més, fins que en la sessió que la Societat Artística va cele-
brar el 6 de març de 1915 va presentar la seva dimissió. Gràcies a informacions ex-
tretes de les actes de les reunions que va celebrar la Junta, hem pogut conèixer di-
versos detalls com que Dionís Baixeras va ser escollit president per « verdadero 
entusiasmo » i la quota que va establir-se per aquell any va ser de 15 pessetes.500 
                                                 
494 Ibid, p. 66. 
495 Llibre d’Actes de les Juntes Generals del Reial Cercle Artístic de Barcelona. 12-III-1915. RCAB. 
496 MARÍN, Maria Isabel, op. cit., p. 68. 
497 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya número 4, 20-04-1914, pp. 7-8. RCAB. 
498 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya número 5, 27-04-1914, p. 9. RCAB. 
499 Any 1914. Registre número 7767. AGDGC. 
500 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya número 7, 06-03-1915, pp. 11-12. RCAB. 
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Aquest detall ens fa veure que deurien haver modificat l’article quart del capítol 1 del 
reglament de 1914, en què s’establí que no s’imposaria cap mena de quota entre els 
socis.501 
 
Una altra dada rellevant la trobem en la reunió celebrada el dia 15 de gener de 1916, 
moment en què es proposà convidar particularment a Joaquim Mir, Santiago Rusi-
ñol y « algún otro de talla » perquè figuressin en la propera exhibició de l’entitat. 
També va establir-se que es facultaria a Joan Baptista Parés el 2 per cent de les ven-
des, tal i com s’havia acordat en les anteriors exposicions.502 En aquella època, men-
tre Baixeras n’era el president, Hermen Anglada-Camarasa va plantejar que l’escultor 
Miquel Blay fos nomenat Soci d’Honor i que Santiago Rusiñol, Joaquim Mir i Ma-
nuel Fuxà fossin admesos com a Socis de Número, proposta que va ser acceptada 
per unanimitat.503 
 
A principis de l’any 1918 Carlos Vázquez figurava com a president de la Societat 
Artística i en la reunió que l’entitat va celebrar el 25 de febrer d’aquell any hi van 
assistir els habituals a les sessions de la Junta: Ricard Urgell, Josep Mongrell, Antoni 
Ros i Güell, Magí Oliver, Francesc Galofre Oller, Eliseu Meifrèn, Aureli Tolosa, 
Josep Maria Tamburini, Bonaventura Puig Perucho, Josep Maria de Martí Garcés, 
Fernando Cortés, Tomàs Sans i Josep Cardona, escultor que s’havia unit a les expo-
sicions de l’entitat per primera vegada en el 1915. Després de comentar certs aspec-
tes entorn a la futura exposició que havia de celebrar l’entitat, Meifrèn afirmà d’una 
manera rotunda: « hay compañeros en nuestra Sociedad que estaban de más en ella 
ó que se les tendría que expulsar ya que no es más que una Sociedad de corone-
les ».504 
 
Malgrat que en diverses reunions hi havien algunes desavinences, el cert és que els 
membres de l’entitat van demostrar tenir sempre bona harmonia entre ells, i un fet 
que ho demostrà és que l’estiu de 1918 s’havien reunit en un banquet al Restaurant 
del Parc, deduïm a la Ciutadella, tot seguint la iniciativa de Manuel Cusí. Carlos Vá-
zquez seguia presidint l’associació, i amb ell s’hi sumaren Aureli Tolosa, Agapit Ca-
sas Abarca, Alexandre de Cabanyes, Bonaventura Puig Perucho, Ricard Urgell, To-
màs Sans, Josep Maria de Martí Garcés i Antoni Ros i Güell, que eren els pintors 
més assidus a les sessions de la Junta. En la trobada de germanor van comentar l’èxit 
que la Societat Artística havia obtingut en l’Exposició d’Art al Palau de Belles Arts. 
Tot seguit tractaren alguns enfrontaments que havien tingut amb el Reial Cercle Ar-
tístic, qui hauria afirmat que en el certamen municipal no s’adquiriria cap obra de la 
Societat Artística. Tot i això, i segons l’anàlisi de les actes de la sessió del dia 8 de 
juny de 1918, l’Artística i Literària va vendre obra dels seus expositors. A partir 

                                                 
501 Reglamento (reformado). « Capítulo 1. Artículo 4º. Los gastos que se ocasionen para el sostén y marcha de la 
Sociedad serán atendidos por reparto entre los socios de número ó entre aquellos que se acuerde en Junta 
general, pues no se pagará cuota fija alguna. »  Aprovat el 3 de gener de 1914. Registro Asociaciones. Tomo 4º, p. 
244. AGDGC. 
502 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 15-01-1916, p. 12. RCAB. 
503 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 29-02-1916, p. 13. RCAB. 
504 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 25-02-1918, pp. 18-19. RCAB. 
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d’aquest moment José María Vidal-Quadras i Francesc Garcia Escarré van ingressar 
a l’entitat alhora que Fernando Cortés va ser expulsat per la « falta de compañerismo 
sobre acuerdos votados en Junta »,505 malgrat que després col·laboraria amb l’entitat 
d’una forma puntual i burocràtica.  
 
Cap a la tardor de 1918 la Societat va presenciar la dimissió del pintor Carlos Vá-
zquez com a president tot i que l’any següent seguiria ocupant el càrrec. De forma 
paral·lela es va decidir celebrar un sopar el dia 31 de gener de l’any següent a Casa 
Martin en honor a Eduardo Pérez-Cabrero, qui havia exercit com a secretari.506 Un 
fet a destacar d’aquesta època va ser el traspàs de qui en aquells moments n’era el 
vicesecretari, Tomàs Sans, fet que provocaria que es designés a Bonaventura Puig 
Perucho com a persona que el rellevà en el citat càrrec.507 Cal fer una especial refe-
rència a una conclusió a la que hem arribat a rel de l’estudi de les actes de les sessi-
ons de la Societat Artística, les quals representen un document fonamental per des-
xifrar la seva activitat, i és que hem constatat que els socis tenien una vida molt 
activa ja que celebraven una mitja de tres reunions cada any almenys en el transcurs 
dels dos primers decennis. 
 
▪ Baixa « involuntària » i inscripció en el Registre el 1919  
 
En el mateix expedient de l’arxiu de la Delegació del Govern, on en els inicis de la 
investigació havíem localitzat un gruix important de dades, hi ha una sorprenent 
manca de documentació entre els anys 1914 i 1918. Per fortuna les actes que es con-
serven en el Reial Cercle Artístic omplen aquest buit i arriben fins més enllà dels 
anys 30. De fet el següent document que s’ha localitzat en l’arxiu que hem citat en 
primer lloc data del mes d’agost de 1918. És manuscrit i hi consta el següent comu-
nicat: « Baja según circular de este Gobierno publicada en el B.O. [Boletín Oficial] 
de 1º de Nbre. de 1917. », signat a Barcelona el dia 17 d’agost de 1918 pel « Jefe de 
la Sección » i per ordre E. Galan. A continuació existeix un escrit del mes de desem-
bre de 1918 adreçat al Governador Civil de la província de Barcelona i signat per 
Fernando Cortés Riera, que actuava en representació del president de la Societat 
Artística. El pintor va remetre una sol·licitud al Governador, al·legant que aquest 
necessitava conèixer el reglament de l’entitat, el domicili i els noms de la Junta Di-
rectiva i demanant que se li entregués l’oportuna certificació per l’encarregat del Re-
gistre d’Associacions.  
 
El buit de documents entre aquestes dues dates reflecteix per tant que la Societat 
Artística i Literària deixà de remetre les còpies de les actes de les seves assemblees 
durant un període de temps força dilatat respecte al que establia el propi Registre, 
provocant que fos donada de baixa del Registre Civil el dia 1 de novembre de 1917, 
tal i com consta en el corresponent Llibre de Registre. Per tal de solucionar tal situa-
ció l’entitat va elaborar un document sol·licitant ser donada novament d’alta i per  

                                                 
505 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 08-06-1918, p. 20. RCAB. 
506 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 10-10-1918, p. 21. RCAB. 
507 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 07-01-1919, p. 22. RCAB. 
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Libro de Registro de Asociaciones. Tomo 4º. AGDGC 
 
 
complir amb el procés adjuntà la documentació que li va ser requerida. En aquest 
mateix dossier existeix un document manuscrit de José Die y Mas, secretari del Go-
vern de província, en què certificà que la Societat Artística i Literària va ser donada 
de baixa del registre corresponent per no haver fet partícep al Govern dels respec-
tius canvis de Juntes Directives i els corresponents estats de comptes durant un ter-
mini que excedí dos anys. Die y Mas va dur a terme les accions pertinents per fer 
efectiva la sol·licitud i poc després el citat advocat va signar un certificat en què ex-
posava que la Societat Artística havia demanat ser donada d’alta en el Registre 
d’Associacions del Govern Civil presentant tots els documents « que motivaron su 
baja ». En el document apareix que va ser el president de l’entitat, Carlos Vázquez, 
qui ho sol·licità, i així a principis de gener de 1919 amb el vist-i-plau del Governador 
Civil de Barcelona es complí la petició. En el Llibre de Registre apareix la data en 
què va ser inscrita i que correspon al 29 de gener de 1914, i en l’apartat 
d’observacions es va escriure i posteriorment passar una ratlla a « Baja B. O. 1º-11-
1917 » i « Alta nuevamente »508 sense especificar la data, però pel que hem pogut 
constatar aquesta va ser el 8 de gener de 1919. 
 
 
 
 
                                                 
508 Registro Asociaciones. Tomo 4º, p. 244. AGDGC. 
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Actes de les sessions celebrades  
per la Societat Artística i Literària  
de Catalunya els dies 14 de gener  
i 1 de març de 1919.  
RCAB 

 
 
Més endavant, la sessió organitzada en el mes d’octubre de 1920 va celebrar-se a la 
Sala Parés509 i comprovem de nou el sistema d’ingrés dels seus socis, ja que a finals 
de 1920 Víctor Moya i Albert Pla Rubio van enviar una carta a la Junta sol·licitant 
ser acceptats com a socis de l’entitat, tot i que Josep Maria de Martí Garcés va pro-
posar que no s’acceptés la inclusió de nous membres.510 L’altra manera d’introduir-
se en el col·lectiu era, tal i com hem constatat, per expressa invitació de la Junta. De 
forma irrevocable Carlos Vázquez i el citat Martí Garcés van dimitir dels seus res-
pectius càrrecs i a partir d’aleshores s’erigí una Junta formada pels pintors Josep 
Mongrell com a president, Francesc Garcia Escarré com a vicepresident i el crític 
d’art Joaquín Ciervo com a secretari.511 El febrer de 1921 i posteriorment512 l’entitat 
va reunir-se a la Casa de Periodistas y Artistas.513 En ella Mariano Fuster, expositor 

                                                 
509 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 25-10-1920, p. 25. RCAB. 
510 Actes de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 20-12-1920, p. 26 i 31-12-1920, p. 27. RCAB. 
511 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 31-12-1920, p. 27. RCAB. 
512 Actes de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 26-04-1921, p. 31; 11-05-1921, pp. 32-33 i 06-06-
1921, pp. 32-34. RCAB. 
513 No s’ha trobat cap referència de la Casa de Periodistas y Artistas al fons documental del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya. Per altra banda gràcies a les consultes realitzades al periodista i crític d’art Josep Maria 
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de la Societat Artística i Literària des de 1903 i aleshores president del Reial Cercle 
Artístic, va dimitir. Per altra banda en aquell mateix moment la Societat amplià ofici-
alment la seva llista de socis amb els pintors Nicolau Raurich, Cayo Guadalupe i 
Joaquín Ciervo,514 alhora que gràcies a les actes sabem que Ramon Casas i Santiago 
Rusiñol ja constaven com a socis.515  
 
Convé recordar que Josep Mongrell era qui presidia les reunions de la Directiva en 
aquest període i a finals de l’any 1921 Eliseu Meifrèn, un dels pintors més fidels a les 
sessions, va suggerir que la Societat procurés fer exposicions d’importància no tan 
sols a Barcelona sinó també a Madrid.516 La idea va acabar quallant, atès que l’any 
següent es va tornar a tractar aquest assumpte i es va convenir que seria Julio Moisés 
qui en tornar a Madrid duria a terme les oportunes gestiones per tal que el grup ex-
posés al Círculo de Bellas Artes. L’entitat, tot seguint el seu tarannà oficial i amb 
l’objectiu de celebrar exposicions que servissin d’aparador artístic en la ciutat comtal, 
informà al Governador Civil i al Director de l’Escola d’Arts i Oficis i Belles Arts de 
les seves activitats properes.517 Malgrat que aleshores ja funcionava l’Escola Superior 
dels Bells Oficis, fundada per la diputació de Prat de la Riba el 1915 i dirigida per 
Francesc d’Assís Galí518 l’entitat no s’hi va adreçar. Tot apunta a creure que la Socie-
tat Artística i Literària no sintonitzava amb la política cultural de la Mancomunitat i 
només simpatitzava amb la de l’Estat. Així doncs constatem el marc administratiu de 
l’entitat, el qual responia al Govern espanyol, la província com a delegació d’aquest i 
el municipi, però no la Mancomunitat, que va ser un intent reeixit, tot i que avortat 
després de la Dictadura de Primo de Rivera, de crear un marc administratiu autòc-
ton català. 
 
Un fet a destacar és que la Junta va resoldre celebrar un dinar per demostrar 
l’admiració que sentia vers el seu president Josep Mongrell,519 alhora que en el ma-
teix moment en què els membres de l’entitat demostraven la bona harmonia que 
imperava en l’agrupació, hi haurien certs moments abruptes. Per començar Joaquín 
Ciervo va dimitir com a secretari, la seva decisió era irrevocable i la causa era que en 
els tràmits de la darrera exposició no se l’havia tingut en compte: « la Sociedad según 
pruebas dadas, podía regirse sin secretario oficial » i havent constatat que « la mayo-
ría de trámites y gestiones se llevan a la práctica sin intervención del secretario, co-
mo ha ocurrido con la Exposición anual que según reza el reglamento debe efectu-
arse. »520 Tot i aquesta escissió Ciervo continuà formant part de la Societat Artística, 
però en qualitat de soci. A partir d’aleshores ocupà el càrrec de secretari el pintor 
Marià Bernad, qui seria acceptat per formar part com a soci de l’entitat el 13 de maig 

                                                                                                                                               

Cadena sabem que molt probablement aquesta entitat mai va ser legalitzada com a tal, i que es tractava d’un 
grup de periodistas i personalitats del món de l’art que van cedir el seu local a la Societat Artística i Literària 
per celebrar la seva reunió.  
514 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 26-02-1921, p. 28. RCAB. 
515 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 03-03-1921, p. 30. RCAB. 
516 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 17-12-1921, pp. 34-35. RCAB. 
517 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 14-02-1922, pp. 36-37. RCAB. 
518 FONTBONA, Francesc, La crisi del modernisme artístic. Barcelona: Curial, 1975, p. 202. 
519 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 04-01-1924, pp. 47-48. RCAB. 
520 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 04-04-1924. Registre número 7767. AGDGC. 
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de 1924 i pel que fa a la vicepresidència, que havia quedat deserta al separar-se de 
l’entitat el pintor Francesc Garcia Escarré, aquesta fou assumida per Josep Maria 
Xiró.521  
 
Un dels aspectes bàsics per conèixer el funcionament de la Societat Artística i Literà-
ria és la seva solvència. Tals informacions només es reflecteixen en les actes de les 
seves reunions, fet que atorga a aquest tipus de documentació una gran vàlua. Així el 
dia 4 d’abril de 1924 els assistents a la reunió de l’entitat estudiada van aprovar que 
la quota anual que cada soci havia d’abonar era de 15 pessetes.522 De la mateixa ma-
nera sabem que els seus integrants participaven d’altres actes que s’organitzaven a la 
ciutat en relació a art i cultura, com per exemple el fet que Marià Bernad, soci oficial 
des del maig de 1924, va assistir en representació de la Societat Artística i Literària al 
banquet que se li havia ofert a Miquel Blay.523 Convé remarcar que el maig d’aquest 
any la Societat estava domiciliada al carrer de Minerva número 7, a Barcelona. Tal i 
com era habitual la Junta Directiva va remetre al Governador Civil una sèrie de do-
cuments referents als estats de comptes de l’entitat des de 1919 fins 1923, que foren 
signats per Josep Mongrell com a president i Marià Bernad com a secretari el dia 20 
de maig de 1924. 
 
L’any 1925 la Junta de la Societat Artística va celebrar les seves sessions a l’estudi de 
José María Vidal-Quadras, situat al número 1 del carrer de Cristina de Barcelona. Es 
proposà i acceptà el duc d’Alba com a President d’Honor, « por aclamación y abso-
luta unanimidad es elegido, acordándose que se extienda el nombramiento en per-
gamino lacrado a antigua usanza », essent Josep Mongrell l’encarregat de redactar el 
document.524 En efecte Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duc d’Alba525 va ser 
elegit president honorífic quan feia tot just un any que havia ingressat a la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando. 
 
De forma paral·lela no deixarem de comprovar una sèrie de moviments dins del 
nucli de la Societat Artística, degut a que el pintor Antoni Farré París i l’escultor Jo-
an Borrell Nicolau van sol·licitar l’ingrés a l’entitat essent admesos per unanimitat. 

                                                 
521 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 13-05-1924. Registre número 7767. AGDGC. 
522 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 04-04-1924, p. 50. RCAB. 
523 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 13-05-1924, pp. 51-52. RCAB. 
524 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 23-12-1925, pp. 54-57. RCAB; Registro Asociaciones. 
Tomo 4º, p. 244. AGDGC. 
525 Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duc d’Alba (Madrid, 1858 - Lausana, 1953) era fill de Carlos María 
Fitz-James Stuart y Portocarrero i María del Rosario Falcó y Osorio. Va ser el IX duc de Berwick, XV comte 
de Casarrubios del Monte, XVI duc de Peñaranda de Duero, XXI comte de Lemos i comte de Módica, entre 
altres títols de la noblesa espanyola. Es va casar el 1920 amb María del Rosario de Silva Fernández d’Ixar 
Portugal y Guterbey, IX marquesa de San Vicente del Barco, filla dels ducs d’Aliaga i hereva de l’immens 
patrimoni de la Casa d’Híjar. Va ser un mecenes, bibliòfil i erudit, llicenciat en dret per la Universidad Central, 
va ser director de la Real Academia de Historia i des de 1912 vocal del Real Patronato del Museo del Prado, 
del qual va ser el primer president. Va ingressar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 1924 
amb el discurs Las riquezas de la Casa de Alba. Igualment va estar involucrat en el món de la política, ja que fou 
elegit diputat en Corts pel Partit Conservador en diverses legislatures i nomenat ministre d’Instrucció Pública 
i d’Estat en el govern de Berenguer el 1930. A més va ser ambaixador d’Espanya a Gran Bretanya amb el 
règim franquista. 
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Alhora el pintor Pere Casas Abarca va fer saber l’estranyesa que sentia Vicent Borràs 
al no haver estat convocat per la Junta Directiva a participar en la propera exhibició, 
i se li manifestà que havia estat expulsat de la nòmina de socis per falta de pagament 
de la quota.526 Constatem l’èxit i el bon paper que exercia la Societat Artística i Lite-
rària en el panorama cultural de Barcelona pel fet que pels volts d’aquelles dates el 
pintor i eminentment il·lustrador Josep Segrelles i l’aquarel·lista Josep Civil van 
sol·licitar accedir a l’entitat, alhora que el duc d’Alba acceptà ser President d’Honor 
de l’entitat.527 
 
▪ « Sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankhamen » 
 
L’any 1926 va ser un any culminant per la Societat Artística i Literària. En efecte 
quan va arribar el moment de commemorar el quart de segle de trajectòria, la Junta i 
els socis no es limitaren a organitzar només l’exposició que es va celebrar a la Sala 
Parés, sinó que també es va organitzar un acte allunyat de la praxis artística i que 
acabà tenint un gran ressò a la ciutat. Per començar a mitjans del mes de març 
l’alcaldia de la ciutat va cedir el Saló de Cent de la Casa Consistorial perquè la Socie-
tat Artística hi celebrés una conferència centrada en el descobriment de la tomba del 
faraó Tutankamon (s. XV aC), a càrrec de Manuel Rodríguez Codolá, aleshores se-
cretari de l’Acadèmia de Belles Arts.528 És ben interessant comentar que 
l’extraordinària descoberta de la tomba i dels seus importants tresors s’havia efectuat 
a la vall dels Reis l’any 1922 per l’arqueòleg britànic Howard Carter, esdevenint un 
fenomen importantíssim tant per la descoberta arqueològica en sí, ja que el faraó va 
ser enterrat en una tomba que no li era destinada, com pel valor artístic del seu ric 
aixovar. Sense anar més lluny la publicació setmanal madrilenya Blanco y Negro va 
anar dedicant una sèrie d’extensos articles en referència a aquest tema al llarg de les 
cinc setmanes prèvies a la conferència i inclús el dia després de la mateixa.529 
 
Entre tots els documents consultats a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
hem localitzat un document en què el Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura feia arri-
bar una invitació de la « conferencia científica » tot demanant al convidat en qüestió 
que assistís sense els seus alumnes degut a que « la naturaleza especial del tema y la 

                                                 
526 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 23-12-1925, pp. 54-57. RCAB. 
527 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 12-02-1926, p. 57. RCAB. 
528 El Noticiero Universal, núm. 12729 (16-III-1926), p. 3; La Vanguardia, núm. 19368 (17-III-1926), p. 9. 
529 « La Tumba de Tut-Ankh-Amen descubierta por el último Conde de Carnarvon y Howard Carter. Obra 
escrita por Mr. Carter y M. A. C. Macé. Traducción directa del inglés con prólogo y notas, por el conde de 
Gimeno ». Blanco y Negro, núm. 1814 (21-II-1926); « La Tumba de Tut-Ankh-Amen descubierta por el último 
Conde de Carnarvon y Howard Carter. Obra escrita por Mr. Carter y M. A. C. Macé. Traducción directa del 
inglés con prólogo y notas, por el conde de Gimeno ». Blanco y Negro, núm. 1815 (28-II-1926); « La Tumba de 
Tut-Ankh-Amen descubierta por el último Conde de Carnarvon y Howard Carter. Obra escrita por Mr. Car-
ter y M. A. C. Macé. Traducción directa del inglés con prólogo y notas, por el conde de Gimeno ». Blanco y 
Negro, núm. 1816 (7-III-1926); « La Tumba de Tut-Ankh-Amen descubierta por el último Conde de Carnar-
von y Howard Carter. Obra escrita por Mr. Carter y M. A. C. Macé. Traducción directa del inglés con prólogo 
y notas, por el conde de Gimeno ». Blanco y Negro, núm. 1817 (14-III-1926); « La Tumba de Tut-Ankh-Amen 
descubierta por el último Conde de Carnarvon y Howard Carter. Obra escrita por Mr. Carter y M. A. C. Ma-
cé. Traducción directa del inglés con prólogo y notas, por el conde de Gimeno ». Blanco y Negro, núm. 1818 
(21-III-1926). 
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elevación de su tono lo hacen poco apto para la divulgación de estas materias en 
provecho de los alumnos de las Escuelas primarias. »530 Finalment la dissertació, 
titulada « Sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankhamen » va realitzar-se el 
dissabte 20 de març, és a dir un dia després de que es clausurés l’exposició que 
l’entitat havia celebrat, i tingué lloc a dos quarts de set de la tarda i fins quarts de 
nou del vespre. Les explicacions de Rodríguez Codolá van il·lustrar-se amb la pro-
jecció d’una sèrie de diapositives facilitades pel Comité Hispano-Inglés, del que n’era 
president el duc d’Alba i va encetar la lectura pública tot dient que la Societat Artís-
tica havia volgut celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari amb una exposició recent-
ment clausurada i també amb la present conferència.531  
 
Tot seguit i abans de centrar-se en la tomba de Tutankamon, Rodríguez Codolá va 
mostrar unes diapositives relatives a un enterrament amb el propòsit de que els as-
sistents coneguessin quin concepte de la mort es tenia en l’antic Egipte. Primera-
ment va presentar un enterrament egipci a través dels carrers de la ciutat de Tebes i 
vàries imatges d’un personatge travessant el Nil per tal de conduir les mòmies a la 
vall de les tombes o dels Reis. Tals diapositives van il·lustrar la seva explicació a 
l’entorn de les creences i les pràctiques en els difunts i explicà amb gran profusió de 
detall el descobriment de la tomba faraònica i l’esplendor de les arts sumptuàries en 
el transcurs de les dinasties egípcies.  
 
La conferència fou seguida amb absolut silenci i el conferenciant la va culminar amb 
la projecció d’imatges de la tomba descoberta i del sarcòfag on es trobava la mòmia 
del rei. Per acabar les seves paraules van ser d’agraïment a l’Ajuntament per la cessió 
de l’espai i a l’assistència del nombrós públic, ja que al Saló de Cent hi va assistir 
l’alcalde, tinents d’alcalde, un gran nombre de consellers, professors i acadèmics, el 
rector de la Universitat, doctor Martínez Vargas, així com tota la Junta Directiva de 
la Societat Artística.532 L’acte es revestí de gran solemnitat i l’explicació va ser escol-
tada amb gran interès tal i com demostra l’allau d’aplaudiments i felicitacions que va 
rebre Rodríguez Codolá en finalitzar-la.533 
 
La tardor de l’any 1926, un cop l’entitat va haver celebrat amb gran succés la com-
memoració del seu XXVè aniversari, José María Vidal-Quadras va passar a ocupar el 
càrrec de secretari per raó de que Marià Bernad va dimitir.534 En aquest moment és 
interessant comentar que vàrem localitzar un document a la Delegació del Govern 
en què se’n registrà l’entrada el dia 14 de febrer de 1928 i que havia estat redactat 
per Josep Mongrell, aleshores president de la Societat, en què notificava al Gover-

                                                 
530 16-03-1926. Ajuntament de Barcelona. Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura. H150, 1918-1926. 
Topogràfic 5-C-10/8, caixa 60399. 
531 El Noticiero Universal, núm. 12729 (16-III-1926), p. 3; « Conferencia con proyecciones ». Diario de Barcelona, 
núm. 59 (21-III-1926), p. 18. 
532 « Notas del día. Sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon ». La Vanguardia, núm. 19372 (21-
III-1926), p. 8; « Conferencia con proyecciones ». Diario de Barcelona, núm. 59 (21-III-1926), p. 18; El Noticiero 
Universal, núm. 12734 (22-III-1926), pp. 4-5. 
533 « Notas del día. Sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon ». La Vanguardia, núm. 19372 (21-
III-1926), p. 8; El Noticiero Universal, núm. 12734 (22-III-1926), pp. 4-5. 
534 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 16-10-1926, p. 58. RCAB. 
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nador Civil que adjuntava dos llibres que s’havien completat, i que eren un llibre « 
oficial de caja » i el registre de socis535 per tal de que es segellessin, tal i com era re-
querit. Malauradament aquests dos llibres no s’han localitzat en les dependències del 
Govern ni tampoc a l’Arxiu General de l’Administració, a Alcalá de Henares. 
 
▪ Lluny de la Sala Parés i prop del trist desenllaç 
 
La brillant exposició del febrer i març de 1926, que comentarem molt detalladament 
en un capítol a part, va representar l’última ocasió en què la Societat Artística i Lite-
rària va exposar a la Sala Parés. La Junta Directiva tardaria encara quatre anys en 
tornar a organitzar una altra col·lectiva, ja que no va ser fins 1930 que exposà no-
vament i aquesta vegada a la Sala Barcino. Tal distància temporal resulta molt signi-
ficativa, no tan sols pel que fa a la seva trajectòria expositiva sinó també a la seva 
dinàmica com a entitat. 
 
El dia 12 de febrer de l’any 1930 l’entitat va celebrar una Junta General presidida per 
Josep Mongrell. En ella es llegí una carta de Pere Casas Abarca, absent a la sessió i el 
qual va ser president del Reial Cercle Artístic entre 1930 i 1934, en què expressava el 
seu desig d’arribar a una entesa i a una situació d’harmonia entre la Societat Artística 
i el Reial Cercle. Tot apunta, tal i com hem anunciat anteriorment, a que les dues 
entitats visqueren moments de discòrdia i en aquest punt convé ressaltar que en la 
Junta celebrada pel Cercle Artístic el dia 8 de gener de 1921 i presidida per Mariano 
Fuster, Carlos Vázquez, que tot just havia dimitit com a president de la Societat Ar-
tística i Literària, va ser expulsat del Reial Cercle. L’origen de tal decisió es trobava 
en l’Exposició d’Art Belga que el Cercle havia d’organitzar a Barcelona després 
d’haver estat comissionat pel govern belga. Vázquez no havia estat inclòs en el Co-
mitè del certamen atenent els desacords existents entre el pintor i la dita entitat, i tal 
circumstància va desembocar en una situació molt hostil que acabaria en l’obtenció 
de 181 vots a favor de l’expulsió de Carlos Vázquez del Reial Cercle Artístic.536  
 
Ara bé, no tenim l’objectiu d’entretenir-nos en els fets ocorreguts en el Cercle Artís-
tic, però és interessant recordar que el llibre d’actes de les reunions celebrades per la 
Societat Artística i Literària de Catalunya entre 1914 i 1932 s’han localitzat precisa-
ment en aquesta entitat. Molt probablement el llibre d’actes anà a parar a l’arxiu del 
Cercle Artístic cap el 1932 amb motiu de que en els anys 30 Pere Casas Abarca era 
president de la citada entitat alhora que de l’Artística i Literària, i va deixar-hi el lli-
bre aprofitant que potser ambdues institucions arribaren a una situació favorable cap 
a les acaballes de la nostra agrupació estudiada.  
 
En la mateixa sessió celebrada en el mes de febrer, Agapit Casas Abarca va sol·licitar 
en nom del seu germà la readmissió de Vicent Borràs, fet al que ningú va oposar-s’hi 
sempre que el pintor ho sol·licités per carta. Un altre succés que ens agradaria re-
marcar és que la Junta va proposar enviar una carta al duc d’Alba per tal de felicitar- 

                                                 
535 Registro Asociaciones. Tomo 4º, p. 244. AGDGC. 
536 Actes del Reial Cercle Artístic de Barcelona, 08-01-1921, pp. 1-22. RCAB. 
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Esborrany de la carta que la Societat Artística i Literària va trametre al duc d’Alba. 12-02-1930. 
RCAB 
 
 
lo pel nomenament com a Ministre d’Instrucció Pública i l’esborrany del document 
ha estat localitzat en el mateix llibre d’actes. Alhora es va proposar que el pintor Jo-
sep Maria Sert, qui esdevingué acadèmic de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando aquell mateix any, fos nomenat Soci d’Honor de l’entitat.537 
 
Ens anem acostant a l’imminent final de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 
comprovat a partir del reduït nombre de Juntes que l’entitat va celebrar des de 1930.  
Haurien de passar ben bé dos anys fins la celebració d’una nova reunió, ja que la 
propera va tenir lloc a mitjans del mes de març de 1932. En ella hi van assistir Pere 
Casas Abarca com a president, Antoni Farré, Dionís Baixeras, Aureli Tolosa, Josep 
Maria de Martí Garcés, Agapit Casas Abarca, Carlos Vázquez, Francesc Galofre 
Oller, Víctor Moya, Vicente Navarro, Josep Maria Xiró i José María Vidal-Quadras, 
de fet gairebé els mateixos que figuraren en l’anterior sessió, tret de l’absència de 
Marià Bernad. També s’hi va personar Eduardo Pérez-Cabrero com a delegat de 
l’autoritat governativa, tal i com hem trobat detallat en les actes. Aquell mateix dia es 
formà una nova Junta Directiva perquè segons el que s’acordà era necessari renovar-
la i va quedar formada de la manera següent: Antoni Farré va ser elegit president, 
                                                 
537 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 12-02-1930, pp. 63-64. RCAB. 
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Dionís Baixeras vicepresident, José María Vidal-Quadras secretari i Aureli Tolosa 
tresorer. A més d’aquests aspectes els participants a la sessió van parlar « con respec-
to de la vida artística en sus diversas manifestaciones, cambiándose impresiones so-
bre las gestiones realizadas ».538 
 
Un cop analitzades les actes és lògic concloure que la constitució d’una nova Junta 
Directiva de la Societat Artística i Literària en el 1932 no va garantir la seva continuï-
tat, i tal fet responia més a complir allò que estava establert en el Reglament que a 
un ferm desig de prosseguir l’activitat de l’agrupació. Les següents activitats que hem 
pogut documentar daten d’aquest decenni. Després de la vint-i-sisena exposició no 
en celebraren cap altra, en canvi això no significa que la seva actuació com a entitat 
artística hagués finalitzat. Ans al contrari, en el 1931 el president de la Societat Artís-
tica i Literària formaria part del jurat d’un concurs de cartells convocat pels respon-
sables del medicament « Píldoras Maravilla » juntament amb el president del Reial 
Cercle Artístic Pere Casas Abarca, i altres artistes com Josep Mongrell, Roig Ense-
nyat, Víctor Moya i Aureli Tolosa.539 Més tard el gener de l’any 1933 aparegué una 
notícia a la premsa fent-nos saber que l’aleshores president de l’entitat, el pintor An-
toni Farré adreçà una sèrie d’elogis a Carlos Vázquez en el banquet que es celebrava 
en homenatge a aquest pintor de Ciudad Real amb motiu de l’èxit de la seva exposi-
ció a les Galeries Laietanes.540  
 
Es va sentir a parlar de la Societat Artística i Literària l’any següent, quan va ser in-
closa en la lectura de les memòries d’Enric Galwey que va fer Joan Anton Maragall a 
la Sala Parés el 9 de febrer de 1934 tot commemorant el cinquantè aniversari de la 
galeria.541 Per concloure, l’entitat va ser una de les agrupacions que amb els delegats 
dels Conreadors de les Arts, Les Arts i els Artistes, els Amics dels Museus de Cata-
lunya, l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, l’Acadèmia de Bones Lletres i el Cen-
tre Excursionista entre d’altres, visità l’alcalde Joan Pich i Pon la primavera de 1935 
sol·licitant que l’Ajuntament adquirís l’edifici de la Virreina amb l’objectiu de crear la 
« Casa del Arte ».542 Si bé entre 1930 i 1935 la Societat Artística i Literària encara 
funcionava com a tal no celebrà cap exposició col·lectiva, i tal situació demostra la 
seva decadència, que situem entre la darrera exhibició (1930) i l’any anterior a la 
Guerra Civil espanyola. 
 
No ens trobem encara en el capítol destinat a narrar la trajectòria expositiva de la 
Societat de manera que en aquest sentit no podem aventurar-nos a avançar el seu 
caràcter pròpiament artístic. Tot i amb això hem pogut donar a conèixer la persona-
litat i essència de l’agrupació gràcies a l’anàlisi de la dinàmica i prioritats de la seva 
Junta. Efectivament el fet d’haver constatat aspectes com que s’hi van incloure per-
sonalitats vinculades a l’exèrcit, com era el Capità General i autoritats polítiques com 

                                                 
538 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 18-03-1932, pp. 64-65. RCAB. 
539 La Vanguardia, núm. 21046 (8-VIII-1931), p. 2. 
540 La Vanguardia, núm. 21501 (22-I-1933), p. 10. 
541 « Arte y Artistas. El cincuentenario de la Sala Parés. Una lectura de Galwey ». La Vanguardia, núm. (10-II-
1934), p. 8. 
542 « Arte y Artistas. El edificio de la Virreina » a La Vanguardia, núm. 22195 (1-V-1935), p. 9. 
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era el Governador Civil, per citar-ne algunes, demostra la tendència conservadora de 
l’entitat. A l’oficialitat de l’associació hi sumem la presència d’alguns autors que pocs 
anys després abraçarien el franquisme tals com Fernando Álvarez de Sotomayor, 
Manuel Benedito, Marià Benlliure, Pere Casas Abarca, José María López Mezquita, 
Vicente Navarro i José María Vidal-Quadras, qui en el 1961 va unir-se a un comuni-
cat signat per uns quants acadèmics de l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona co-
ntra l’ús del català en aquesta institució.543 Amb ells s’hi van sumar altres socis que 
possiblement també s’hi sentiren còmodes, com per exemple Luís Bea Pelayo, Vi-
cent Borràs, Pere Casas Abarca, Joaquín Ciervo i Víctor Moya, filiacions polítiques 
dels quals ens permeten arrodonir el caràcter de caire conservador de l’entitat que va 
erigir Modest Urgell.  
 
▪ Càrrecs de la Junta Directiva, Socis d’Honor i de Mèrit 
 
A continuació i gràcies a les informacions localitzades a la premsa i en les actes de 
les reunions que hem analitzat, detallem els noms d’aquells membres de la Societat 
Artística i Literària que ocuparen els diferents càrrecs de la Junta Directiva des de 
1900 fins els darrers anys de l’entitat.  
 
 

1900 
 

 

PRESIDENT Modest Urgell Inglada 
VICEPRESIDENT Lluís Graner Arrufí 
SECRETARI Eduardo Pérez-Cabrero Ràfols 
 

1909 

 

PRESIDENT Modest Urgell Inglada 
SECRETARI Eduardo Pérez-Cabrero Ràfols 
 

1912 

 

PRESIDENT Carlos Vázquez Úbeda 
SECRETARI Eduardo Pérez-Cabrero Ràfols 
SOCI D’HONOR Joaquín Sorolla Bastida 
 

1913 

 

PRESIDENT Carlos Vázquez Úbeda 
SECRETARI Eduardo Pérez-Cabrero Ràfols 
 
 

PRESIDENT Carlos Vázquez Úbeda 
VICEPRESIDENT Josep Maria de Martí Garcés  
SECRETARI Eduardo Pérez-Cabrero Ràfols  
VICESECRETARI Tomàs Sans Corbella 
 

1914 
 

PRESIDENT (des de 27-04-1914) Ricard Urgell  
VICEPRESIDENT Josep Maria de Martí Garcés  
SECRETARI Tomàs Sans Corbella 
SOCI DE MÈRIT Joan Baptista Parés 
SOCIS D’HONOR Hermen Anglada-Camarasa, Ignacio Zuloaga  
 
 

                                                 
543 BENET, Jordi, De lluny i de prop. Vivències i miratges d’un perifèric. Barcelona: Quaderns Crema, 2004, pp. 40-
42. 
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1915 

 

PRESIDENT Dionís Baixeras Verdaguer 
SECRETARI Josep Maria de Martí Garcés 
VICESECRETARI Tomàs Sans Corbella 
 

1916 

 

PRESIDENT Dionís Baixeras Verdaguer 
VICESECRETARI Tomàs Sans Corbella 
SOCI D’HONOR Miquel Blay Fàbregas  
SOCIS DE NÚMERO Santiago Rusiñol Prats, Joaquim Mir Trinxet i 
Manuel Fuxà Leal 
 

1917 

 

PRESIDENT Dionís Baixeras Verdaguer 
VICESECRETARI Tomàs Sans Corbella 
 

1918 

 

PRESIDENT Carlos Vázquez Úbeda 
VICEPRESIDENT Fernando Cortés Riera 
 

1919 

 

PRESIDENT Carlos Vázquez Úbeda 
VICEPRESIDENT Josep Maria de Martí Garcés  
VICESECRETARI Tomàs Sans Corbella → (des de 07-01-1919)  
Bonaventura Puig Perucho  
 

1920 

 

PRESIDENT Carlos Vázquez Úbeda (fins 31-12-1920) → Josep 
Mongrell 
VICEPRESIDENT Josep Maria de Martí Garcés (fins 31-12-1920)  
→ Francesc Garcia Escarré  
VICESECRETARI Bonaventura Puig Perucho 
 

1921 

 

PRESIDENT Josep Mongrell Torrent 
VICEPRESIDENT Francesc Garcia Escarré  
SECRETARI Joaquín Ciervo Paradell 
VICESECRETARI Bonaventura Puig Perucho 
 

1922 

 

PRESIDENT Josep Mongrell Torrent 
VICEPRESIDENT Francesc Garcia Escarré  
SECRETARI Joaquín Ciervo Paradell 
VICESECRETARI Bonaventura Puig Perucho 
 

1923 

 

PRESIDENT Josep Mongrell Torrent 
VICEPRESIDENT Francesc Garcia Escarré  
SECRETARI Joaquín Ciervo Paradell (fins 04-04-1924)  
VICESECRETARI Bonaventura Puig Perucho 
 

1924 

 

PRESIDENT Josep Mongrell Torrent 
VICEPRESIDENT Josep Maria Xiró Taltabull  
SECRETARI (des de 13-05-1924) Marià Bernad Grau  
VICESECRETARI Bonaventura Puig Perucho 
 

1925 

 

PRESIDENT Josep Mongrell Torrent 
SECRETARI Marià Bernad Grau 
VICESECRETARI Bonaventura Puig Perucho 
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1926 

 

PRESIDENT D’HONOR  Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó,  
XVII duc d’Alba  
 

SOCIS D’HONOR  
Capità General, Governador Civil, Alcalde, President  
de la Diputació i President de l’Audiència 
 

SOCIS DE MÈRIT 
Hermen Anglada-Camarasa 
Miquel Blay Fàbregas  
Manuel Fuxà Leal 
Joaquín Sorolla Bastida 
Ignacio Zuloaga Zabaleta 
 

PRESIDENT Josep Mongrell Torrent 
VICEPRESIDENT Josep Maria Xiró Taltabull 
SECRETARI Marià Bernad Grau (fins 19-10-1926) → José María  
Vidal-Quadras  
VICESECRETARI Bonaventura Puig Perucho  
 

1927 

 

PRESIDENT Josep Mongrell Torrent 
SECRETARI José María Vidal-Quadras  
 

1928 

 

PRESIDENT Josep Mongrell Torrent 
SECRETARI José María Vidal-Quadras  
 

1930 

 

PRESIDENT Josep Mongrell Torrent 
SECRETARI José María Vidal-Quadras 
TRESORER Aureli Tolosa 
SOCI D’HONOR Es proposà Josep Maria Sert Badia 
 

1931 
 

PRESIDENT Pere Casas Abarca 
 

1932 

 

PRESIDENT Antoni Farré París 
VICEPRESIDENT Dionís Baixeras Verdaguer 
SECRETARI José María Vidal-Quadras 
TRESORER Aureli Tolosa Alsina 
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3.2 
TRAJECTÒRIA EXPOSITIVA (1897-1930) 

 
 
 
 

 
 

les tertúlies diàries de la Sala Parés mai hi faltava el mestre pai-
satgista Modest Urgell, que com ja sabem va ser des del principi 
l’alma mater del grup. Quan li quedava poc per arribar als seixan-
ta anys d’edat va reunir-se amb els tres joves pintors Joan Brull, 
Enric Galwey i Lluís Graner en la celebració d’una exposició 
col·lectiva a la mateixa Parés que s’inaugurà la tarda del 17 

d’abril de 1897, la qual va significar el germen de la Societat Artística i Literària de 
Catalunya. Convé subratllar que a principis del mateix any els esmentats artistes ha-
vien concorregut amb altres pintors en la XIV Exposició Extraordinària de Belles 
Arts, una mostra que organitzava anualment Joan Baptista Parés des que va inaugu-
rar-se la Sala Gran, i en el mes anterior s’havia celebrat la tercera exposició 
col·lectiva del Cercle Artístic de Sant Lluc, fets entre d’altres que evidencien el salu-
dable estat i dinàmica expositiva que projectava l’establiment del carrer de Petritxol. 
 
 
3.2.1. La semença en una exposició de pintura l’abril de 1897 
 
Retrobem els citats pintors en mostres col·lectives a la Sala Parés i també en la seva 
Sala Petita, la qual acollia controvèrsies i disputes entre els artistes. Fent referència a 
les memòries d’Enric Galwey cal dir que Joan Brull era qui protagonitzava les dis-
cussions més aferrissades amb Urgell pel que feia als temes de pintura, literatura i 
teatre que centraven l’atenció dels tertulians. Per la seva part Lluís Graner va ser un 
important dinamitzador del grup tot i que no fou un protagonista de les controvèr-
sies, degut a que « era home de la més gran habilitat per a nedar en el mar de la vida. 
(...) Perquè se’n tenia de saber viure, entre l’Urgell, en Brull i en Graner... perquè 
cadascun anava a la seva, sense compliments, simulant estimar-se i sacrificar-se mú-
tuament. »544 Tal i com es preveia l’exposició va rebre gran afluència de públic al 
tractar-se de « reputats pintors »,545 els quals exposaren a més d’« algunas de sas dar-
reras telas (...) gran número de notas íntimas que cridan l’atenció en gran mane-
ra. »546  

                                                 
544 GALWEY, Enric, El que he vist a Can Parés en els darrers quaranta anys. Memòries d’Enric Galwey. Barcelona: 
Publicació del cinquantenari de la Sala Parés, 1934, p. 68. 
545 La Renaixensa, núm. 2 (19-IV-1897), p. 27. 
546 Ibid.  
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Modest Urgell 
Toc d’oració, c. 1876 

Oli s/tela, 103 x 182 cm. 
Barcelona, MNAC [011399-000, dipòsit del Museo Nacional del Prado] 

 
 
En primer terme una de les destacades firmes que s’hi presentava era la del pintor 
Modest Urgell, un puntal i assidu a les exposicions de la galeria, alhora que els al-
tres tres autors també hi havien exposat amb anterioritat tot i que de forma 
col·lectiva. Els quatre artistes van ser definits com « los cuatro apóstoles del moder-
nismo » pel crític que escrivia la tribuna a El Noticiero Universal,547 pensant més aviat 
en Brull i Graner, alhora que augurava gran èxit entre els amants de la bona pintura. 
Tots ells pretenien fer un molt bon paper a la Sala Parés i l’exhibició prometia un alt 
succés gràcies al caràcter estilístic de les nombroses obres que hi van exposar. Van 
presentar un total de cent cinquanta-vuit quadres, dels que gairebé la meitat perta-
nyien a Modest Urgell.548  
 
El mestre paisatgista hi envià seixanta-vuit obres, cinquanta-cinc de les quals eren 
notes de color, a més de les titulades Robo en despoblado, Papaloya, Una señorita leyendo 
una novela de Fernández y González, Costas de Cataluña, Mala tarde en Camprodón, Cabeza 
de estudio, Apunte del natural, Centellas, Paisaje i dos olis amb el títol d’Interior. Juntament 
amb les esmentades Urgell envià Tormenta i Orto, que foren les que van rebre els 
grans elogis per part de la crítica del Diario de Barcelona per ser les que millor reflectien 

                                                 
547 El Noticiero Universal, núm. 3248 (17-IV-1897), p. 2. 
548 Cabot dedicà un article a l’exposició i posà l’accent als artistes, citant-ne algunes obres, però sense fer 
esmena als actes que es celebraren a redós de la mostra. CABOT, Joaquim, « Notes artístiques. Saló Parés. 
Exposició de quadros y estudis ». La Veu de Catalunya, núm. 17 (25-IV-1897), p. 134. 
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Lluís Graner 
Forja o La Ferreria, 1894 
Oli s/tela, 265 x 363 cm. 

Vilanova i la Geltrú. Biblioteca Museu Víctor Balaguer [258] [dipòsit del MNAC, 10165] 
 
 
els mèrits de l’artista,549 « el mestre enamorat dels estats humils y sentimentals y de 
les visions senzilles y solitàries de la naturalesa. »550  
 
Per altra banda Lluís Graner hi participava amb quaranta-una pintures entre les que 
hi figuraven Nocturno, Lago de Bañolas, Calle de Cadaqués, Incendio, Encesa de fanals, Fent 
fum, Fent beguda, Tocador de guitarra, Encenent la pipa, dos treballs titulats Ferreria, així 
com Remordiment, Borrachos, Pescant, Entre dues llums, Buenas noticias, Calle de Bañolas, 
Taberna, Comentant, Boira, Anocheciendo, Guitarrista, Patio, Cadaqués, Dos mosquits, Lectura 
interesante, Cel rogent, Paisaje, Cabeza de estudio, Marina, Jugadores, Fumador i en darrer lloc 
dues pintures amb el títol d’Estudio. El seu treball pictòric a l’hora de captar els efec-
tes de la llum artificial i natural va ser l’aspecte més comentat a la premsa, sobresor-
tint Remordiment, en què hi representà Judes en el moment en què se li aparegué la  
 

                                                 
549 Diario de Barcelona, núm. 112 (22-IV-1897), pp. 4720-4721. 
550 J. C. y R. (Joaquim Cabot Rovira), « Saló Parés. Exposició de quadros y estudis ». La Veu de Catalunya, 
núm. 17 (25-IV-1897), pp. 134-135. 
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Joan Brull 
Flors primerenques, c. 1896 

Oli s/tela, 54 x 36 cm. 
Barcelona. MNAC [011642-000] 
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Enric Galwey 
Estudi de la pedrera de Montjuïc, c. 1891 

Oli s/tela, 105 x 146 cm. 
Barcelona. MNAC [010869-000] 

 
 
Santa Creu.551 Tanmateix Joaquim Cabot Rovira, el crític que signava a La Veu de 
Catalunya, que seria setmanal fins que l’any 1898 tingués continuïtat com a diari, acu-
sava la insistència del pintor en copsar els mateixos efectes lumínics a mode d’anar 
reiterant una fórmula que li funcionava.552 
 
El tercer pintor que hi exposava era Joan Brull, que ho feia amb vint-i-tres pintures 
que li avalaven una bona tècnica en la interpretació de les idealitats dels rostres,553 
així com també una sèrie d’estudis de paisatges que meresqueren els bons elogis del 
crític anteriorment citat. « Les finors y delicadeses » elogiades duien els següent tí-
tols: Nadal, Menjant sopes, Nocturno, Mayo, Rosella, Nocturno nº 2, Carmencita, quatre pas-
tels i tres olis amb el títol Testa, Retrato d’E. G, Estudio al pastel, dos Pastel simbolista, 
Fent bombolles, Marina (efecto de sol), Retrato de niña, Dibujo Guax i Apuntes. De totes les 

                                                 
551 Diario de Barcelona, núm. 112 (22-IV-1897), pp. 4720-4721. i J. C. y R. (Joaquim Cabot Rovira), « Saló Parés. 
Exposició de quadros y estudis ». La Veu de Catalunya, núm. 17 (25-IV-1897), pp. 134-135. 
552 J. C. y R. (Joaquim Cabot Rovira), « Saló Parés. Exposició de quadros y estudis ». La Veu de Catalunya, 
núm. 17 (25-IV-1897), pp. 134-135. 
553 Ibid. 
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que hi presentà les que s’enduien el protagonisme van ser Nadal i Menjant sopes. El 
citat crític va escriure a La Veu de Catalunya que eren dues peces pertanyents a la 
primera època de l’artista,554 alhora que en el Diario de Barcelona s’afirmava que es 
tractava de les obres que més sobresortien de la resta.555 Així doncs ambdues publi-
cacions periòdiques coincidien en la finor i elegància de les testes que hi representà, i 
que esdevingué un tema que Brull conreà amb gran assiduïtat.  
 
L’autor que concloïa el catàleg de l’exposició era Enric Galwey amb vint-i-vuit pai-
satges dels que la meitat eren estudis. La crítica en ressaltava els intitulats Pirineos, 
Bosc de roures, Las mieses después de la lluvia, Tarde dorada, Terreno, Ocaso i Salida de luna,556 
i a més l’autor va presentar Estudio de robles, Lontananzas brumosas, Un roble, Estudio de 
trigo, Terreno (estudio), Ocaso triste, Trigos, Cap al tard i una sèrie de deu treballs intitulats 
Estudio. Sobre aquest expositor de la Parés, Cabot Rovira confirmava la seva ferma 
carrera com a paisatgista i constatava el temperament com artista que dipositava en 
totes les seves obres.557  
 
El punt més destacable és que va ser una exposició ben diferenciada de les que soli-
en presentar-se aleshores a la Sala Parés, tal i com afirmà Joan Anton Maragall,558 ja 
que el dia 30 d’abril a les 9 de la nit s’hi organitzà un concert amb la intervenció del 
pianista Carles G. Vidiella, el violoncel·lista Pau Casals i el baríton Ramon Blan-
chart,559 esdevenint per tant « una fiesta doblemente artística ».560 Per un costat Vi-
diella va interpretar Berceuse i el segon Nocturn de Chopin, la serenata « Deh vieni alla 
finestra » de Don Giovanni de Mozart i el Vals de Rubinstein en un piano Steinway.561 
I per altre costat el jove Casals va interpretar el Concert per violoncel de Saint-Saëns, 
mentre que Blanchart va cantar vàries romances entre les quals Amare e sofrire, L’ideal 
i Povera mamma, despertant efusius aplaudiments entre el públic.562  
 
Tot i que podríem creure que es tractava d’una iniciativa pionera el cert és que la 
idea d’amalgamar pintura i música trobava els seus precedents europeus en exemples 

                                                 
554 Ibid. 
555 Diario de Barcelona, núm. 112 (22-IV-1897), pp. 4720-4721. 
556 Diario de Barcelona, núm. 112 (22-IV-1897), pp. 4720-4721; J. C. y R. (Joaquim Cabot Rovira), « Saló Parés. 
Exposició de quadros y estudis ». La Veu de Catalunya, núm. 17 (25-IV-1897), pp. 134-135. 
557 J. C. y R. (Joaquim Cabot Rovira), « Saló Parés. Exposició de quadros y estudis ». La Veu de Catalunya, 
núm. 17 (25-IV-1897), pp. 134-135. 
558 MARAGALL, Joan A., Història de la Sala Parés. Barcelona: Editorial Selecta, 1975, p. 70; La Publicidad, núm. 
407 (29-IV-1897), p. 70. 
559 FONTBONA, Francesc, Pau Casals, col·leccionista d’art. Tarragona: Diputació de Tarragona; Barcelona: 
Viena Edicions, 2013, p. 17. 
560 La Publicidad, núm. 404 (26-IV-1897), p. 3. 
561 Amb motiu del concert celebrat a la Sala Parés el piano Steinway amb el qual tocava Vidiella havia estat 
cedit pel Sr. Navas. Els pianos Steinway tenen un origen alemany i van ser creats per Heinrich Steinway 
(Wolfshagen, Baixa Saxònia, 1797 - Nova York, 1871), qui fundà l’any 1853 la casa Steinway and Sons a Nova 
York, especialitzada en pianos de concert. El seu disseny i manufactura va merèixer un notable reconeixe-
ment a nivell internacional i aquest prestigi es manté encara avui dia. FUKUSHIMA Mutsumi, « Fabricantes 
de pianos en la Barcelona de 1900 ». Recerca Musicològica, XVII-XVIII (2007-2008), pp. 279-297. 
562 Diario de Barcelona — Edició de la tarda—, núm. 121 (1-V-1897), p. 5156; La Renaixensa, núm. 15 (2-V-
1897), p. 235. 
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com els que havia promogut La Libre Esthétique (1893-1914),563 una societat artísti-
ca fundada a Brussel·les per l’escriptor i crític d’art Octave Maus pocs anys abans de 
l’exposició que ens ocupa. És interessant esmentar que en els seus salons acollí les 
firmes principals d’Europa entre els quals s’hi trobaven els pintors catalans Hermen 
Anglada-Camarasa i Ricard Canals. I en relació a l’àmbit musical en la dita societat hi 
tingué un paper destacat ja que en els seus salons s’hi organitzaven recitals des de la 
seva fundació. 
 
Ara bé tornant a la Sala Parés i a l’exposició celebrada pels quatre pintors, s’hi van 
subhastar alguns quadres564 tot i que malauradament en el catàleg no hi apareixien 
els actes que es van celebrar a redós de la mostra i als quals s’hi accedia per estricta 
invitació, i tan sols hi trobem el detall de les obres que s’hi van exposar amb els res-
pectius preus.565 Tanmateix la premsa se’n va fer molt ressò al ser un acte que pel 
seu caràcter multidisciplinari s’allunyava del que es celebrava coetàniament a la ciu-
tat. No podem oblidar esmentar que des de la inauguració de la Sala Gran en el 1884 
s’havien celebrat alguns concerts a la Sala Parés,566 però en l’esmentada exhibició la 
nota aguda va ser la subhasta de quadres que s’organitzà i que va transcórrer durant 
tres dies.567  
 
Igualment farem referència a la revista manuscrita Il Tiberio, que tot i ser una revista 
d’àmbit privat ens ajuda a veure com pensaven alguns artistes joves del moment. 
Marià Pidelaserra en parlà adoptant un to irònic en què criticava per una banda la 
gran quantitat d’obres presentades en la mostra i per altra el sistema d’adquisició de 
quadres.568 La idea de conjugar música i exposicions d’art en el citat establiment 
sembla que nasqué aquell mateix any 1897, tal i com reflecteix un document meca-
nografiat localitzat al fons Parés conservat al MNAC, en què el registre de concerts 
l’encapçala Pau Casals i Carles Vidiella.569 Tot i l’èxit que va tenir l’esdeveniment no 
es tornà a repetir aquesta fórmula en les mostres de la Societat Artística i Literària, 
malgrat trobar en els fundadors de l’entitat els mateixos noms que els quatre artistes 
d’aquesta exposició. Certament les firmes dels quatre pintors seguiren ressonant en-
tre les parets de la galeria Parés i el mes de gener de 1898 van coincidir novament i 
amb altres artistes en la XV Exposició Extraordinària de Belles Arts que s’hi celebrà. 
 

                                                 
563 ROBERT-JONES, Philippe, Evocation des XX et de la Libre Esthétique. Brussel·les: Musées Royaux des Be-
aux-Arts de Belgique, 1966; DUMONT, Françoise (dir.), Gauguin, Les XX et la Libre Esthétique. Liège: Ville de 
Liège, 1994. 
564 MARAGALL, Joan A., op. cit., p. 70; La Publicidad, núm. 407 (29-IV-1897), p. 3. 
565 Catálogo. Modesto Urgell, Luís Graner, Enrique Galwey, Juan Brull. Exposición de Cuadros y Estudios. IV-1897, Sala 
Parés. 
566 MARAGALL, Joan A., op. cit., p. 34. 
567 Diario de Barcelona, núm. 116 (26-IV-1897), p. 4915; Diario de Barcelona, núm. 118 (28-IV-1897), p. 5019; 
Diario de Barcelona, núm. 119 (29-IV-1897), p. 5029; Diario de Barcelona — Edició del matí—, núm. 121 (1-V-
1897), p. 5119; Diario de Barcelona — Edició de la tarda—, núm. 121 (1-V-1897), p. 5156. 
568 TUPÍ (pseudònim de Marià Pidelaserra), « Saló Parés ». Il Tiberio, núm. 12 (1-V-1897), pp. 7-10. 
569 « 1897. Fue en este año cuando se inició la interesante idea de conjugar, en la misma Galería, importantes 
exposiciones con escogidos conciertos. En el primero de ellos intervinieron Pau Casals y Carles Vidiella. » 
Document mecanografiat sense signar ni datar localitzat al Fons Parés del MNAC. 
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Portada del catàleg de l’exposició  
de pintura de Modest Urgell,  
Lluís Graner, Enric Galwey i Joan Brull  
a la Sala Parés l’abril de 1897. 
BC 
 
 

3.2.2. Primera etapa: l’èxit. 1900-1918 
 
Tal i com hem comentat amb anterioritat, la Societat Artística i Literària de Catalu-
nya va quedar constituïda el 10 d’abril de 1900570 i a finals d’aquell mateix any inicià 
un seguit d’exposicions col·lectives a la Sala Parés. El públic barceloní va poder con-
templar amb una entitat formada per un conjunt d’artistes, alguns dels quals eren 
aleshores dels més aplaudits, que exposaven amb d’altres d’una generació més jove 
que acabarien demostrant gran fidelitat a l’entitat. La dita entitat no pretenia crear 
escola, però motivada per Modest Urgell, qui es considerava un romàntic, va acollir 
majoritàriament aquells artistes que no seguien les noves tendències que van arribar 
amb el segle XX i alhora en convidà d’altres que malgrat estar en certa manera allu-
nyats de l’estil que sempre imperaria en les mostres, mereixen un lloc privilegiat en 
el panorama cultural de l’època. A continuació anirem detallant totes i cadascuna de 
les exposicions organitzades per la Societat Artística i Literària al llarg dels tres de-
cennis tot dividint la seva carrera en les diferents etapes per les que evolucionà. 
 
▪ La sumptuosa exposició inaugural l’hivern de 1900 
 
L’hivern de l’any 1900 i concretament a partir del 16 de desembre la Societat Artísti-
ca i Literària va presentar-se al públic per primera vegada en una brillant exposició 
celebrada a la Sala Parés que va transcórrer al llarg de la segona quinzena del mes de 
                                                 
570 Diario de Barcelona, núm. 100 (10-IV-1900), p. 4361; La Correspondencia de España, núm. 15407 (10-IV-1900), 
p. 3; La Publicidad, núm. 7728 (10-IV-1900), p. 2; La Vanguardia, núm. 6085 (11-IV-1900), p. 2. 
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desembre i de la que la premsa aviat va fer-se’n ressò. L’exhibició tenia molts dels 
elements necessaris per convertir-se en un dels esdeveniments artístics més destacats 
de la temporada, ja que s’hi presentaven artistes que gaudien d’un notori èxit en el 
panorama pictòric del moment571 tal i com desvetllarem. 
 
El catàleg s’edità en format de díptic i es va il·lustrar amb un dibuix de Joan Brull en 
què hi havia plasmat una figura femenina sostenint un ram i la pròpia roba. Aquest 
díptic era alhora una invitació personal que donava dret per un costat a visitar 
l’exposició durant els tres dies anteriors a l’obertura pública, i per altre a participar 
en el sorteig de l’original reproduït. Precisament Joan Brull va redactar la crítica 
d’aquesta exposició a la revista Joventut, on a la redacció coincidia amb el pintor mo-
dernista Sebastià Junyent. Brull va esdevenir un dels primers i principals pintors de 
l’entitat, tanmateix el primer que remarcà en el seu article va ser el to del nom de 
l’entitat: « parlém de la Sociedad Artística y Literaria, que no té de carrincló més que’l 
títul. No sé ahont l’han anat á buscar el tal títul, y de segur que varen dormir ben 
descansats després de la troballa. » Després d’aquest inicial comentari Brull va ressal-
tar el caràcter summament interessant que presentava la mostra i la diversitat de 
temperaments que en ella s’hi reunien.572 
 
Deu artistes van fer desfilar un total de cent sis obres davant del públic de la galeria 
del carrer de Petritxol. S’hi trobaven els tres fundadors de la Societat, Modest Urgell, 
Enric Galwey i Lluís Graner, juntament amb Joan Brull, Miquel Malagrida, Ramon 
de Méndez Vigo, Josep Maria Tamburini, Aureli Tolosa, Ricard Urgell, fill del fun-
dador, i Joaquim Vilallonga. De tots ells el pintor que presentava més obra era Lluís 
Graner, amb vint-i-cinc treballs dels quals la majoria eren paisatges. Duien els títols 
Tertúlia, Música casolana, Jugadors, Hivern, Camí del Tibidabo, Lluna plena, dos amb el 
nom Alrededores de Barcelona, Repòs, Guitarrista, dos Estudi, quatre intitulats Paisatge, sis 
presentats com Marina, i finalment dos olis titulats El port de Barcelona. Graner fou 
l’artista que presentà més varietat de temàtica amb pintures de nocturns, interiors 
amb jocs de llum artificial i també figures.  
 
Joan Brull elogià des de Joventut la seva activitat pictòrica i el valor dels seus paisat-
ges,573 i Alfredo Opisso exalçà les virtuts de les « magníficas marinas nacaradas y de 
aquellas escenas de interior inundadas de rojizos resplandores. »574 El quadre més 
valorat econòmicament era Tertúlia i va rebre opinions adverses, tot i que des del 
Diario de Barcelona se’n parlava com la millor obra del seu gènere, mentre que a Las 
Noticias es demanava que es despengés de la sala, juntament amb el titulat Jugadors 

                                                 
571 La Esquella de la Torratxa, núm. 1144 (14-XII-1900), p. 702. 
572 BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
573 Ibid. 
574 OPISSO, Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés 
». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4. 



 - 230 - 

 
 
Invitació personal a la Primera Exposició. AHC 
 
 
per ser summament amanerats i con « vistas al cromo. »575 Les anteriorment citades 
Hivern, Camí del Tibidabo i les marines foren aquelles obres que van merèixer els mi-
llors comentaris pels crítics en parlar del pintor,576 que en aquesta inicial exposició ja 
començava a demostrar quin paper tindria en la Societat Artística i Literària.  

                                                 
575 RÓMULO, « Crónica de arte. En el Salón Parés ». Las Noticias, núm. 1731 (19-XII-1900), p. 1. 
576 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Publicidad — Edición de la mañana —, núm. 7992 (22-XII-1900), p. 1; RÓMULO, « Crónica de arte. En el 
Salón Parés ». Las Noticias, núm. 1731 (19-XII-1900), p. 1; « La Societat Artística i Literària ». Diario de Barcelo-
na, núm. 559 (25-XII-1900), pp. 14867-14868;  
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Fotografies de la Primera  
Exposició (1900), publicades  
a Album Salon (I-1901), p. 27. 

 
 
A principis del mes de gener a la revista Joventut es van reproduir diverses obres 
d’alguns dels artistes presents en la mostra.577 D’entre totes les obres s’hi va publicar 
la imatge d’un dibuix de Lluís Graner titulat Hivern, en què s’hi podia veure el rostre 
d’un home tot embolicat amb teles. Malgrat la coincidència en els títols, el fet que es 
tracti d’un carbó ens fa creure que no és l’obra que l’autor exposà en la col·lectiva, 
primer perquè el preu que aparegué en el catàleg era el segon més alt de tots els que 
Graner hi envià i segon perquè en les col·lectives de l’entitat els pintors, i sobretot 
Graner, hi enviava quadres molt sovint de gran format. 
 
Modest Urgell participava en l’exposició de l’entitat que ell mateix havia propulsat 
amb una desena de treballs a l’oli que la premsa aviat elogià per damunt de la res-
ta.578 Hi presentà Cuarto creciente, Tarde de otoño, Abandono, Mal tiempo, Quietud, Buen 
camino, Orto, Toque de la oración (20 años después), Temporal i Pedregal. Aquesta darrera 
obra havia estat meritòria de l’única medalla d’or que es concedí a l’Exposició de 
Brussel·les de 
 

                                                 
577 Joventut, núm. 47 (3-I-1901), pp. 4, 7, 14, 17. 
578 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la Sociedad Artística y Litera-
ria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), p. 27; OPISSO, Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artís-
tica y Literaria de Cataluña en el Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4; RÓMULO, « 
Crónica de arte. En el Salón Parés ». Las Noticias, núm. 1731 (19-XII-1900), p. 1; Joan Brull, « Notas d’art ». 
Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
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Modest Urgell 
Temporal o Tormenta 
Oli s/tela, 167 x 295 cm. 
Barcelona. Museu Català del Modernisme [2952].  
I Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya — Desembre de 1900 

 
 
1896579. El pintor i crític Francesc Casanovas, que s’uniria a l’entitat anys més tard, 
ressaltà a La Publicidad les obres Pedregal i Tormenta, la primera d’elles per ser « sober-
bia, grandiosa y triste como todo lo suyo ».580 Així mateix des de Las Noticias 
s’elogiava el fet de que en aquesta mostra Urgell es presentava més encertat que en 
altres i afegia amb els dos quadres que acabem de citar, el prodigi poètic que repre-
sentava el titulat Quietud.581 El mestre paisatgista amb els seus melancòlics crepuscles 
marcà lúcidament el caràcter que des d’aleshores acompanyaria les exposicions i el 
tarannà de la Societat Artística i Literària. Així mateix no podem deixar d’esmentar 
que Pedregal va aparèixer reproduïda en dues publicacions periòdiques, per una ban-
da a Joventut,582 i per altra amb dos treballs de Josep Maria Tamburini a la revista Al-
bum Salon, en l’article que signà Francisco Casanovas dedicat a la present exposició 
de l’entitat i on afirmà que les pintures es vengueren amb rapidesa.583  
 
 
                                                 
579 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la Sociedad Artística y Litera-
ria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), pp. 21 i 27. 
580 Ibid. 
581 RÓMULO, « Crónica de arte. En el Salón Parés ». Las Noticias, núm. 1731 (19-XII-1900), p. 1. 
582 Joventut, núm. 47 (3-I-1901), p. 17. 
583 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la Sociedad Artística y Litera-
ria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), p. 27. 
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Modest Urgell 
Pedregal, c. 1895-1897 
Oli s/tela, 155 x 300 cm. 
Col·lecció particular 
I Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya — Desembre de 1900 

 

 
 

Modest Urgell 
Toque de oración o El Ángelus de la tarde, c. 1876 

Oli s/tela, 100 x 60 cm.  
Madrid. Col·lecció particular 
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Enric Galwey 
Paisatge 
Publicat a Joventut, núm. 47 
(3-I-1901), p. 7. 

 
 
De la mateixa manera en l’article d’Album Salon va aparèixer un altre quadre d’Urgell 
exposat en aquesta col·lectiva i titulat Tormenta, que deduïm es tracta de Temporal 
perquè era una obra amb un preu elevat i per tant un quadre de gran importància i 
valor. 
 
L’altre fundador de l’entitat era el pintor Enric Galwey, qui presentà disset paisat-
ges intitulats Primeres avançades, Riera del Congost, Matí d’estiu, Camp d’oliveres, La drecera, 
Capvespre, La tarda, Juny, Oliverar, Quart creixent, Quietud, Una matinada, Presagi de mal 
temps, Alzines a l’hora baixa, Efecte de sol, Bosc d’en Tarres i Últims raigs de tarda. Les grans 
qualitats del pintor en relació al paisatgisme van quedar ben constatades per la crítica 
de l’època,584 on es destacaren les obres anomenades Primeres avançades, un estudi de 
cúmulus del que Opisso en recalcà la influència impressionista,585 i les dues obres 
Una matinada i Presagi de mal temps.586 El seu company Joan Brull n’exaltà la força, 
veritat i qualitats plàstiques de l’autor en l’esmentat article a Joventut d’aquell mateix 
mes de desembre,587 i en el número de principis d’any la revista en reproduí un  pai-
satge588 que hem cregut convenient fer constar a redós d’aquest text. 
 
Qui seguia de prop als tres fundadors era Joan Brull, present en l’exposició 
col·lectiva de 1897, que va ser tal i com hem afirmat l’origen de la Societat Artística i 
Literària. Brull es mostrava al públic de la Sala Parés amb un total de set peces que 
duien el nom de Retrato de la Srta. D. G., Llavaneras de noche, dues amb el nom de Pai- 

                                                 
584 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la Sociedad Artística y Litera-
ria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), p. 27; « La Societat Artística i Literària ». Diario de Barcelona, núm. 
559 (25-XII-1900), pp. 14867-14868; BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-
710. 
585 OPISSO, Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés 
». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4. 
586 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Publicidad — Edición de la mañana —, núm. 7992 (22-XII-1900), p. 1; OPISSO, Alfredo, « Primera Exposici-
ón de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-
1900), p. 4. 
587 BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
588 Joventut, núm. 47 (3-I-1901), p. 7. 
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Joan Brull 
Ydille 
(Dret.) Detall de la Sala Parés on es pot observar el quadre de Joan Brull,  
I Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya — Desembre de 1900 

 
 
satge, així com Rosalía, Crisantemas i finalment Cabeza de estudio. El crític de Las Notici-
as, que signava Rómulo, n’elogiava tan sols aquest per no presentar res de notable,589 
tot i que Opisso no només exalçà el citat oli sinó que també destacà la testa exposa-
da i el nocturn de Llavaneres, peça de la que afirmà estar « expresada con una inde-
finible originalidad, dentro de la nota justa y hermosamente artística. »590 El pintor 
mostrà la seva tendència en plasmar els caps femenins, com si els hagués extret d’un 
conte591 i embolcallats de delicadesa i gentilitat, tal i com afirmà Casanovas.592 Grà-
cies a una fotografia de l’exposició localitzada a la ja citada revista Album Salon,593 
podem demostrar que una de les pintures exposades on s’hi veuen dues nenes be-
sant-se en un bosc i tapades amb un vel, era la titulada Idylle que havia estat exposa-
da al Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de 1899,594 la qual va ser repro-
duïda en el catàleg il·lustrat de l’exposició francesa.Com ja hem comentat abans el 
mateix Brull signà la crítica de la present exposició a Joventut i ens introduí al seu text 
tot parlant, entre d’altres assumptes, de l’haver rebut per part del seu admirat Mo-
dest Urgell la notícia de ser nomenat director artístic de la publicació. Després 
d’haver dedicat un comentari a gairebé cada artista, el pintor va concloure l’article 
tot afirmant que « dona gust de veure aquell conjunt d’obras de pintors de talent, de 
temperament tan oposats, y reunits per la mateixa religió: l’art! »595  

                                                 
589 RÓMULO, « Crónica de arte. En el Salón Parés ». Las Noticias, núm. 1731 (19-XII-1900), p. 1. 
590 OPISSO, Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés 
». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4. 
591 « La Societat Artística i Literària ». Diario de Barcelona, núm. 559 (25-XII-1900), pp. 14867-14868. 
592 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la Sociedad Artística y Litera-
ria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), p. 27. 
593 Ibid. 
594 X. « Los salones de París de 1899 ». La Ilustración Artística, núm. 911 (12-VI-1899), pp. 379-384; FONT-
BONA, Francesc « Pròleg. Joan Brull, pintor d’ideals eteris » i FABREGAT, Isabel, « Joan Brull, pintor de 
realitats i somnis » a DD. AA., Joan Brull realitat i somni. Editat amb motiu de l’exposició al Centre Cultural de 
Caixa Girona Fontana d’Or (X/XII-2009). Girona: Fundació Caixa Girona, 2009, pp. 7-9 i 11-21. 
595 BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
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Josep Maria Tamburini  
(Esq.) La pluja ; (Dret.) En el lago 
I Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya — Desembre de 1900 
Reproduïts a Album Salon (I-1901), p. 24. 

 
 
A continuació hi figurava Josep Maria Tamburini, del qual hi havien tres pintures 
titulades En el lago, La pluja i Estornells i fou un dels artistes que destacà el crític Rai-
mon Casellas al Diari de Catalunya. Ell mateix constatà la poca quantitat de socis que 
tenia l’entitat, alhora que emfatitzava la presència d’artistes molt cotitzats en l’àmbit 
pictòric de l’època. Aquesta era sense cap mena de dubte una bona carta de presen-
tació i una garantia d’èxit per presentar-se per primer cop al públic barceloní. Per 
tant la mostra era « un dels bons aconteixements artistichs de la temporada » on els 
seus participants « han procurat treure les ungles ».596 A La Publicidad en destacaren 
els olis, « tan admirables de ejecución como ricos de encanto »597 i el company 
d’exposició Joan Brull recalcà la proximitat que tenien els seus treballs amb els de 
l’escola anglesa.598 Aquest autor, que es convertiria en assidu a les exposicions del 
col·lectiu, va rebre bons elogis per part d’Alfredo Opisso, qui el va descriure com l’« 
artista lleno de exquisita distinción »599 i que sobresortí per damunt de la resta de 
quadres el titulat En el lago, pel treball que el pintor havia aconseguit al plasmar 
l’aigua argentada captada del natural. Aquesta obra i la titulada La pluja van ser les 
dues de Tamburini que Album Salon va reproduir el mes de gener següent en parlar 
de l’exhibició.600  
 
Per Ricard Urgell participar aquell desembre de 1900 en la primera exposició de 
l’entitat va representar un fet important en la seva trajectòria i segons el seu biògraf 
Miquel-Àngel Codes les obres amb les quals es presentà reflectien la seva excepcio- 
                                                 
596 CASELLAS, Raimon, « Saló Parés ». Diari de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 194 (17-XII-1900), 
p. 2. 
597 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Publicidad — Edición de la mañana —, núm. 7992 (22-XII-1900), p. 1. 
598 BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
599 OPISSO, Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés 
». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4. 
600 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la Sociedad Artística y Litera-
ria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), p. 27. 
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Ricard Urgell 
Pobre músico. Oli s/tela, 59 x 32 cm. 
Col·lecció particular.  
I Exposició de la Societat Artística i 
Literària de Catalunya — Desembre 
de 1900 

Carlos Vázquez 
Problemas 
1905 
Gouache i carbó s/paper, 62 x 46 cm. 
Madrid. Colección Prensa Española ABC 
Blanco y Negro 

 
 
nalitat en el col·lectiu.601 Hi participava amb un total de tretze peces i en el catàleg hi 
figuraven cinc apunts del natural, el treball titulat El rey de los traspuntes, dos Efecto de 
luz , i dues peces que no es venien, Carnaval a vista de pájaro i un retrat, a més de Celos, 
Pobre músico i L’últim Pare Nostre. La immensa similitud que hem trobat entre el magre 
músic aferrat a la trompa que s’exposà a la Parés el 1900 i el violinista que dibuixarà 
Carlos Vázquez per la revista Blanco y Negro cinc anys després,602 ens fa creure que o 
bé aquest visità l’exposició col·lectiva o bé en aquests moments ja tenia relació amb 
Ricard Urgell, amb qui acabaria conreant una estreta amistat. 
 

                                                 
601 CODES LUNA, Miquel-Àngel, Ricardo Urgell. El pintor invisible. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 
2008, p. 50. 
602 Blanco y Negro, núm. 754 (14-X-1905). 
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Ricard Urgell 
Carnaval a vista de pájaro 
c. 1900 
Oli s/tela, 58 x 54,5 cm. 
Col·lecció particular 
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Ricard Urgell 
L’últim Pare Nostre 
1900 
I Exposició de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Desembre de 1900 

 
 
Alguns crítics parlaren del caràcter caricaturesc de les seves notes603 i malgrat que 
des de Las Noticias el comparaven amb el pare i afirmaren que no estigué tan encer-
tat com el seu progenitor,604 Joan Brull recalcava « un talent molt fi » plasmat en les 
obres.605 Les pintures esmentades Celos i L’últim Pare Nostre foren les més lloades, i 
de fet la darrera va ser reproduïda a Joventut en el número de gener.606 A més des del 
Diario de Barcelona n’aplaudien la sobrietat i la facilitat que tenia el pintor per arribar a 
emocionar amb pocs elements.607 Alfredo Opisso també destacava les esmentades 
obres, explicant l’escena representada a L’últim Pare Nostre, en què una dona anciana 
resa a les portes d’una església tot il·luminant-se per la llum d’un ciri que es va aca-
bant, i el crític finalitzà el comentari del quadre tot afirmant que « con eso ha podido 
hacer una obra que se impone á la atención por su verdad y sentimiento. »608 
 
Un altre pintor que es sumava al col·lectiu i que va estar fermament present en la 
primera etapa de les exposicions de la Societat Artística i Literària va ser Jaume Vi-
lallonga. A la mostra hi envià nou obres, « armónicos paisajes »609 que duien el títol 
de Capvespre, Contemplant la lluna, Un racó de Sant Feliu, Sortida de lluna, Estudis de paisat-
ge, Mal temps (Oberland Bernois), Environs de Paris (Meudon), Estudi (St. Beatenberg) i Lo 
Jung-frau (vist de St. Beatenberg). Alguns crítics ressaltaren la marina Contemplant la lluna i 
el paisatge Sortida de lluna, aquest darrer, en paraules d’Opisso, per mostrar les quali- 

                                                 
603 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Publicidad — Edición de la mañana —, núm. 7992 (22-XII-1900), p. 1; RÓMULO, « Crónica de arte. En el 
Salón Parés ». Las Noticias, núm. 1731 (19-XII-1900), p. 1. 
604 RÓMULO, « Crónica de arte. En el Salón Parés ». Las Noticias, núm. 1731 (19-XII-1900), p. 1. 
605 BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
606 Joventut, núm. 47 (3-I-1901), p. 39. 
607 « La Societat Artística i Literària ». Diario de Barcelona, núm. 559 (25-XII-1900), pp. 14867-14868. 
608 OPISSO, Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés 
». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4. 
609 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Publicidad — Edición de la mañana —, núm. 7992 (22-XII-1900), p. 1. 
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(Esq.) Jaume Vilallonga, Un racó de Tossa, publicat a Joventut, núm. 47 (3-I-1901), p. 4. (Dret.) Aureli 
Tolosa, Paisatge, publicat a La Ilustración Artística, núm. 995 (21-I-1901), p. 64. 
 
 
tats del més delicat colorista610 i alhora Brull destacà la bona tria de marines i paisat-
ges que el pintor havia fet aconseguint afegir molt interès a la mostra.611 La mateixa 
revista on Brull hi dirigia la secció artística, va reproduir un treball de Vilallonga titu-
lat Un recó de Tossa,612 que malauradament no coincidia amb cap títol dels que figura-
va en el catàleg, però serveix per il·lustrar un tema freqüent en la seva pintura. 
   
Per la seva part Aureli Tolosa presentà tres peces anomenades Crisantemes, Claveles i 
Naturaleza, la qual representava un bosc.613 Algunes setmanes després aparegué a La 
Ilustración Artística un paisatge de l’autor procedent segons anunciava el peu de la 
imatge de la Sala Parés.614 La citada tela acompanyava dos treballs de flors « frescos 
y brillantes, dignos de su fama »,615 tot demostrant que el feien especialista d’aquesta 
temàtica616 i inclús Brull afirmà que « sos quadros de flors, veritables raigs de sol que 
iluminan la nota quelcom ombrívola de la exposició actual. »617 En definitiva, am-
bdós treballs de flors definien el camp en què Tolosa mostrava el ventall de les seves 
qualitats com a pintor,618 i que esdevingueren temes que també envià en posteriors 
mostres de l’entitat. 
                                                 
610 RÓMULO, « Crónica de arte. En el Salón Parés ». Las Noticias, núm. 1731 (19-XII-1900), p. 1; OPISSO, 
Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés ». La Van-
guardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4. 
611 BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
612 Joventut, núm. 47 (3-I-1901), p. 4. 
613 OPISSO, Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés 
». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4. 
614 La Ilustración Artística, núm. 995 (21-I-1901), p. 64. 
615 OPISSO, Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés 
». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4. 
616 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la Sociedad Artística y Litera-
ria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), p. 27. 
617 BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
618 RÓMULO, « Crónica de arte. En el Salón Parés ». Las Noticias, núm. 1731 (19-XII-1900), p. 1; « La Socie-
tat Artística i Literària ». Diario de Barcelona, núm. 559 (25-XII-1900), pp. 14867-14868; OPISSO, Alfredo, « 
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Miquel Malagrida 
Paisatge 

c. 1880-1890 
Oli s/tela, 40 x 60 cm. 

Olot. Col·lecció particular 
 
 
En últim terme un dels darrers artistes que apareixia en el catàleg d’aquesta primera 
exposició de la Societat Artística era Ramon de Méndez Vigo, present amb dos 
paisatges d’entorns olotins. Aquest pintor junt amb Miquel Malagrida va rebre en 
general pocs comentaris per part de la premsa, tanmateix Alfredo Opisso en ressal-
tava un treball en què l’autor hi plasmà un riu cap al tard enmig d’un escenari hiver-
nal.619 I ja per acabar s’hi trobava Miquel Malagrida, paisatgista de l’Escola d’Olot 
i deixeble de Josep Berga.620 Va mostrar tres estudis i amb l’anterior autor arrodonia 
el conjunt exposat.621 Els dos pintors eren definits al Diario de Barcelona com els 
menys importants622 i a Album Salon com els més modestos, però sincers.623 Malgrat 

                                                                                                                                               

Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 
6345 (20-XII-1900), p. 4; CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la 
Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), p. 27. 
619 OPISSO, Alfredo, « Primera Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés 
». La Vanguardia, núm. 6345 (20-XII-1900), p. 4. 
620 SEGURANYES, Mariona (ed.), Atles paisatgístic de les terres de Girona. Girona: Diputació de Girona, 2010, p. 
90. 
621 BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
622 « La Societat Artística i Literària ». Diario de Barcelona, núm. 559 (25-XII-1900), pp. 14867-14868. 
623 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la Sociedad Artística y Litera-
ria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), p. 27. 
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el poc espai que ocuparen en la crítica els trobarem presents en les mostres dels tres 
primers anys de la Societat. 
 
La Societat Artística i Literària desplegà el talent dels seus artistes en la seva primera 
mostra, on tal i com afirmava Raimon Casellas « tractant-se del primer acte públich 
que fa la nova agrupació, tant els quatre pintors eludits com els que els segueixen, 
han procurat treure les ungles en semblant ocasió ».624 S’hi presentaven els deu au-
tors que acabem de presentar, entre els quals destacaven els principals artistes de la 
primera etapa de l’entitat, pintors ben posicionats en el panorama artístic barceloní i 
que responien als noms dels fundadors de l’associació, Modest Urgell, qui rebé els 
millors elogis de la premsa i qui des dels seus inicis va incloure les obres del seu fill 
Ricard, a més de Lluís Graner, Enric Galwey, juntament amb Joan Brull i Josep Ma-
ria Tamburini. Amb ells s’hi sumaren els pintors Miquel Malagrida, Aureli Tolosa, 
Ramon de Méndez Vigo i Jaume Vilallonga, presents també en posteriors exposici-
ons de forma assídua. Així doncs la primera exhibició de la Societat Artística i Lite-
rària va tenir un gran èxit i ja va posicionar-se com un col·lectiu d’artistes que lluita-
ven pel foment de l’art625 i en què, per damunt de reunir una sèrie de socis i 
participants, vetllava per la qualitat artística que es reflectia i defensava en les exposi-
cions de la Sala Parés. 
 
▪ 5 de desembre de 1901: inici de la II Exposició 
 
La següent exposició de la Societat Artística i Literària s’inaugurà a la Sala Parés un 
any després de la primera i el 5 de desembre de 1901. La galeria presentava la mostra 
col·lectiva de pintures embolcallades en un espai farcit de plantes, flors i objectes 
decoratius com estàtues de bronze i tapissos, entre d’altres.626 Segons la premsa s’hi 
van presentar deu artistes amb més de cinquanta treballs, és a dir la meitat de les que 
van ser exposades en la primera exhibició. Hi van figurar gairebé tots els artistes que 
van estar presents en la mostra inaugural, és a dir els tres fundadors Modest Urgell, 
Lluís Graner, Enric Galwey, els pintors que esdevingueren assidus a les mostres de 
l’entitat en el primer decenni, així com Joan Brull, Josep M. Tamburini, Ricard Ur-
gell, Aureli Tolosa, Miquel Malagrida i Jaume Vilallonga. En aquest cas la novetat 
venia de la mà de Manuel Cusí, que s’hi incorporava per primer cop, i l’absència de 
Ramon de Méndez Vigo, pintor que tornaria l’any següent amb la tercera exposició. 
 
Primer de tot ens referirem als iniciadors de la Societat Artística tot començant per 
Modest Urgell, qui envià quinze quadres i estudis representats per diversos paisat-
ges i dos temes als que el públic estava poc acostumat, com eren un dramàtic interi-
or i una figura de dona.627 L’iniciador de la Societat es presentava amb els paisatge 

                                                 
624 C[ASELLAS], Raimon, « Saló Parés ». Diari de Catalunya —Edició del vespre—, núm. 194 (17-XII-1900), p. 2. 
625 La Esquella de la Torratxa, núm. 1145 (21-XII-1900), p. 807. 
626 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 339 (5-XII-1901), p. 14875; Diario de Barcelona — Edició del 
matí —, núm. 340 (6-XII-1901), p. 14980. 
627 OPISSO, Alfredo, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
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intitulats Quietud, Amaneciendo, Después de la tormenta, Luna llena, San Antonio de Gracia i 
Lechuza asesinada en los estanques de Gavá. El primer dels citats evocava l’efimeritat de 
la vida darrere l’expressió llatina Sic transit628 i constituïa una nota capaç d’emanar la 
poesia i bellesa de la naturalesa, tal i com es constatà al corresponent article del Dia-
rio de Barcelona.629 A banda d’aquest, Opisso realçà el que duia com a títol Después de 
la tormenta, on Urgell representà uns camps sota un celatge tempestuós, i a més elo-
già els resultats que el mestre havia obtingut en els efectes atmosfèrics que pintà, per 
una banda en l’estudi de la llum del crepuscle a San Antonio de Gracia i per altra la 
lluor matinal en uns carrers d’un poble representats a Amaneciendo.630 Per últim amb 
aquestes obres paisatgístiques hi sumem Las calles de Gualta i Tort, La capilla del Buen 
Remedio, Las lagunas,631 treballs amb els que Modest Urgell seguia mostrant paisatges 
melancòlics i de caràcter similar.632 
 
El següent fundador de l’associació que va figurar en la mostra col·lectiva va ser 
Lluís Graner, de qui sabem que va presentar dos estudis de caps i un quadre d’un 
exterior titulat probablement Jardí. Aquesta darrera pintura deixava veure la figura 
d’una dona asseguda sota d’un arbre en un jardí contigu a una casa de camp i que 
esdevingué el treball que fou més elogiat per la premsa. De fet des del Diario de Bar-
celona s’enaltí per ser « obra firmísima de natural y de una admirable factura realista 
»,633 i alhora Alfredo Opisso afirmava que era un treball capaç de demostrar el do-
mini que tenia l’autor per treballar els efectes de la llum artificial i la llum natural.634 
Finalment, Francesc Casanovas, que signà el corresponent article a La Publicidad, 
lloava la citada vista de Graner per damunt dels caps d’estudi que hi adjuntà i afegí 
que compartia amb Tamburini la preeminència de l’exposició.635  
 
Seguint amb els artistes que van erigir la Societat Artística i Literària és el moment 
de parlar del darrer d’ells, el paisatgista Enric Galwey. Hi va enviar poques obres, 
però de gran qualitat tal i com s’afirmà des de l’edició del matí del Diario de Barcelo-
na.636 Eren quatre pintures amb vistes de boscos, la destacada intitulada Capvespre, 
que s’elogià des de l’esmentada publicació i el paisatge Quietud, en què Galwey dona-
va fe de les seves qualitats com a paisatgista i que va merèixer l’atenció d’Alfredo  

                                                 
628 Ibid. 
629 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 341 (7-XII-1901), pp. 14980-14981. 
630 OPISSO, Alfredo, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
631 Ibid. 
632 CASANOVAS, Francesc, « Bellas Artes. Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cata-
luña ». La Publicidad — Ed. de la mañana —, núm. 8343 (11-XII-1901), p. 2. 
633 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 341 (7-XII-1901), pp. 14980-14981. 
634 OPISSO, Alfredo, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
635 CASANOVAS, Francesc, « Bellas Artes. Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cata-
luña ». La Publicidad — Ed. de la mañana —, núm. 8343 (11-XII-1901), p. 2. 
636 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 341 (7-XII-1901), pp. 14980-14981. 
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Josep Maria Tamburini 
Cuento azul, 1898 
Oli s/tela, 175 x 269 cm. 
II Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya — Desembre de 1901 (reprod.) 

 
 
Opisso qui, des de La Vanguardia, va descriure l’excel·lent factura d’una vista d’un 
bosc sota un cel ennuvolat de capvespre.637  
 
A banda dels fundadors no hi faltà Joan Brull, present a la mostra amb el retrat 
d’un home realitzat al pastel i un capet que duia el nom de Blonde. La testa va ser 
definida per Francesc Casanovas com « la edición número tantos, tipo degenerado 
de las primeras que dio á luz hace ocho ó diez años »638 i fou un tema que el públic 
ja havia vist de Brull en la primera exhibició. Per altra banda, un dels artistes princi-
pals que es convertiria en un expositor constant en les mostres de la Societat Artísti-
ca i Literària era Josep Maria Tamburini. En aquesta exposició destacà amb quatre 
figures i sis paisatges que provocaren que Francesc Casanovas li atorgués el triomf 
de l’exposició.639 Entre la totalitat dels seus treballs, tant el citat crític com des del 
Diario de Barcelona elogiaren per damunt de la resta de pintures l’anomenada A orillas 
del lago,640 una obra en què el pintor representà de forma refinada una dona i la figura 
d’un cigne. També l’obra Vanitas plasmava una figura femenina, i s’exposà junta-

                                                 
637 OPISSO, Alfredo, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
638 CASANOVAS, Francesc, « Bellas Artes. Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cata-
luña ». La Publicidad — Ed. de la mañana—, núm. 8343 (11-XII-1901), p. 2. 
639 Ibid. 
640 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 341 (7-XII-1901), pp. 14980-14981. 
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ment amb els estudis d’una cascada i d’un ginestar, acompanyades de les destacades 
Antes del baño i la reproducció de Cuento azul. 
 
És evident que ens referim al magnífic i conegut quadre de Tamburini conegut com 
Cuento azul, traducció a l’oli d’un conte ambientat en una hipotètica Edat Mitjana.641 
L’obra havia estat exposada a la IV Exposició General de Belles Arts de Barcelona 
de 1898, certamen en què Tamburini fou membre del jurat d’admissions d’obres i 
instal·lacions, i vocal i membre del jurat de recompenses. La citada pintura represen-
tà, segons el seu biògraf Jaume Soler « el punt més alt de l’autor en la pintura de la 
línia idealista »642 i el va fer mereixedor de la medalla de segona classe i del Premi 
Extraordinari de la Reina Regent i a més, va ser adquirida per la Casa Reial. 
 
Un dels principals pintors de l’entitat que també havia estat present en la primera 
mostra va ser Ricard Urgell, qui aquell any havia estat designat « profesor interino 
gratuito » de l’assignatura de Paisatge durant el curs 1901-1902 per la direcció de 
l’Escola de Belles Arts coneguda com Llotja, càrrec que tingué fins el seu traspàs. 
En la Segona Exposició presentà al públic de la Parés distints treballs, dos dels quals 
titulà Cansancio i Rambla anocheciendo. El primer d’aquests mostrava una dona recolza-
da en el llit d’un infant malalt i el segon plasmava una vista urbana definida per Al-
fredo Opisso com un estudi « casi ultra-impresionista » que no superava el caràcter 
d’un esbós, però capaç d’insinuar una factura lícita malgrat tot.643 Amb aquestes du-
es obres, que auguraven una nova factura i una fructífera trajectòria com a pintor,644 
el fill del fundador envià un retrat i vàries còpies d’obres de Diego Velázquez. 
 
De tots els artistes que van figurar en la primera mostra de l’entitat l’única absència 
que va haver-hi en la Segona Exposició va ser la de Ramon de Méndez Vigo, que 
d’una forma més o menys regular tornarà a estar present en exposicions posteriors 
de l’entitat. Trobem novament a Aureli Tolosa, pintor que es convertí en un dels 
assidus del col·lectiu i que tal i com també va fer en l’exposició inaugural, va partici-
par amb pintures de temàtica floral anomenades Flores del campo, Flores, Belladonas y 
madreselvas, Peonias y violetas i una vista titulada Crepúsculo, elogiada per Alfredo Opis-
so645 i per la crítica del Diario de Barcelona per la seva esplendidesa.646 Així mateix hi 
figuraren dos pintors que també estigueren presents en l’exposició de 1900 i que 
malgrat no pertànyer al grup dels artistes principals de l’entitat, esdevingueren assi-
dus a la primera etapa expositiva de la Societat Artística i Literària.  

                                                 
641 FONTBONA, Francesc, « Las raíces simbolistas del Art Nouveau ». Anales de Literatura Española. Universidad 
de Alicante, núm. 15 (2002). Serie Monográfica n. 5. « Simbolismo y Modernismo », edición de Miguel Ángel 
Lozano Marco, pp. 213-221. 
642 SOLER, Jaume, J. M. Tamburini. Barcelona: Àmbit serveis editorials, S.A.; Fundació Caixa de Barcelona, 
1989, pp. 27-28. 
643 OPISSO, Alfredo, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
644 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 341 (7-XII-1901), pp. 14980-14981. 
645 OPISSO, Alfredo, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
646 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 341 (7-XII-1901), pp. 14980-14981. 
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Jaume Vilallonga 
Oli s/taula, 21,5 x 25 cm. 
Barcelona. Col·lecció  
particular 

 
 
Parlem de Miquel Malagrida, que participà amb dos apreciables paisatges647 que la 
premsa tan sols esmentà, i Jaume Vilallonga, amb una sèrie de vistes que intitulà 
Sortida de lluna, Costa de llevant i La riera, entre els quals una vista de Tona. Els treballs 
que hem citat de Vilallonga foren els que reberen els elogis de la crítica, mentre que 
les còpies que presentava del pintor romàntic anglès Richard Parkes Bonington fo-
ren simplement esmentades.648 Per una banda des del Diario de Barcelona es recalcava 
la « intensidad poética » de les tres vistes,649 de la mateixa manera que Alfredo Opis-
so els destacà tot afegint que eren firmats per « un pintor que promete, por más que 
ya desde ahora deba considerársele como un verdadero artista ».650  
 
Per acabar no podem oblidar esmentar el pintor Manuel Cusí, que si bé no va estar 
present en la mostra inaugural, el trobem en la segona exposició de l’entitat i també 
en les posteriors d’una forma notablement regular. Hi va enviar dues pintures que 
duien per títol Baile en el Liceo i Carnaval, aquest darrer destacat pel Diario de Barcelona 
per ser de major importància.651 Ambdós llenços mostraven el treball de la llum arti-
                                                 
647 Ibid. 
648 OPISSO, Alfredo, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
649 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 341 (7-XII-1901), pp. 14980-14981. 
650 OPISSO, Alfredo, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
651 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 341 (7-XII-1901), pp. 14980-14981. 
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ficial i en el cas del primer hi figurava una dona en una llotja del Teatre del Liceu, 
composició que Pujulà titllà de ser l’« eterna dona sens ossos ni músculs à que’ns té 
acostumats »652 i temes que trobarem novament en les obres que Cusí envià en suc-
cessives exposicions de la Societat Artística i Literària. 
 
Per altra banda Frederic Pujulà, que signà la crònica d’art a Joventut, criticava el caràc-
ter comercial d’una exhibició organitzada per artistes aplaudits « qu’han sapigut sot-
metre al gust de las classes directoras, forsa dolent per cert, peró exercit ab el dret 
que dona la possessió de la moneda » i considerava l’exposició « verament desconso-
ladora (...) en la que prenenthi part tots els metres no se’ns dona ni un sol reflexo de 
veritat i de Bellesa ». Entre tots els participants tan sols incloïa els tres autors Jaume 
Vilallonga, Ricard Urgell i Lluís Graner en el reduït grup en què « pochs d’entre 
aquests ens donan un xich d’esperansa y de confianza en que no tot está perdut ».653 
 
Com hem pogut comprovar, en la Segona Exposició de la Societat Artística i Literà-
ria hi participaren deu autors, el mateix nombre que en la mostra inaugural, però en 
aquesta la quantitat d’obres pictòriques fou notablement més reduïda, ja que s’hi 
mostrà una cinquantena de treballs654 a diferència dels més d’un centenar exposats el 
1900. Pel que fa a les signatures dels quadres, el canvi més significatiu el trobem en 
el llistat d’expositors quan hi localitzem Cusí enlloc de Méndez Vigo, si bé la resta 
d’autors restà inamovible. L’exhibició seguia el caràcter que encetà l’anterior, tot 
mostrant les obres d’una sèrie d’artistes que gaudien d’èxit en el panorama local i 
que exposaven temes als que el públic ja estava acostumat.655 Així doncs els funda-
dors, juntament amb els pintors que esdevingueren cabdals de l’entitat, com Tambu-
rini, Cusí, el fill d’Urgell i Brull, i aquells artistes que sense estar a les primeres files 
completaven el conjunt, van merèixer l’atenció d’un públic nombrós i selecte que 
acudia diàriament a la Sala Parés, tal i com van coincidir els crítics del Diario de Barce-
lona i de La Publicidad.656 
  
▪ III Exposició el 1902 
 
La següent exposició es va realitzar igualment durant l’hivern i també a la Sala Parés. 
Seguint els costums, el dia 6 de desembre de 1902 s’obrí l’exhibició col·lectiva 
d’onze pintors que s’agrupaven de nou sota el nom de Societat Artística i Literària 
de Catalunya. Tal i com va ocórrer en les anteriors exposicions s’hi presentaven els  

                                                 
652 PUJULÀ VALLÉS, Frederic, « Crònica d’art. II Exposició de la Societat Artística i Literària ». Joventut, any 
II, núm. 96 (12-XII-1901), p. 819. 
653 PUJULÀ VALLÉS, Frederic, « Crònica d’art. II Exposició de la Societat Artística i Literària ». Joventut, any 
II, núm. 96 (12-XII-1901), p. 819. 
654 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 340 (6-XII-1901), p. 14980. 
655 OPISSO, Alfredo, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
656 Diario de Barcelona — Edició del matí —, núm. 340 (6-XII-1901), p. 14980; CASANOVAS, Francesc, « 
Bellas Artes. Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Publicidad — Ed. de la 
mañana—, núm. 8343 (11-XII-1901), p. 2. 
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Catàleg de la III Exposició  
de la Societat Artística i  
Literària de Catalunya, 
il·lustrada per Joan Brull, 
1902 
AHC 

 
 
seus fundadors, Modest Urgell, Lluís Graner i Enric Galwey, de la mateixa manera 
que ho feien de nou Joan Brull, Josep Maria Tamburini, Aureli Tolosa, Jaume Vila-
llonga i Miquel Malagrida. Els canvis, tot i que força mínims, els protagonitzaven els 
pintors Ricard Urgell i Manuel Cusí al no exposar-hi, Ramon de Méndez Vigo, que 
en l’anterior mostra va abstenir-s’hi, i dos autors que s’hi presentaven per primer 
cop, Romà Ribera i Manuel Feliu de Lemus.  
 
L’entitat edità un catàleg curosament ornamentat en què a la portada hi figurava una 
pintura firmada per Joan Brull on s’hi representava un bust d’una dona, i també apa-
reixia « Sociedad Artística y Literaria de Cataluña » emmarcat per una orla floral. 
Fins a quaranta obres exposades amb els corresponents títols i preus detallava el 
díptic, essent Modest Urgell l’artista que en presentava més amb un total d’onze 
pintures. El fundador del col·lectiu envià una sèrie de treballs que responien als 
noms de Peñas rojas en el lago muerto Mahudes, una obra de grans dimensions que va 
merèixer els elogis de Buenaventura Bassegoda Amigó al Diario de Barcelona,657 Playa 
de Berck marea baja, Quietud, Las Solitarias, Ultramort, Flaçà amaneciendo, Costas de Catalu-
ña, Una calle de Flaçà, i finalment tres obres anomenades Una calle de Vilamajor. A tall 
d’anècdota durant aquesta exposició es produí un fet que ens demostra el fort i vio- 
                                                 
657 BASSEGODA, Buenaventura, « Salon Parés. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Diario de Barcelo-
na, núm. 344 (16-XII-1902), p. 14791. 
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(Esq.) Lluís Graner, Club. Possiblement es tracta de la pintura intitulada Un club que Graner expo-
sà a la III Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya (1902). Publicat a Album Salon 
(1-I-1904), p. 113. (Dret.) Racó de taverna. Hi ha dues versions d’aquesta obra que comparteixen el 
mateix títol. Podria tractar-se de la pintura intitulada Racó de taverna que exposà a la III Exposició de 
la Societat Artística i Literària de Catalunya (1902). 
 
lent caràcter d’Urgell, ja que en un dels matins en què els tertulians de l’entitat es 
trobaven a la Parés, Urgell va agredir l’escultor Antoni Vilanova en veure’l entrar 
degut a que aquest havia estat jurat a l’Exposició del Palau de Belles Arts i va influir 
en la compra d’un quadre de Baldomer Galofre desmereixent un quadre seu.658 
 
L’altre fundador de la Societat Artística i Literària, Lluís Graner, hi envià tres tre-
balls entre els quals hi figurava Un club, l’obra que més aplaudiments suscità. En la 
citada pintura s’hi veia plasmat un grup d’homes i meresqué els encomis de 
l’esmentat Buenaventura Bassegoda659 a més de constar l’any següent al Salon de la 
Société des Beaux Arts amb el títol de Club.660 La citada i una obra intitulada Racó de 
taverna, nom d’un dels quadres que també envià a la mostra, varen ser reproduïts 
l’any 1904 en un article monogràfic que li dedicà la revista Album Salon,661 a més Club 
es publicà també a la Ilustració Catalana662 i Racó de taverna aparegué reproduïda dos 
anys més tard a l’Almanach de l’Esquella de la Torratxa.663 I finalment envià també un 
Estudi. No podem oblidar que Racó de taverna és un títol que trobarem tant en la pre-
sent exposició com en la de l’any següent, celebrada el mes de maig. Si bé no podem 
afirmar que és el mateix quadre que figurà en ambdues exposicions, sí es pot demos-
trar quin fou el quadre exposat a la Parés en l’exhibició de la primavera de 1903, ja 
que fou reproduït a La Ilustración Artística tot desvetllant-nos la seva procedència tal i 
com comentarem properament. 
                                                 
658 MARAGALL, Joan A., op. cit., p. 90; GALWEY, Enric, op. cit., pp. 73-74. 
659 BASSEGODA, Buenaventura, « Salon Parés. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Diario de Barcelo-
na, núm. 344 (16-XII-1902), p. 14791. 
660 FLAQUER, Sílvia; PAGÈS, M. Teresa; FONTBONA, Francesc (dir.), Inventari d’artistes catalans que partici-
paren als Salons de París fins l’any 1914. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1986, p. 230. 
661 CASANOVAS, Francisco, « Lluís Graner ». Album Salon (1-I-1904), pp. 106-109. 
662 Ilustració Catalana, núm. 2 (14 -VI-1903), p. 24. 
663 Almanach de l’Esquella de la Torratxa, any 1905, p. 164. 
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Dels tres fundadors de l’associació, Graner i Galwey foren els qui van presentar 
menys obres pictòriques a la mostra, ja que Enric Galwey hi participava tan sols 
amb les dues Capvespre i Setembre. Fidel a la cita anual amb la Societat Artística i Lite-
rària des de la seva fundació en la Tercera Exposició no hi va faltar Joan Brull. 
D’entre tots els participants va ser junt a Modest Urgell i Aureli Tolosa qui es pre-
sentà amb més quantitat d’obres, en total sis. Les intitulades Germanetes i Estudi, 
l’anomenada Matinada i per acabar les tres obres que duien com a títol Blonde, Marga-
rideta i Blondineta. La imatge d’una jove de mirada pueril i llarga cabellera, mirant 
l’espectador mig d’esquenes i submergida en un llac, va ser reproduïda a La Ilustraci-
ón Artística el mes de març següent amb el títol de Blondineta i procedent del Saló Pa-
rés.664 Malgrat no poder assegurar del tot que es tracta de la mateixa obra que Brull 
exposà amb la Societat Artística, el fet de que no exposés a la Parés entre el mes de 
desembre de 1902 i la propera mostra de l’entitat, el maig de 1903, ens podria fer 
creure que la procedència d’aquesta pintura es trobaria en la tercera mostra del 
col·lectiu. 
 
Seguint amb els principals artistes que no faltaren en les primeres exposicions de 
l’entitat, convé parlar de Josep Maria Tamburini. Es va presentar en la tercera 
mostra amb dues pintures que duien el títol de Reveria i Dins del bosc. La primera 
d’elles representava una noia asseguda a la vora d’un riu,665 totes dues prolongaven 
el caràcter delicat que Tamburini ja havia evocat en les anteriors col·lectives i van ser 
definides al Diario de Barcelona com dues notes « casi íntimas (…) y hacen pensar en 
los lieder germánicos por su extrema delicadeza. »666 Una de les esmentades pintures, 
Dins del bosc, va protagonitzar la portada de La Ilustración Artística amb el títol de Des-
canso en el bosque.667  
 
El pintor era un col·laborador habitual de l’esmentat diari setmanal editat a Barcelo-
na, on s’hi reproduïen nombroses obres seves, algunes de les quals estaven descrites 
com a procedents de les exposicions de la Societat Artística. En aquesta reproducció 
la imatge d’una dona asseguda enmig d’un bosc, amb la mirada baixa i un cistell ple 
de flors responia a la mirada estètica d’un artista que la Ilustración Artística definia 
com « pintor poeta », afegint « que al mirar un cuadro suyo, la naturaleza se ofrece á 
nuestros ojos más hermosa de lo que nosotros mismos la hemos visto, y no porque 
el pintor la copie á su capricho, sino porque al reproducirla, ha sabido, por decirlo 
así, fijar en el lienzo el alma de la misma. »  
 

                                                 
664 La Ilustración Artística, núm. 1107 (16-III-1903), p. 1. 
665 OPISSO, Alfredo, « 3ª Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés ». La 
Vanguardia, núm. 8326 (13-XII-1902), p. 5. 
666 BASSEGODA, Buenaventura, « Salon Parés. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Diario de Barcelo-
na, núm. 344 (16-XII-1902), p. 14791. 
667 La Ilustración Artística, núm. 1100 (26-I-1903), p. 1. 
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Joan Brull, Blondineta.  
Possiblement es tracta de la pintura 
Blondineta, exposat a la III Exposi-
ció de la Societat Artística i Literà-
ria de Catalunya (1902). Reproduït 
a La Ilustración Artística, núm. 1107 
(16-III-1903), portada.  

 

 

 
Josep Maria Tamburini 
Dins del bosc 
III Exposició de la Societat Artística i Literària 
de Catalunya —  Desembre de 1902 
 
Reproduït a La Ilustración Artística, núm. 1.100 
(26-I-1903), portada.  

 
 
Seguint amb el text monogràfic que s’adjuntava a Descanso en el bosque — o Dins del 
bosc — s’afirmava que era una obra que reflectia la poesia que Tamburini sabia tro-
bar en qualsevol racó de la naturalesa i l’article finalitzava parlant del quadre com « 
un delicioso idilio, en el que se admiran el corazón de un poeta y el genio de un pin-
tor. »668  
 
Un dels altres autors assidus a l’entitat en les exhibicions inicials va ser Aureli Tolo-
sa, qui amb Solitude, Riera de Llavaneres i Interior de bosque presentava tres pintures que 
van fer afirmar a Buenaventura Bassegoda Amigó la presència d’un veritable progrés 
en l’obra del paisatgista. En la seva crítica detallà un dels quadres de l’autor, tot nar-
rant una al·legoria de novembre que havia estat resolta per l’artista a partir de la 
plasmació dels crisantems i d’un conjunt de fulles seques.669 Malgrat aquests bons 
comentaris, els paisatges de Tolosa es definiren com « vulgars » a Joventut, publicació 
que tampoc elogià massa el caràcter general de la mostra, exceptuant això sí les 
obres de Modest Urgell, Enric Galwey, Jaume Vilallonga i per damunt de totes elles 
el quadre més important de Lluís Graner, 670 i que era probablement el que duia per 
títol Un club, el més preuat de la sala. 

                                                 
668 Ibid. 
669 BASSEGODA, Buenaventura, « Salon Parés. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Diario de Barcelo-
na, núm. 344 (16-XII-1902), p. 14791. 
670 « Novas. III Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya ». Joventut, any III, núm. 148 (11-XII-
1902), pp. 806-807. 
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Jaume Vilallonga 
Marina 

Oli s/fusta, 34 x 15 cm. 
Barcelona. Col·lecció particular 

 
 
Per la seva part, el pintor Jaume Vilallonga va figurar a Can Parés amb Costes de 
Llevant (Tossa), L’Església Vella (Tossa) i Marina. El citat artista formava part d’aquell 
grup de participants que tot i no trobar-se entre els principals i més aplaudits, no 
faltava a les exhibicions de la primera etapa de l’entitat. Tot i que en general les seves 
vistes van ser tan sols esmentades de passada per la majoria de crítics de la premsa, 
van ser les més lloades a Joventut, on s’afirmà que es tractava de « lo més recomena-
ble de la exposició ».671  
 
Així mateix entre aquest grup de pintors s’hi trobava Miquel Malagrida que ja ha-
via estat present en les anteriors exposicions. Tot el que hi envià foren vistes d’Olot, 
titulades Carrer de Bás, Plaça de Santa Pau i Vores del Fluvià, treballs als que la premsa 
no dedicà cap comentari i foren per tant només esmentades. Per altra banda tot i no 
figurar en l’anterior exposició, Ramon de Méndez Vigo comparegué en la tercera i 
es convertí en un pintor que exposaria amb regularitat amb el col·lectiu d’artistes. 
Un paisatge tarragoní intitulat Una calle de Montbrió era l’únic treball que presentà. 
 
Per altra banda si seguim analitzant el catàleg de l’exposició veurem que els canvis 
més significatius els protagonitzaren Romà Ribera i Manuel Feliu de Lemus, dos 
pintors que anirem trobant també en posteriors mostres del grup. Romà Ribera hi 
envià la pintura titulada Concierto, que no estava en venta, i en l’obra hi representà 
una noia amb una cítara i un jove violoncel·lista nodrint el gaudi estètic i musical 
d’un senyor i dues nenes atents als músics i immersos en un ambient de finals del 
segle XVI.672  

                                                 
671 Ibid. 
672 BASSEGODA, Buenaventura, « Salon Parés. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Diario de Barcelo-
na, núm. 344 (16-XII-1902), p. 14791. 
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Romà Ribera 
Concert 
Possiblement es tracta  
de la pintura intitulada  
Concierto que Romà Ribera  
exposà a la III Exposició  
de la Societat Artística  
i Literària de Catalunya 
(1902). Reproduït  
a La Ilustración Artística,  
núm. 1099 (19-I-1903), por-
tada.  

 
 
Una escena com la que acabem de descriure va ser reproduïda poc després en por-
tada a La Ilustración Artística673 i el peu de foto anunciava que procedia de la Sala Pa-
rés i que era propietat del Sr. Estanislao Planás. Aquestes dades ens farien creure 
que ens trobem davant de la mateixa obra que el pintor envià a l’exposició 
col·lectiva, primer per la proximitat existent entre les dates de l’exposició i el dia que 
aparegué a la premsa, segon per la coincidència en el títol i en la descripció que hem 
trobat a la premsa, i finalment perquè en el catàleg editat apareixia com a « Sola Ex-
posición », possiblement pel fet que pertanyia a un particular, probablement al 
col·leccionista Planás. Segons el citat Buenaventura Bassegoda podia tractar-se d’un 
encàrrec d’un afeccionat a la música i amb el qual el pintor havia aconseguit un veri-
table triomf.674  
 
Alhora no podem deixar d’esmentar Manuel Feliu de Lemus, qui participava per 
primera vegada amb la Societat Artística tot figurant amb el dibuix Profil de jeune fille, 
que com l’anterior obra citada, no tenia preu. Les tres primeres exposicions que va 
organitzar l’entitat a la Sala Parés tingueren un to molt similar, si bé la inaugural des-

                                                 
673 La Ilustración Artística, núm. 1099 (19-I-1903), p. 1. 
674 BASSEGODA, Buenaventura, « Salon Parés. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Diario de Barcelo-
na, núm. 344 (16-XII-1902), p. 14791. 
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tacà pel gran nombre de pintures que en ella hi figurava, concretament més de la 
meitat que en la mostra que acabem de comentar. El caràcter artístic de la tercera 
col·lectiva era generalment distingit, una qualitat que també estigué present des de la 
inauguració de l’associació i que anirem trobant al llarg de la primera etapa expositi-
va. La nòmina de participants de les evocades exhibicions patia pocs canvis així com 
la temàtica d’obres que hi enviaven els participants, i per tant fins aquest moment el 
públic no era testimoni de grans alteracions pel que fa a estil quan visitava les mos-
tres de la Societat Artística. 
 
▪ IV Exposició en la primavera de 1903 
 
A diferència del que hem anat veient fins ara la següent exposició de la Societat Ar-
tística i Literària es va celebrar durant la primavera següent, i per més exactitud el 
mes de maig de 1903, a la Sala Parés. Com que hi formaven part els assistents a les 
converses que s’organitzaven diàriament a la galeria d’art, des de La Veu de Catalunya 
Raimon Casellas la titulà « Exposició de la Tertulia de cân Parés » per ser segons el citat 
crític un nom més escaient que el títol de l’entitat, « pompós y oficial a tot serho, so-
bretot si’s pronuncia ab el ceceo corresponent. »675  
 
La Quarta Exposició fou molt concorreguda i en ella hi ressonaven la majoria dels 
mateixos noms que havien figurat fidelment des de la primera exposició, per una 
banda els fundadors Modest Urgell, Lluís Graner, Enric Galwey, i per altra els pin-
tors Joan Brull, Miquel Malagrida i Jaume Vilallonga. Junt amb els mencionats au-
tors retrobem Manuel Feliu de Lemus i Romà Ribera, i per primera vegada hi com-
paregueren Ernest Soler de las Casas i Fernando Cortés Riera, dos artistes que 
també hi exposaren amb posterioritat. En canvi, no hi eren presents tres autors que 
sí constaven en l’anterior exhibició, per un costat Aureli Tolosa i Josep Maria Tam-
burini, que de les primeres exposicions de la Societat aquesta fou l’única a la que va 
faltar, i per altre costat Ramon de Méndez Vigo, que anà assistint de forma més in-
termitent. 
 
Modest Urgell exposà catorze quadres en què els assistents van poder admirar les 
grans composicions melancòliques a les que el paisatgista els tenia acostumats. Entre 
totes les obres que hi va enviar s’hi exposaven dues en què l’autor hi plasmà una 
masia, la titulada Cercanías de Olot, i l’obra Calma, que oferia la vista d’un mas a la vo-
ra d’un estany i immers en la llum d’una posta de sol. Del mateix pintor hi figurava 
La caída de la tarde, que no estava en venta, l’anomenada Delirium tremens i Figaró, 
quadre del que Alfredo Opisso afirmà que no aconseguia malgrat tot plasmar un 
indret concret de la població Figaró-sur-mer.676  
 

                                                 
675 C[ASELLAS], Raimon, « Saló Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 1548 (14-V-1903), 
pp. 1-2. 
676 OPISSO, Alfredo, « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
8590 (13-V-1903), pp. 4-5. 
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Antonio Fillol Granell 
La defensa de la choza 

1895 
Oli s/tela, 69 x 84 cm. 

Lugo. Museo Provincial de Lugo [dipòsit del Museo Nacional del Prado] 
 
 
Tampoc podem oblidar esmentar els treballs que foren més elogiats per la crítica del 
Diario de Barcelona, per una banda el que duia per títol Día festivo, obra en què el pú-
blic hi podia contemplar el carrer d’un poble en una processó de festa major, i el 
definit com « majestuoso » i titulat Quietud.677 I juntament amb els citats les obres Sol 
y sombra, Fiesta mayor, Costas de Cataluña, Madame Miseria ó el árbol de la muerte, Ultra-
mort, Ocaso i Otra niña pastora.678 
 
Igualment fundador i assidu a les col·lectives de l’entitat era el pintor Lluís Graner, 
que participava amb un total de tres teles i que va ser notablement aplaudit pels crí-

                                                 
677 Diario de Barcelona, núm. 157 (17-V-1903), p. 6021. 
678 DD. AA., Modest Urgell (1839-1919), Catàleg editat amb motiu de l’exposició homònima del centre Cultural 
de la Fundació “La Caixa” de Barcelona (21-I/22-III-1992). Barcelona: Fundació “La Caixa”, 1992; FONT-
BONA, Francesc, « El segle XIX, Modest Urgell i Romà Ribera » a DD. AA., Artistes catalans. Pintors. Romanticisme i 
Realisme en el segle XIX. Barcelona: Nova Catalunya Edicions, 2008, pp. 13-17, 139-144 i 191-196. 
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tics de La Veu de Catalunya,679 de Joventut680 i del Diario de Barcelona.681 L’artista hi va 
enviar un jardí immers en tonalitats verdes i dues teles de grans dimensions en què 
tal i com va fer en anteriors exhibicions delectà el públic amb el tractament de la 
llum, en aquest cas a través d’un parell d’escenes protagonitzades per les mateixes 
figures. De les composicions amb personatges hi trobem per una banda Un parany, 
en què hi constaven dos homes, un d’ells amb un ganivet, que enfonsats en un am-
bient fosc i dramàtic miraven per la llum de l’escletxa d’una porta.  
 
Poc després, La Ilustración Artística va mostrar una obra del pintor anomenada En 
acecho,682 que seguint la descripció trobada a la premsa, en els articles mencionats 
anteriorment podria tractar-se d’aquest quadre, reflex d’una preocupació social per 
part de l’autor. En aquest punt és summament interessant esmentar la gran similitud 
que existeix entre aquesta composició, plena de tensió i dramatisme i la del quadre 
La defensa de la choza (1895) del pintor valencià Antonio Fillol, on els camperols són 
representats en una situació d’angoixa i armats amb fusells observant per l’escletxa 
de la barraca.683  
 
I per altra banda parlarem del treball titulat Un racó de taverna en què Graner hi plas-
mà les dues mateixes figures abillades igual que en l’altra obra esmentada.684 Tanma-
teix en aquest segon quadre l’escenari i situació eren ben diferents, ja que per un 
costat ubicà la parella d’homes davant d’un gran finestral que els il·luminava i per 
tant en un espai molt més lluminós i menys tenebrós, asseguts i conversant al vol-
tant d’una taula, i a més els representà de cara al públic, fet que li va permetre al pin-
tor entretenir-se en les expressions dels seus rostres i les mans. La Ilustración Artística 
el reproduí a la portada del número del 25 de maig amb el títol En la taberna,685 i li 
dedicà un text en què es lloà no només el treball de Graner a l’hora de representar 
els efectes de la il·luminació artificial, sinó que tot basant-se en aquesta obra, elogià 
el seu domini en plasmar la llum natural a partir d’una admirable simplicitat en les 
escenes i personatges escollits. 
 
No podem deixar de dir que ens trobem davant de dos personatges que Graner pin-
tà en la mateixa actitud, posició i espai en una altra obra de la que hem parlat amb 
anterioritat, intitulada Racó de taverna i en què situà les dues figures enmig d’un grup 
d’homes tot enraonant al voltant de la mateixa taula.  
 

                                                 
679 C[ASELLAS], Raimon, « Saló Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 1548 (14-V-1903), 
pp. 1-2. 
680 Joventut, núm. 170 (14-V-1903), p. 335. 
681 Diario de Barcelona, núm. 157 (17-V-1903), p. 6021. 
682 La Ilustración Artística, núm. 1121 (22-VI-1903), p. 416. 
683 PÉREZ ROJAS, F. Javier, Tipos y paisajes. 1890-1930. Editat amb motiu de l’exposició al Museo de Bellas 
Artes de València (3-XII-1998/17-I-1999). València: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Gene-
ralitat Valenciana, Museu de Belles Arts de València, 1998, p. 121. 
684 C[ASELLAS], Raimon, « Saló Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 1548 (14-V-1903), 
pp. 1-2. 
685 La Ilustración Artística, núm. 1117 (25-V-1903), p. 1. 
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Lluís Graner 
En acecho 
Possiblement es tracta de la pintura intitulada  
Un parany que Lluís Graner exposà a la IV  
Exposició de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya (1903). Reproduït a La Ilustración 
Artística, núm. 1121 (22-VI-1903), p. 416.  

 
 
D’ençà de la primera exposició de la Societat Artística l’artista envià dues obres amb 
el títol Racó de taverna, una en l’exposició de desembre de 1902 i l’altra en la de maig 
de 1903. Podria tractar-se de la mateixa obra i en aquest cas parlaríem de la que hem 
comentat abans pel fet que es reproduí a la premsa tot fent-hi constar que procedia 
de l’exposició de la Societat Artística. Malgrat aquesta referència, no hem localitzat la 
reproducció de l’altra versió amb la procedència exacta del quadre, i per tant no po-
dem saber quin Racó de taverna s’exposà l’any 1902.  
 
Per la seva part Enric Galwey tornà a exposar obres de temàtica paisatgística i 
d’aquesta manera, ell junt amb la resta d’autors, donaven la raó a Alfredo Opisso: « 
se distingue, como siempre, por el atractivo de las obras, aunque tenga poco que ver 
respecto á novedades. »686 Dues pintures titulades Poesia i Novembre foren les que 
l’autor envià a la Sala Parés per la present exposició i en elles el cel i les nuvolades va 
ser el tema central de les composicions. A banda de contemplar les pintures dels tres 
fundadors de la Societat Artística i Literària, el públic admirà de nou la pinzellada de 
Joan Brull, qui es podria considerar un dels iniciadors de l’entitat. D’entre les seves 
obres, que duien com a títol Records, Oració i Petons, Brull hi presentava un retrat i 
diverses Cabecitas que des de La Vanguardia es definiren com « personales y singula-
res, mezcla de “primitivo” y contemporáneo, y profundamente poéticas ».687 

                                                 
686 OPISSO, Alfredo, « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
8590 (13-V-1903), pp. 4-5. 
687 Ibid. 
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Lluís Graner 
Racó de taverna 
IV Exposició de la Societat 
Artística i Literària de Catalu-
nya —  Maig de 1903 
Reproduït a La Ilustración 
Artística, núm. 1117 (25-V-
1903), portada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Lluís Graner 
Racó de taverna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambdós olis comparteixen les 
dues figures del fons, repre 
sentades també al quadre  
Un parany. En la III Exposició 
de la Societat Artística i  
Literària celebrada el desembre 
de 1902 hi figurà una obra de 
Lluís Graner amb el títol Racó 
de taverna, que bé podria ser una 
d’aquestes dues obres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Graner 
Interior de taverna 
Oli s/tela, 96 x 120 cm. 
Barcelona. MNAC  
[011573-000]  
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També hi veiem Romà Ribera, un dels principals pintors del col·lectiu i que en 
aquesta exposició mostrà una única obra, tal i com havia fet en l’anterior mostra. En 
la present hi signava una Menina, treball que per Alfredo Opisso continuava la sèrie 
de figures del segle XVII « tan magistralmente pintadas por distinguido artista »688 i 
que la crítica del Diario de Barcelona, malgrat comentar positivament la factura de 
l’obra, l’hi atorgà l’adjectiu de fred.689 Alhora entre totes les pintures penjades a la 
Sala Parés hi figuraven dos únics dibuixos firmats per Manuel Feliu de Lemus. Els 
treballs estaven executats a la sanguina i al pastel, però segons la premsa tenien mas-
sa similitud amb el dibuix intitulat Profil de jeune fille  que havia enviat a l’anterior ex-
hibició.690 
 
Del que hem pogut comprovar fins el moment, el nombre de participants de les 
exposicions de la Societat Artística i Literària no presentava gaires canvis i sempre es 
movia al voltant de la desena d’artistes, fins ara pintors. En aquesta exhibició no hi 
mancaren tampoc els dos habituals a la primera etapa expositiva, és a dir Miquel 
Malagrida i Jaume Vilallonga. El primer d’ells hi envià un paisatge, i el segon va 
estar present amb una composició dedicada a Tossa titulada Capvespre, així com amb 
diversos estudis dels Alps entre els quals Alfredo Opisso lloà l’estudi en què el pin-
tor hi reproduí un efecte de neu.691 Per concloure, entre tots els artistes hi exposa-
ven dos noms que en el 1903 formaren part per primera vegada entre els expositors 
de la Societat Artística i Literària: Fernando Cortés i Ernest Soler de las Casas. 
Per un costat el pintor Cortés participava amb els paisatges titulats L’era d’en Mandri i 
Riera de Llaveneres, i el seu nom seguí acompanyant el col·lectiu en properes exposi-
cions. Junt amb els evocats participants, Fernando Cortés s’afegia al que des del Dia-
rio de Barcelona s’anomenaven els « porta-estandartes » de « tan importante Sociedad 
».692 I Soler de las Casas envià el pastel Una romàntica, obra que malauradament enca-
ra desconeixem.  
 
L’esmentada exposició de la Societat Artística i Literària presentava pocs canvis res-
pecte les anteriors mostres, tant pels noms dels artistes que en ella hi constaven, 
com per la temàtica general dels treballs exposats. No hem d’oblidar que la majoria 
de firmes dels quadres mostrats a la Sala Parés durant la quarta i les anteriors expo-
sicions fou un factor que va ajudar a garantir l’assiduïtat del públic, sobretot pel que 
fa a artistes aplaudits com Urgell, Graner, Galwey, Brull i Tamburini. Per acabar, tot 
i que des de Joventut es remarcà la « falta d’empenta » del conjunt,693 les quatre prime-
res exhibicions ens han anat demostrant el tarannà de la Societat Artística i Literària 
com una entitat que vetllava per fomentar les qualitats artístiques ja consolidades 
dels seus membres, més que no pas per modificar el que el públic esperava d’ells. 

                                                 
688 Ibid. 
689 Diario de Barcelona, núm. 157 (17-V-1903), p. 6021. 
690 Ibid. 
691 OPISSO, Alfredo, « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
8590 (13-V-1903), pp. 4-5. 
692 Diario de Barcelona, núm. 157 (17-V-1903), p. 6021. 
693 Joventut, núm. 170 (14-V-1903), p. 335. 
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Lluís Graner 
Canvi de gresol (forn de vidre) 
V Exposició de la Societat Artís-
tica i Literària de Catalunya —  
Desembre de 1903 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Lluís Graner 
Els forjadors 
c. 1903 
Carbonet s/paper verjurat,  
48 x 62,7 cm. 
Barcelona. MNAC  
[001369-D] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lluís Graner 
Estudio para un cuadro 
c. 1903. Reproduït a Garba,  
núm. 3 (1905) 
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▪ L’entitat es presenta de nou el 1903 amb la V Exposició 
 
Catorze pintors agrupats en el si de l’entitat tornaren a la Sala Parés aquell mateix 
any 1903 amb la cinquena exposició que s’inaugurà el dia 6 de desembre. L’exhibició 
fou definida en publicacions periòdiques com el Diario de Barcelona com una « de las 
mejores que en dicho local se han celebrado figurando en ella obras de los más re-
putados artistas catalanes » i l’article, signat dos dies després de l’obertura de la mos-
tra, n’assegurava l’èxit tot afirmant que vàries de les obres exposades ja s’havien ad-
quirit.694 De fet la cinquena exposició de l’entitat fou una de les més substancioses 
des de la celebració de la primera,695 i un dels fets que justificava el succés era el de 
fer lluir a la Sala Parés algunes pintures d’indiscutible mèrit artístic, com per exemple 
la titulada Canvi de Gresol (Forn del vidre) de Lluís Graner i Cuento Celestial de Josep 
Maria Tamburini,696 essent totes dues les més aplaudides per la crítica.  
 
Primerament l’obra de Graner plasmava un grup d’homes en un forn de vidre en el 
moment de canviar el gresol, en un espai en què les tres figures del primer terme 
rebien amb força la llum del forn. L’esmentada pintura va ser definida a La Veu de 
Catalunya com el « clou » de l’exposició697 i entre d’altres el crític Francesc Casanovas 
la definí a La Publicidad com « el mejor cuadro que haya pintado en su vida »,698 defi-
nició amb la qual coincidia la publicada a La Veu de Catalunya699 i La Esquella de la 
Torratxa al definir-la com « un verdader quadre de Museu ».700 Va ser reproduïda a 
Forma701 i a la Ilustració Catalana el mes de maig d’aquell mateix any.702 Un esbós pre-
paratori realitzat a l’oli va ser també publicat a la revista Garba703 i es veié també en 
les pàgines de l’Almanach de l’Esquella de la Torratxa.704 És interessant dir que aquesta 
escena realista va ser exposada a l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid el 
1904, tot i que no s’endugué l’esperada medalla, i que bé podria tractar-se de la pin-
tura titulada Blacksmiths que l’autor exposà en l’Exhibition of Portraits and Paintings 
by Lluís Graner que es celebrà el gener de 1912 a The Ralston Galleries de Nova 
York.705 

                                                 
694 Diario de Barcelona, núm. 342 (8-XII-1903), p. 14558. 
695 « Miscelánea. Bellas Artes ». La Ilustración Artística, núm. 1146 (14-XII-1903), p. 808. 
696 B., « Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 29 (20-XII-1903), pp. 375-376; CASANOVAS, Francisco, « 
Bellas Artes. V Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en el Salón Parés ». La Publicidad — 
Edición de la noche —, núm. 2889 (11-XII-1903), p. 1; A. Ll., « Salón Parés ». Las Noticias, núm 2813 (14-
XII-1903), p. 1; BASSEGODA, Buenaventura, « Cuestiones artísticas. Salon Parés ». Diario de Barcelona, núm. 
352 (18-XII-1903), pp. 15020-15021; OPISSO, Alfredo, « Notas de arte ». La Vanguardia, núm. 8951 (12-XII-
1903), p. 1. 
697 « Saló Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 1748 (13-XII-1903), p. 2. 
698 CASANOVAS, Francisco, « Bellas Artes. V Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en 
el Salón Parés ». La Publicidad — Edición de la noche —, núm. 2889 (11-XII-1903), p. 1. 
699 « Saló Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 1748 (13-XII-1903), p. 2. 
700 La Esquella de la Torratxa, núm. 1302 (18-XII-1903), p. 809. 
701 Forma, vol. I (1904), p. 189. 
702 Ilustració Catalana, núm. 51 (22-V-1904), p. 333. 
703 Garba, núm. 3 (2-XII-1905), p. 5. 
704 Almanach de l’Esquella de la Torratxa, any 1906, p. 61. 
705 Exhibition of Portraits and Paintings by Lluís Graner. 13/27-I-1912. Nova York, The Ralston Galleries. Nova 
York: Ralston Galleries, 1912; CAMPS TRIAY, Marta, Exposicions d’artistes catalans a Nova York. 1900-1950. 
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Josep Maria Tamburini 
Cuento celestial 
Oli s/tela (tríptic) 
V Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya —  Desembre de 1903 

 
 
Per altra banda Josep Maria Tamburini s’enduia bona part del mèrit de l’exposició 
amb un tríptic a l’oli de tema religiós. Amb Cuento celestial, treball de gran simbolisme 
« sencillamente encantador » segons Francesc Casanovas,706 que entusiasmà a Alfre-
do Opisso: « Tamburini se ha elevado en esta obra á las más elevadas esferas del 
grande arte ».707 La part central de la pintura mostrava una nena sol·licitant a 
l’apòstol Sant Pere l’entrada al cel de la seva nina, en una composició on als laterals 
hi apareixien diferents àngels, tot reflectint la vinculació del pintor amb el món del 
prerafaelitisme britànic.708 A més a més de les esmentades obres, no podem deixar 
de citar la resta de pintures que enviaren aquests dos artistes. Lluís Graner hi exposà 
igualment els paisatges titulats Cel rogent, en què hi representà un bosc i Sol de tarda, i 
una marina que duia per nom Pescador de canya. I de Josep Maria Tamburini el públic 
podia contemplar també una pintura intitulada Testa d’estudi. 
 

                                                                                                                                               

Tesina de màster inèdita dirigida per la Dra. Immaculada Socias Batet, Departament d’Història de l’Art de la 
Universitat de Barcelona, 2012. 
706 CASANOVAS, Francisco, « Bellas Artes. V Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en 
el Salón Parés ». La Publicidad — Edición de la noche —, núm. 2889 (11-XII-1903), p. 1. 
707 OPISSO, Alfredo, « Notas de arte ». La Vanguardia, núm. 8951 (12-XII-1903), p. 1. 
708 SOLER, Jaume op. cit., p. 31. 
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(Esq.) Enric Galwey, Voltants de la Garriga. Pastel. Reproduït a Ilustració Catalana, núm. 32 (10-I-
1904), p. 21. (Dret.) Enric Galwey, Voltants de la Garriga. Possiblement són dues pintures que Enric 
Galwey exposà a la V Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya (1903). Reproduït a 
Ilustració Catalana, núm. 29 (20-XII-1903), p. 367. 
 
 
Si continuem examinant la nòmina d’artistes que van presentar-se en la Cinquena 
Exposició de la Societat Artística i Literària, veiem que no hi faltà el nom de Mo-
dest Urgell. El creador de l’entitat envià entre molts d’altres llenços de grans di-
mensions, els anomenats Ocata, Orto i Costes catalanes, i una sèrie de notables vistes 
entre les quals « las mismas plácidas marinas ».709 De la mateixa manera, Enric 
Galwey va presentar diversos pastels i els paisatges intitulats Pineda cap al tard, Fluvià, 
Capvespre (Olot) i Tarda d’estiu. Els citats olis, juntament amb la resta de treballs li van 
conferir un paper important en l’exposició, tal i com es remarcà des de la crítica de 
la Ilustració Catalana.710 En aquest article i també en el número 32 de l’esmentada pu-
blicació711 s’hi van reproduir diverses obres que bé podrien respondre a dos treballs 
dels que l’artista tenia exposats a la Sala Parés. 
 
Un dels principals pintors de la Societat Artística i Literària era, tal i com s’afirma al 
llarg de la present investigació, Joan Brull, qui des de la fundació del grup no va 
faltar a cap de les mostres col·lectives. Novament Brull hi exposava representacions 
de testes, tema que el públic de la Societat Artística admirava en cadascuna de les 
seves exhibicions. Rient i Plorant eren dos caps de nena efectuades a l’oli, més elogia-
des a la premsa que la Marina que s’hi exposava.712 Precisament la Ilustració Catalana 
il·lustrà la portada d’un dels números de gener de 1904713 amb la reproducció d’una 
pintura del pintor anomenada Rient, composició a l’oli que possiblement responia a 
la que envià a l’exposició. 
                                                 
709 BASSEGODA, Buenaventura, « Cuestiones artísticas. Salon Parés ». Diario de Barcelona, núm. 352 (18-XII-
1903), pp. 15020-15021. 
710 B., « Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 29 (20-XII-1903), pp. 375-376. 
711 10-I-1904, p. 21. 
712 « Saló Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 1748 (13-XII-1903), p. 2; A. Ll., « Salón 
Parés ». Las Noticias, núm 2813 (14-XII-1903), p. 1; BASSEGODA, Buenaventura, « Cuestiones artísticas. 
Salon Parés ». Diario de Barcelona, núm. 352 (18-XII-1903), pp. 15020-15021; B., « Belles Arts ». Ilustració Cata-
lana, núm. 29 (20-XII-1903), pp. 375-376. 
713 Núm. 31 (3-I-1904), p. 1. 
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Joan Brull 
Rient 
Possiblement es tracta de la pintura intitulada 
Rient que Joan Brull exposà a la V Exposició  
de la Societat Artística i Literària de Catalunya 
(1903). Reproduït a la Ilustració Catalana,  
núm. 31 (3-I-1904), portada. 

 
 
Si bé Ricard Urgell s’abstingué d’exposar en les dues anteriors exhibicions, en la 
Cinquena Exposició hi figurà amb una sèrie de notables obres que demostraven els 
seus progressos plàstics i la seva personalitat com a pintor.714 Per un costat hi va 
enviar dos admirables retrats, el del seu pare Modest Urgell i el del pintor Josep Ma-
ria Xiró, una Marina en què plasmà uns pescadors estirant xarxes al vespre, un Carrer 
de Montgat i diverses notes. Les quatre obres esmentades van ser les més elogiades 
per la crítica, per exemple els dos retrats citats foren lloats pels crítics Bassegoda 
Amigó715 i pel de la Ilustració Catalana,716 i a més el retrat que va fer del pintor Xiró 
va ser el més encomiat pels crítics de Las Noticias,717 de La Veu de Catalunya718 i per 
Alfredo Opisso719.  
 
Des del mes de desembre de 1902 el pintor Romà Ribera va estar present en les 
mostres de l’agrupació i el desembre de 1903 sumava tres exhibicions amb l’entitat i 
com era costum hi va fer constar una obra. Lectora era el títol de l’oli que exposava i 
responia a una composició « plena com totes les seves d’elegancia y distinció ».720 
 

                                                 
714 OPISSO, Alfredo, « Notas de arte ». La Vanguardia, núm. 8951 (12-XII-1903), p. 1. 
715 BASSEGODA, Buenaventura, « Cuestiones artísticas. Salon Parés ». Diario de Barcelona, núm. 352 (18-XII-
1903), pp. 15020-15021. 
716 B., « Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 29 (20-XII-1903), pp. 375-376. 
717 A. Ll., « Salón Parés ». Las Noticias, núm 2813 (14-XII-1903), p. 1. 
718 « Saló Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 1748 (13-XII-1903), p. 2. 
719 OPISSO, Alfredo, « Notas de arte ». La Vanguardia, núm. 8951 (12-XII-1903), p. 1. 
720 B., « Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 29 (20-XII-1903), pp. 375-376. 
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Ricard Urgell 
Retrat de Modest Urgell, 1903 
V Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya —  Desembre de 1903 
Reproduït a Ilustració Catalana, núm. 32 (10-I-1904), p. 21. 

 
 
A través de la representació d’una dona de principis del segle XIX i absorta en la 
lectura, l’artista hi va reflectir un tema agradós pels compradors. Precisament un oli 
de Romà Ribera titulat La lectura predilecta va ser reproduït a la Ilustració Catalana el 
gener de 1904, amb una nota que confirmava que s’havia exposat darrerament a la 
Sala Parés, i podria tractar-se de l’obra que l’autor envià a la present exposició de la 
Societat Artística i Literària.721 Ara bé, de la mateixa manera que feien altres pintors 
de l’època i també membres de la Societat Artística, Ribera havia treballat un mateix 
tema aportant tan sols alguna variació, i no és gens estrany trobar diverses versions 
de la figura femenina immersa en un jardí o parc i absorta en la lectura com els que 
mostrem a continuació que foren reproduïts en diferents publicacions periòdiques.  
 
Un dels principals autors de la primera etapa expositiva va ser Manuel Cusí, mal-
grat que des de la fundació de l’entitat només hi exposà en la Segona Exposició 
(1901). Per la present l’autor hi va enviar un interior amb dues dones disfressades 
que duia el títol de Carnaval, quadre en què per un costat reflectia el seu domini en la  
 
 
                                                 
721 Ilustració Catalana, núm. 31 (3-I-1904), p. 8. 



 - 266 - 

 
 
 

Romà Ribera 
La lectura preferida 

c. 1904 
Oli s/tela, 88 x 58 cm. 

Madrid. Fundación AMYC 
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Romà Ribera 
La lectura predilecta 
 
Possiblement es tracta  
de la pintura Lectora que 
Romà Ribera exposà a la 
V Exposició de la Socie-
tat Artística i Literària  
de Catalunya (1903) 

 
Romà Ribera 
Capítulo interesante 
 
Reproduït a La Ilustración  
Artística, núm. 1009  
(29-IV-1901), portada 
 

 
Romà Ribera 
 
Reproduït a Album Salon  
(I-1905) 
 

 
 
pintura de la llum artificial722 i alhora mostrava una temàtica que ja havia figurat en 
la Segona Exposició. Cusí i els anteriorment citats Modest Urgell, Romà Ribera i 
Joan Brull formaven part, segons Alfredo Opisso, del grup dels mestres de 
l’exposició que no presentaven canvis notables en les seves obres, mentre que en la 
resta de participants i sobretot en els més joves s’hi veien progressos.723 
 
Així mateix en la present mostra trobem aquells pintors que tot i no constar en les 
primeres files de la crítica, es convertiren en assidus a les exposicions de la primera 
etapa de l’entitat, Jaume Vilallonga i Aureli Tolosa. El paisatgista Vilallonga de-
mostrà notables evolucions d’ençà de la darrera aparició amb la Societat Artística i 
Literària,724 tot fent constar una sèrie de « marinas radiants »725 de les que la intitula-
da Tossa obtingué els millors comentaris de la premsa.726  

                                                 
722 BASSEGODA, Buenaventura, « Cuestiones artísticas. Salon Parés ». Diario de Barcelona, núm. 352 (18-XII-
1903), pp. 15020-15021. 
723 OPISSO, Alfredo, « Notas de arte ». La Vanguardia, núm. 8951 (12-XII-1903), p. 1. 
724 CASANOVAS, Francisco, « Bellas Artes. V Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en 
el Salón Parés ». La Publicidad — Edición de la noche —, núm. 2889 (11-XII-1903), p. 1; BASSEGODA, 
Buenaventura, « Cuestiones artísticas. Salon Parés ». Diario de Barcelona, núm. 352 (18-XII-1903), pp. 15020-
15021;  
725 « Saló Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 1748 (13-XII-1903), p. 2. 
726 CASANOVAS, Francisco, « Bellas Artes. V Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en 
el Salón Parés ». La Publicidad — Edición de la noche —, núm. 2889 (11-XII-1903), p. 1; « Saló Parés ». La 
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(Esq.) Aureli Tolosa, Matinada. Reproduït a Ilustració Catalana, núm. 29 (20-XII-1903), p. 368. 
(Dret.) Riera. Reproduït a Ilustració Catalana, núm. 30 (25-XII-1903), p. 368. Possiblement són les 
pintures intitulades Matinada i Riera que Aureli Tolosa exposà a la V Exposició de la Societat Artísti-
ca i Literària de Catalunya (1903) 
 
 
Alhora hi presentà altres quadres com foren Capvespre, en què hi pintà un primaveral 
camp en les darreres llums del dia, Oliveres i diversos estudis d’arbres. Al parlar de 
Vilallonga hem de citar el comentari que va publicar Frederic Pujulà a la revista Jo-
ventut, on afirmà que l’art de diferents autors no pot exposar-se de forma col·lectiva i 
afegí que era l’equivalent a estar en un gran circ, neguitós i impacient davant « aquell 
charivari de teles » de les que tan sols en « Ricard Urgell, en Galwey i en Vilallonga 
logran escaparse del naufragi general en algunas de sas obras. »727 Per la seva part 
Tolosa hi va fer un molt bon paper a través dels paisatges titulats Records, Llavaneres, 
Riera i Matinada, treballs que van ser aplaudits per Buenaventura Bassegoda Amigó al 
Diario de Barcelona728 i per la crítica de la Ilustració Catalana729 on a més aparegueren 
reproduïdes Matinada i Riera en dos números de desembre.730 
 
No podem deixar d’esmentar Ramon de Méndez Vigo, un dels autors que va ex-
posar de forma regular en aquesta primera època de l’associació, tot i que amb 
menys assiduïtat que els dos pintors citats anteriorment. Des de la fundació de la 
Societat Artística i Literària, Méndez Vigo va estar present en la primera i en la ter-
cera exposicions, on hi envià dos paisatges i una vista tarragonina respectivament tal 
i com hem comentat en l’apartat corresponent. Per la Cinquena Exposició l’autor hi 
va mostrar diversos paisatges en què Alfredo Opisso hi evidenciava una gran influ-

                                                                                                                                               

Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 1748 (13-XII-1903), p. 2; A. Ll., « Salón Parés ». Las Noticias, 
núm. 2813 (14-XII-1903), p. 1;  
727 PUJULÀ, Frederic, « Exposició de la “Sociedad Artística y Literaria” ». Joventut, núm. 201 (17-XII-1903), p. 
824. 
728 BASSEGODA, Buenaventura, « Cuestiones artísticas. Salon Parés ». Diario de Barcelona, núm. 352 (18-XII-
1903), pp. 15020-15021. 
729 B., « Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 29 (20-XII-1903), pp. 375-376. 
730 Ilustració Catalana, núm. 29 (20-XII-1903), pp. 368; Ilustració Catalana, núm. 30 (25-XII-1903), pp. 379. 
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ència de Modest Urgell,731 mentre que per altra banda Francesc Casanovas els defi-
nia com « promesas de algo más grande y definitivo. »732  
 
A diferència dels artistes esmentats fins ara, el pintor Fernando Cortés havia expo-
sat per primera vegada amb la Societat Artística i Literària el 1903 i per tant, la cin-
quena mostra del grup va ser la segona participació amb l’entitat. Els visitants de la 
Sala Parés van poder admirar un lluminós Migdia, aplaudit per Alfredo Opisso733 i 
pel crític de Las Noticias,734 el paisatge Febrero i d’altres treballs que malauradament 
no van ser comentats a la premsa. Amb tots ells s’hi sumaren per primera vegada els 
treballs firmats per Mariano Fuster, personatge noble que es dedicaria esporàdica-
ment a la pintura. Entre les seves obres la crítica que publicà Francesc Casanovas en 
destacà el titulat Cuarto de planchas perquè malgrat tenir « un mecanismo demasiado 
ingénuo y apocado » la llum que en ell s’hi reflectia era l’adequada.735 I finalment 
també hi exposà Cintes, referència del qual només ha estat localitzada al Diario de 
Barcelona,736 i del que no hem trobat cap altra notícia en futures exposicions de 
l’entitat. 
 
▪ Exposició de la « Societat de les Patums » el 1904 
 
Fidel al públic de la Sala Parés la Societat Artística i Literària retornaria a principis 
del mes de desembre de 1904 amb un llistat de destacats expositors que garantia, 
com fins ara, la presència d’èxit, públic i compradors a la galeria d’art. Sebastià Ju-
nyent va titular-la « “Societat de las Patums”, perque no tan sols se compón en gran 
part de pintors fets, celebrats, sancionats, premiats y consagrats, sinó que compta en 
son si ab la respectable xifra de quatre acadèmichs. »737  
 
De fet entre els seus participants, que com anava essent habitual no sobrepassaven 
la dotzena, hi figuraven autors ben considerats i relacionats amb l’Acadèmia de Be-
lles Arts que li donaven al conjunt una qualitat pictòrica notable. Per la seva banda 
Eugeni d’Ors mencionà la present exhibició en un article a El Poble Català, text en 
què començava aplaudint la constitució d’una societat d’artistes joves, la citada en un 
anterior capítol Associació de Pintors i Escultors Catalans, la qual organitzà única-
ment una exposició l’abril de 1905 i tingué una curta trajectòria. Igualment a la Gase-
ta d’Art d’Ors esmentava les exposicions que es podien visitar a la Parés i definia 
l’Artística i Literària com una « Societat d’artistes formada entorn del 1900 per bona 
part dels tertulians de la Sala Parés. Agrupava els pintors més cotitzats de l’èpo- 

                                                 
731 OPISSO, Alfredo, « Notas de arte ». La Vanguardia, núm. 8951 (12-XII-1903), p. 1. 
732 CASANOVAS, Francisco, « Bellas Artes. V Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en 
el Salón Parés ». La Publicidad — Edición de la noche —, núm. 2889 (11-XII-1903), p. 1. 
733 OPISSO, Alfredo, « Notas de arte ». La Vanguardia, núm. 8951 (12-XII-1903), p. 1. 
734 A. Ll., « Salón Parés ». Las Noticias, núm 2813 (14-XII-1903), p. 1. 
735 CASANOVAS, Francisco, « Bellas Artes. V Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña en 
el Salón Parés ». La Publicidad — Edición de la noche —, núm. 2889 (11-XII-1903), p. 1. 
736 Diario de Barcelona, núm. 342 (8-XII-1903), p. 14558. 
737 Sebastià JUNYENT, « Sala Parés. V Exposició de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” ». Joventut, 
núm. 253 (15-XII-1904), pp. 818-819. 
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Ricard Urgell 
Nit de Sant Joan, 1904 
Oli s/tela, 66 x 65 cm. 
Col·lecció particular 
VI Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya —  Desembre de 1904 
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ca. »738 I centrant-nos en els participants a la sisena mostra de l’entitat, primer de tot 
destacarem el fet que al centre del saló s’hi exposava una de les dues marines del 
recent traspassat pintor Jaume Vilallonga, un dels autors que havia exposat assídu-
ament amb el col·lectiu des del començament. La costa era un dels temes que l’autor 
va enviar en totes les exposicions de l’entitat i Junyent li dedicà un positiu comentari 
tant a La Renaixensa com a Joventut afirmant que « La pintura d’en Vilallonga, si no de 
gran volada, era al menys honrada y gens enganyadora. »739 
 
Un dels autors que també va gaudir d’un lloc preferent a la sala fou el constant a les 
mostres de l’entitat Ricard Urgell, que en la present va fer un molt bon paper. A la 
Sala Parés hi va presentar La Dona de la falda verda, Nit de Sant Joan, Mala lluna, Chiqui-
ta, col·locada al centre de la testera per vot unànime dels consorcis, i la nota L’últim 
raig de sol entre d’altres. Raimon Casellas va elogiar les citades pintures, d’entre les 
quals Nit de Sant Joan va ser descrita com « la més justa y original de las seves notas, 
únicament uns fanalets japonesos llensan suau celistia sobr’els balladors i balladores 
d’aquella escena popular. »740 De la mateixa manera el resultat lumínic que l’artista 
aconseguia plasmar en els seves obres va ser lloat a Catalunya Artística, la revista set-
manal sobre art i literatura editada a Barcelona, on es va definir com un «  efecte 
maravellós. »741 
 
I fins i tot el crític de Las Noticias comentà les obres del fill del fundador de l’entitat i 
es va entretenir a comentar els quadres en què hi havia representades manolas, tot 
afirmant que malgrat li auguraven un bon avenir s’apropaven massa a la figura fe-
menina d’Ignacio Zuloaga i a les chulas de Ramon Casas.742 És important recordar 
que des dels inicis de l’entitat la nòmina d’artistes que albergava estaven constituïdes 
per « pintors dels que formen en les primeres files de l’art barceloní ».743 Entre els 
consolidats no hi va faltar el principal fundador del grup Modest Urgell, amb di-
verses marines i paisatges crepusculars que no aportaren cap novetat en quant a te-
màtica respecte al que el públic havia contemplat en les anteriors mostres. 
 
El fundador de l’associació hi figurà amb un gran nombre de quadres entre els que 
hi constaven la vista d’un camp segat sota la llum lunar, una platja esquitxada per 
algunes barques, la representació d’una església abandonada i alguns carrers en la 
llum de l’hora baixa, i que conformaven una sèrie de paisatges que l’influent crític 
Raimon Casellas va definir com « Tota la lira elegíaca del melangiós pintor romàntic,  

                                                 
738 OCTAVI DE ROMEU (pseudònim d’Eugeni d’Ors), « Gaseta d’Art ». El Poble Català, núm. 5 (10-XII-
1904), p. 2. 
739 Sebastià JUNYENT, « Sala Parés. V Exposició de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” ».  Joven-
tut, núm. 253 (15-XII-1904), pp. 818-819; JUNYENT, Sebastià, « Sala Parés ». La Renaixensa, núm. 9720 (17-
XII-1904), pp. 9-11. 
740 CASELLAS, Raimon, « A Can Parés. Societat Artística i Literària ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 2086 (10-XII-1904), p. 2. 
741 « Notas d’Art. Saló Parés ». Catalunya Artística, núm. 23 (15-XII-1904), p. 376. 
742 A. Ll., « Notas de Arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3175 (10-XII-1904), p. 1. 
743 CASELLAS, Raimon, « A Can Parés. Societat Artística i Literària ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 2086 (10-XII-1904), p. 2. 
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Lluís Graner 
L’enterrament d’en Carnestoltes 
c. 1904 
Oli s/tela 
VI Exposició de la Societat 
Artística i Literària de  
Catalunya —  Desembre  
de 1904. Publicat a Ilustració 
Catalana, núm. 51  
(22-V-1904), p. 335.  

 
 
enemic declarat de l’esplendor del sol i adorador empedernit de la foscura prestigio-
sa. »744 La gran quantitat d’obres exposades demostrava la seva gran producció i les 
composicions eren tan consemblants que Sebastià Junyent va destacar el segell in-
confusible de l’autor, alhora que en criticava la seva fidelitat en els temes i tendència: 
« que cap més artista de nostra terra, ni potser de tot el món, se pot alabar d’haver 
siut tan conseqüent, tan constant, tan fidel a son camí, pintant sempre la mateixa 
hora ab la visió mateixa, ab el mateix sentiment, ab la mateixa poesia. »745 
 
D’altra banda Lluís Graner hi envià la pintura de grans dimensions titulada 
L’enterrament d’en Carnestoltes. Aquell mateix any Graner l’havia presentat al Saló de la 
Societé Nationale des Beaux-Arts de París amb el títol L’enterrament du carnaval à Bar-
celone i va merèixer ser reproduïda en el catàleg corresponent. El tema carnavalesc de 
l’obra amb una tendència propera a l’expressionisme en el tractament d’un tema 
costumista, reproduïa un grup de personatges disfressats amb els rostres emmasca-
rats amb calaveres i degut a que s’allunyava molt del que Graner havia presentat fins 
aleshores, en la present col·lectiva de la Societat Artística esdevingué un dels treballs 
més destacats.746  
 
Si en l’anterior exposició Graner havia captivat al crític de Las Noticias amb l’oli titu-
lat Canvi de gresol (forn del vidre), en aquesta ocasió el mateix crític, que signava amb les 
inicials A. Ll., trobà poc encertat el treball lumínic de les torxes que duien els perso-

                                                 
744 Ibid. 
745 Sebastià JUNYENT, «  Sala Parés. V Exposició de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” ». Joven-
tut, núm. 253 (15-XII-1904), pp. 818-819. 
746 FONTBONA, Francesc, « Lluís Graner i Arrufí » a DD. AA., La colección Raimon Casellas. Dibujos y estampas 
del Barroco al Modernismo del Museo Nacional d’Art de Catalunya. Editat amb motiu de l’exposició al Museo del 
Prado i al MNAC (25-I/11-IV-1993). Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya; Madrid: Museo Nacio-
nal del Prado, 1992, pp. 200-201, 345. 
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natges representats.747 Tampoc el lloà de forma destacada l’anteriorment citat Sebas-
tià Junyent, qui va concloure el comentari de l’obra afirmant que « fa l’efecte d’ésser 
un quadro pintat pera espantar las criaturas. »748 I seguint amb el tarannà d’aquesta 
opinió la crítica del Diario de Barcelona i de la Ilustració Catalana coincidien en què era 
un assumpte notablement macabre.749 Tanmateix la citada obra que era d’un caràcter 
més expressionista i allunyada de les escenes realistes que el pintor havia exposat 
anteriorment, va ser un dels punts principals de l’exposició i a més d’haver estat re-
produïda a la Ilustració Catalana750 la primavera d’aquell any aparegué publicada al 
llibre de Francesc Serra titulat Nuestros Artistas.751 
 
Junt amb els anteriors treballs, el públic de la Sala Parés va poder admirar diverses 
notes i estudis de la Garriga signades per Enric Galwey. No obstant el paisatgista 
no va enlluernar la crítica ja que per exemple per Raimon Casellas els temes triats 
eren ordinaris,752 i per Sebastià Junyent en les obres « hi manca enlayrament, en sa 
manera de veure hi manca exaltació. »753 Precisament la carència d’emoció a la que 
es referia Junyent també es va fer evident pel crític de Catalunya Artística,754 alhora 
que a Ilustració Catalana es trobava a faltar la grandiositat de les visions de la naturale-
sa pròpies de l’artista.755 Així doncs a diferència del que hem anat veient, el que fou 
un dels fundadors de l’entitat no destacà per damunt de la resta d’expositors en la 
sisena exposició del grup. 
 
Per altra banda i com era habitual el ja destacat pintor Joan Brull figurà entre el 
llistat d’expositors, i ho va fer enviant una dotzena d’obres que ocupaven tot un 
pany de paret. L’autor no s’allunyava dels temes que ja havia presentat en les anteri-
ors mostres i per tant el públic va tornar a admirar una sèrie de testes femenines, 
entre les quals es mostrava el d’una nena en la intitulada La plegària.756 Tanmateix 
Brull hi envià alguna pintura que distava dels caps pel fet que hi exposà una marina i 
un destacat quadre de grans dimensions en què el pintor hi havia plasmat tres nim-
fes dansant al so d’una flauta tocada per un faune, i que molt probablement fou la 
que responia al títol de Música. Alhora va exposar Nimfes del capvespre la gran pintura 
que elaborà cap el 1898 i conservada actualment al Museu Comarcal de la Garrotxa 
com a cessió del Museo Nacional del Prado. També hi envià Visió, una peça que alguns 
 

                                                 
747 A. Ll., « Notas de Arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3175 (10-XII-1904), p. 1. 
748 Sebastià JUNYENT, « Sala Parés. V Exposició de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Joventut, 
núm. 253 (15-XII-1904), pp. 818-819. 
749 Diario de Barcelona, núm. 331 (9-XII-1904), pp. 14220-14221; B., « Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 81 
(18-XII-1904), p. 849. 
750 Ilustració Catalana, núm. 51 (22-V-1904), p. 335.  
751 SERRA, Francesc, Nuestros Artistas. Barcelona: Edimar, 1954. 
752 CASELLAS, Raimon, « A Can Parés. Societat Artística i Literària ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 2086 (10-XII-1904), p. 2. 
753 Sebastià JUNYENT, « Sala Parés. V Exposició de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Joventut, 
núm. 253 (15-XII-1904), pp. 818-819. 
754 « Notas d’Art. Saló Parés ». Catalunya Artística, núm. 23 (15-XII-1904), p. 376. 
755 B.,  « Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 81 (18-XII-1904), p. 849. 
756 JUNYENT, Sebastià, « Sala Parés ». La Renaixensa, núm. 9720 (17-XII-1904), pp. 9-11. 
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Joan Brull 
Les nimfes de l’ocàs  
o Nimfes del capvespre 
c. 1898 
Oli s/tela,  
249,5 x 350 cm. 
Olot. Museu Comarcal 
de la Garrotxa [dipòsit 
del Museo Nacional del 
Prado, P5810]. VI  
Exposició de la Societat 
Artística i Literària  
de Catalunya  
—  Desembre de 1904 

 
 
crítics van destacar, tot i que Raimon Casellas i Sebastià Junyent coincidiren en què 
el pintor només feia bon paper amb els caps.757  

 
A continuació parlarem d’un dels expositors més constants en les exhibicions de 
l’agrupació, Josep Maria Tamburini, que d’ençà de la fundació de l’Artística i Lite-
rària només s’abstingué en la col·lectiva celebrada el maig de 1903. Dues van ser les 
pintures que duien la seva signatura, la primera d’elles anomenada Dolorosa reflectia 
un cap de figura elegíaca i en la segona, Angelus Dei o L’àngel del repòs el pintor hi 
mostrava una visió religiosa.758 Ambdues teles no defugien del segell pictòric de 
l’autor, és a dir de l’agradable entonació pròpia de les seves composicions i de 
l’actitud mística dels seus personatges. Tampoc desentonava en quantitat d’obres pel 
fet de que des de la Tercera Exposició del col·lectiu de 1902 hi feia constar una re-
duïda quantitat de peces. Si seguim comentant aquells pintors que sense ser els inici-
adors de la Societat Artística van ser-ne assidus, hem de fer referència a Aureli To-
losa. No va destacar en nombre de pintures ja que n’envià un total de dues entre les 
quals un paisatge i una natura morta protagonitzada per flors, i la crítica, tal i com 
era costum en aquest autor, simplement l’esmentà.759  

                                                 
757 CASELLAS, Raimon, « A Can Parés. Societat Artística i Literària ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 2086 (10-XII-1904), p. 2; « Notas d’Art. Saló Parés ». Catalunya Artística, núm. 23 (15-XII-
1904), p. 376; JUNYENT, Sebastià, « Sala Parés ». La Renaixensa, núm. 9720 (17-XII-1904), pp. 9-11. 
758 El títol L’àngel del repòs va ser esmentat a la crítica de la Ilustració Catalana: B.,  « Belles Arts ». Ilustració Cata-
lana, núm. 81 (18-XII-1904), p. 849; mentre que a La Veu de Catalunya i a La Tribuna es citava com Angelus Dei: 
CASELLAS, Raimon, « A Can Parés. Societat Artística i Literària ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre 
—, núm. 2086 (10-XII-1904), p. 2; SARMIENTO, M., « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de 
Barcelona. Salón Parés ». La Tribuna — Edición de la noche —, núm. 599 (10-XII-1904), p. 2. 
759 Diario de Barcelona, núm. 331 (9-XII-1904), pp. 14220-14221; CASELLAS, Raimon, « A Can Parés. Societat 
Artística i Literària ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 2086 (10-XII-1904), p. 2; « Notas 
d’Art. Saló Parés ». Catalunya Artística, núm. 23 (15-XII-1904), p. 376; B., « Belles Arts ». Ilustració Catalana, 
núm. 81 (18-XII-1904), p. 849. 
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Manuel Cusí 
Llotja del Liceu 
1914 
Oli s/tela, 60 x 48,5 cm. 
Col·lecció particular 

 
 
Per Manuel Cusí, així com pels dos autors que presentarem a continuació, aquesta 
era la tercera exposició de la Societat Artística en què participava. Cusí va figurar de 
nou amb una temàtica que li era força habitual, és a dir el d’una dona en el moment 
d’entrar en un ball de màscares. La llum que vestia l’escena va ser ressenyada a Cata-
lunya Artística com un « efecte aristocrátich de llum artificial »,760 i l’afecció de Cusí 
pel treball de les clarors damunt les sedes de les dones, tal i com es narrà al Diario de 
Barcelona, demostrava que l’obra s’havia realitzat a partir d’un acurat estudi al natu-
ral.761 En efecte tant pel tema com per la composició, l’obra presentava moltes simi-
lituds respecte els quadres que havia enviat en les anteriors exposicions. Així doncs 
la repetició de temàtiques i estils per part dels expositors, com en aquest i en altres 
casos, oferia a les exposicions de l’entitat una pàtina de semblança que alguns crítics 
no oblidaren, com per exemple el de Las Noticias quan afirmà que s’hi observaven « 
los artistas de siempre, con las obras de siempre, acusando estudio y perseverancia, 
pero no hemos visto un solo chispazo de genio, de este genio universal que produce 
cuadros imperecederos ».762 
 

                                                 
760 « Notas d’Art. Saló Parés ». Catalunya Artística, núm. 23 (15-XII-1904), p. 376. 
761 Diario de Barcelona, núm. 331 (9-XII-1904), pp. 14220-14221. 
762 A. Ll., « Notas de Arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3175 (10-XII-1904), p. 1. 
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Tot i que la majoria d’expositors enviaven treballs de temes similars, un dels pintors 
que caldria destacar precisament per la varietat d’assumptes que exposà va ser Ma-
nuel Feliu de Lemus, i a més gràcies al seu domini de la tècnica del dibuix el crític 
de La Tribuna, Sarmiento, i el crític de Catalunya Artística li atorgaren un lloc eminent 
en l’exhibició.763 Va figurar amb paisatges a l’oli de « primorosa labor »,764 dibuixos a 
color, carbons i sanguínies que havia portat de París,765 ciutat on s’hi instal·là en el 
decenni dels 90 del segle XIX. Es titulaven Dia gris, La casa bretona, Cementiri de Santes 
Creus, Retrat de Clarassó, la figura titulada Blanche i Rochers du Paon, obra que pel crític 
Raimon Casellas era un tribut a l’art de Claude Monet.766 L’artista inquiet que era 
Sebastià Junyent, que també exercia la crítica especialment a Joventut, destacà l’afinitat 
de l’autor vers les pintures antigues, i si per un costat afirmà que en el retrat hi havia 
« un regust de quadro vell », el seu paisatge tendia a ser « pesant, espés, groixut. »767 
No obstant els seus dibuixos al carbó destinats a il·lustracions van ser lloats per crí-
tics com els de Las Noticias, Catalunya Artística, i la Ilustració Catalana.768  
 
Per la seva part el pintor Fernando Cortés participava amb una nota « idílica »769 
que no va obtenir gaire atenció per part de la premsa, i per acabar, d’Ernest Soler 
de las Casas s’exposava un paisatge nevat. La composició del citat pintor estava 
protagonitzada per un nen realçat per la blancor de l’entorn i duia per títol Un llami-
ner dins un sac. Precisament pel nom que l’autor li donà a l’obra, Sebastià Junyent la 
classificà com a pintura literària770 i alhora cal afegir que meresqué el següent co-
mentari per part del crític de Las Noticias: « Es verdaderamente lamentable que este 
artista no presente con más frecuencia obras en las exposiciones de arte, porque 
posee todas las condiciones necesarias para pintar cuadros de trascendencia artística. 
»771 Tot i que tan sols sabem que el paper de Soler de las Casas en l’entitat es reduiria 
a tres col·lectives, una carta del pintor Francesc Galofre Oller adreçada a Ernest 
Soler ens desvetlla que pels volts d’aquestes dates ja es coneixien.772 Alguns anys 
més tard Galofre Oller formaria part de la Societat Artística i Literària, però els dos 

                                                 
763 SARMIENTO, M., « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Barcelona. Salón Parés ». La Tribu-
na — Edición de la noche —, núm. 599 (10-XII-1904), p. 2; « Notas d’Art. Saló Parés ». Catalunya Artística, 
núm. 23 (15-XII-1904), p. 376. 
764 A. Ll., « Notas de Arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3175 (10-XII-1904), p. 1. 
765 CASELLAS, Raimon, « A Can Parés. Societat Artística i Literària ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 2086 (10-XII-1904), p. 2. 
766 Ibid. 
767 JUNYENT, Sebastià, « Sala Parés. V Exposició de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” ». Joventut, 
núm. 253 (15-XII-1904), pp. 818-819. 
768 A. Ll., « Notas de Arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3175 (10-XII-1904), p. 1; « Notas d’Art. Saló 
Parés ». Catalunya Artística, núm. 23 (15-XII-1904), p. 376; B.,  « Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 81 (18-
XII-1904), p. 849. 
769 « Notas d’Art. Saló Parés ». Catalunya Artística, núm. 23 (15-XII-1904), p. 376. 
770 JUNYENT, Sebastià, « Sala Parés. V Exposició de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” ». Joventut, 
núm. 253 (15-XII-1904), pp. 818-819; JUNYENT, Sebastià, « Sala Parés ». La Renaixensa, núm. 9720 (17-XII-
1904), pp. 9-11. 
771 A. Ll., « Notas de Arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3175 (10-XII-1904), p. 1. 
772 Carta de Francesc Galofre Oller a Ernest Soler de las Casas. Barcelona, 17-10-1904. BC, Ms. 2153. 
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autors no arribarien a coincidir en les col·lectives del grup degut a que Soler de las 
Casas només hi exposà fins l’any 1905. 
 
La sisena exhibició de l’entitat es desigualava ben poc de les cinc que la precedien. 
Primer de tot pel nombre d’expositors, ja que des de la primera mostra oscil·laven 
entre deu i tretze, i en la de 1904 oferia treballs pictòrics de dotze artistes que ja ha-
vien desfilat per les anteriors exhibicions de l’agrupació. S’hi repetien els noms dels 
tres fundadors, a més dels autors que esdevingueren cabdals de la primera etapa de 
l’entitat. De nou s’hi sumaven aquells pintors que en el panorama artístic de l’època 
eren els menys reeixits de tot el col·lectiu, però molt fidels a les exhibicions de la 
Societat Artística, com varen ser Jaume Vilallonga i Aureli Tolosa. I per acabar la 
present mostra va oferir al públic de la Parés treballs signats per artistes que com 
Manuel Feliu de Lemus, Ernest Soler de las Casas i Fernando Cortés ja havien parti-
cipat en dues o tres exposicions de l’entitat.  
 
A banda de les habituals firmes que es podien admirar a la Sala Parés, les escenes 
pintades eren en la gran majoria les que el públic estava acostumat a veure en les 
anteriors exposicions. Parlem per exemple dels paisatges crepusculars d’Urgell, de 
les escenes de ball de Cusí, dels paisatges de Galwey, dels personatges femenins i 
contemplatius de Tamburini i de les testes puerils de Brull, entre d’altres composici-
ons usuals en les mostres que l’entitat havia celebrat fins ara. No obstant, tal i com 
hem constatat abans, alguns artistes van destacar precisament per la varietat de te-
màtica en les obres presentades, com per exemple en el cas de Graner amb L’enterro 
d’en Carnestoltes, quadre que s’allunyava de les escenes realistes d’interior que havia 
enviat amb anterioritat, de la mateixa manera que trobem en les diferents composi-
cions de Ricard Urgell, en què hi envià diferents tipus de figures femenines, notes i 
també l’escena d’una revetlla, i per acabar Manuel Feliu de Lemus que a banda de 
demostrar grans dots com a dibuixant va figurar amb diversos temes executats amb 
diferents procediments. Encara que en aquest moment la Societat Artística i Literà-
ria comptava amb tan sols sis exposicions i no havia complert deu anys de vida, ja 
començava a demostrar quin caràcter l’impregnava i per tant ja denotava un segell 
propi i una personalitat artística que si amb els anys no s’alterava, augurava la pre-
sència d’artistes ben consolidats que oferien al públic poques variants estètiques. 
 
▪ Un nou hivern i una nova exhibició en el 1905 
 
Fidel al mes de desembre la Societat Artística i Literària tornà a la Sala Parés el se-
güent hivern amb la setena mostra del col·lectiu i oferint al públic els millors resul-
tats dels seus socis.773 L’exposició va inaugurar-se el dijous dia 7, tal i com hem co-
negut sorprenentment pel diari alacantí El Graduador.774 Tot i que Lluís Graner, 
Manuel Feliu de Lemus, el traspassat Jaume Vilallonga, Romà Ribera i Manuel Cusí, 
haguessin estat presents en les exposicions celebrades fins ara, en aquesta ocasió 

                                                 
773 La Esquella de la Torratxa, núm. 1406 (15-XII-1905), p. 830.  
774 El Graduador, núm. 8903 (5-XII-1905). 
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varen abstenir-se de participar, mentre que s’afegia per primera vegada Bonaventura 
Casas de Valls. 
 
Modest Urgell hi envià setze paisatges entre els quals hi figuraven Tormenta, Ultra-
mort, D’espera, Toc d’Oració, Quietud i dues pintures amb el nom d’Ocaso. El seu fill Ri-
card Urgell no faltà a la cita anual de l’entitat i va estar-hi present amb Mala Verbe-
na, Misèria, Mercat de Ripoll, Ball de nit, Impresión del eclipse i Retrato de Roger en què es 
posicionava en la bona resolució del gènere de figures,775 així com amb una sèrie 
d’esbossos i obres de gran format protagonitzades per gitanos que foren lloades a 
Las Noticias.776 Els dos primers autors que hem citat van ser elogiats per l’erudit crí-
tic Manuel Rodríguez Codolá a La Vanguardia,777 alhora que van rebre comentaris 
molt destacats des del Diario de Barcelona. En aquest diari es comentà un canvi en 
l’obra de Ricard Urgell que l’apropava « a la gran pintura, no digamos antigua sino 
de todos los tiempos »778 i va ser una opinió a la que s’hi afegia Apel·les Mestres 
sota el pseudònim de Fra Juncosa a La Esquella de la Torratxa.779 Així mateix la Ilus-
tració Catalana no quedà exempta de l’evolució del jove pintor i destacà la « gran em-
penta que l’allunya dels camins que fins ara havia seguit, y’ns ofereix una nova pintu-
ra, tant com seva, Goyesca: del bon temps de la pintura espanyola. »780  
 
Un dels principals artistes del grup va ser Josep Maria Tamburini, que com bé 
sabem era fidel a les exposicions de la Societat Artística des dels seus inicis. Hi va 
enviar dos dibuixos intitulats Enero i Marzo, que formaven part d’una sèrie de dotze 
figures femenines que al·ludien als mesos de l’any i que responien a l’encàrrec que li 
havia fet la Ilustració Catalana amb l’objectiu de reproduir-les en les seves planes du-
rant els mesos corresponents.781  
 
Simultàniament hi va fer constar altres peces executades amb procediments pictò-
rics, per un costat l’obra simbolista Visita als morts i per altre una nota que represen-
tava la tardor i que duia el nom d’En el campo. En darrer terme hi envià la pintura de 
temàtica religiosa titulada Stella Maris, una important obra que havia estat seleccio-
nada per l’Exposición General de Bellas Artes de Madrid de 1906, on obtingué me-
dalla de tercera classe. Concretament un oli de Tamburini intitulat Maris Stella va ser 
reproduït a la portada de La Ilustración Artística el mes d’abril de 1906. Tot i amb això 
no és exactament la mateixa pintura que enviarà quatre anys després a l’Exposició 
Universal de Brussel·les malgrat representar el mateix tema.  
 

                                                 
775 La Esquella de la Torratxa, núm. 1406 (15-XII-1905), p. 830.  
776 A. Ll., « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias núm. 3543 (14-XII-1905), p. 1. 
777 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
11877 (13-XII-1905), pp. 6-7. 
778 BASSEGODA, Buenaventura, « Cuestiones artísticas. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Diario de 
Barcelona, núm. 331 (13-XII-1905), pp. 13675-13676. 
779 FRA JUNCOSA (pseudònim d’Apel·les Mestres), « Bellas Arts. Sociedad Artística-Literaria ». La Esquella 
de la Torratxa, núm. 1409 (6-I-1906), p. 25.  
780 « Belles Arts ». Ilustració catalana, núm. 134 (24-XII-1905), p. 829. 
781 Ibid. 
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Josep Maria Tamburini 
Enero y Marzo 
VII Exposició de la Societat  
Artística i Literària de  
Catalunya —  Desembre  
de 1905. Reproduïts a Ilustració  
Catalana, núm. 83 (1-I-1905), p.7  
i núm. 92 (5-III-1905), p. 153.  

 

 

 

 
(Esq.) Sala dels artistes espanyols a l’Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1910. A 
la cantonada superior del costat esquerre hi figura una obra de Josep Maria Tamburini, artista que 
malgrat no constar en el catàleg imprès de l’exposició, hi va enviar el quadre Stella Maris. Igualment, 
entre totes les obres exposades s’hi pot observar a la dreta la pintura de grans dimensions de Dionís 
Baixeras que va constar a la mostra amb el títol de Sortie de messe. (Dret.) Josep Maria Tamburini, 
Maris Stella. Versió del mateix tema religiós que envià a l’Exposició Universal de Brussel·les el 1910. 
Podria tractar-se de la pintura intitulada Stella Maris que Josep Maria Tamburini exposà a la VII 
Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya (1905). Reproduïda a La Ilustración Artís-
tica, núm. 1268 (16-IV-1906), portada.  
 
 
Seguint amb el que acabem de comentar, el mes de març de 1910 Tamburini va ex-
posar-la a la Sala Parés amb motiu de ser una obra que havia de ser enviada a 
l’Exposició Universal de Brussel·les durant el mes de juny d’aquell mateix any. En el 
catàleg de l’esmentada exposició782 hem localitzat una imatge de la sala dels artistes  

                                                 
782 Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910. España. Catalogue illustré. Brussel·les: Société Belge 
de Phototypie, 1910. 
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Joan Brull 
Rondalla, c. 1897 

Oli s/tela, 44 x 67 cm. 
Barcelona. Col·lecció particular 

Possiblement es tracta de la pintura intitulada Rondalla que Joan Brull  
exposà a la VII Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya (1905) 

 
 
espanyols en què s’hi pot veure Stella Maris de Tamburini, autor que malgrat expo-
sar-hi no constà en el citat catàleg. 
 
En la setena exhibició del col·lectiu a la Parés no hi faltà Joan Brull, un dels autors 
cabdals en la primera etapa de l’entitat artística. D’ell s’hi exposà una escena familiar 
titulada Rondalla, a més de les obres Idil·li, Angelita i Rosalía i una testa que figurava 
en el centre de la galeria. Altrament adjuntà treballs que s’allunyaven del que el pú-
blic de la Societat Artística estava acostumat a admirar perquè hi va exposar la repre-
sentació d’un interior de masia. 
 
Continuant amb la nòmina d’expositors trobem a Enric Galwey, de qui es podien 
admirar dos paisatges titulats Solitud i Primavera. Ambdues obres van ser elogiades 
per Buenaventura Bassegoda Amigó, qui a més desvetllà la dada de que en el segon 
treball esmentat hi havien representades unes roselles vermelles.783 També Manuel 
Rodríguez Codolà lloà la factura de les peces, entretenint-se a parlar de la primera i 
captivat per la diafanitat del cel, la profunditat del paisatge i la riquesa cromàtica de 

                                                 
783 BASSEGODA, Buenaventura, « Cuestiones artísticas. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Diario de 
Barcelona, núm. 331 (13-XII-1905), pp. 13675-13676. 
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la composició amb arbres,784 mentre que a La Tribuna es definí Solitud com una de 
les millors obres de tota l’exposició.785 
 
Un dels altres assidus a la Societat Artística va ser Aureli Tolosa, pintor que en 
aquesta exposició va oferir diferents vistes dels entorns de Sant Andreu de Llavane-
res a través de quatre paisatges que duien els noms de Pins d’en Mandri, Matinada, 
Paisatge i Cap al tard a més d’una sèrie d’estudis. Malgrat desconèixer si es tracta de la 
mateixa peça cal remarcar que Pins d’en Mandri (Llaveneres) va ser el títol de l’única 
obra que Tolosa envià més endavant al destacat certamen que representà la V Expo-
sició Internacional d’Art que va celebrar-se a Barcelona en el 1907, exhibició on a 
banda del citat pintor hi exposaren altres autors de la Societat que ens ocupa, tal i 
com veurem més endavant. Ara bé, si seguim comentant el paper que va tenir Tolo-
sa en la VII Exposició de la Societat Artística i Literària cal exposar que sense aban-
donar una de les temàtiques en les quals més hi treballava, també va enviar una 
composició farcida de flors, representant un cistell de peònies i clavells blancs i 
vermells que el crític de la Ilustració Catalana va qualificar « d’exhuberant composi-
ció. »786 
 
Fernando Cortés, pintor present en totes les col·lectives de l’Artística i Literària 
des del maig de 1903, hi envià dos paisatges « hondamente sentidos y sinceramente 
ejecutados »,787 un dels quals responia al títol de Tarda al bosc que va ser el més 
aplaudit pels ja citats crítics de La Vanguardia, Manuel Rodríguez Codolà, i del Diario 
de Barcelona, el citat Buenaventura Bassegoda,788 el qual no oblidem dedicava atenció 
preferent a temes generals i clàssics, alhora que demostrava la seva tendència eclècti-
ca-conservadora.789 Igualment farem referència a Ernest Soler de la Casas, autor 
que amb l’actual exposició sumava tres mostres a redós de la Societat Artística i Li-
terària. De tots els exposats a la Sala Parés signava una Cacera eterna, que va ser defi-
nida a la premsa per un costat com una « visión macabra »790 i per altre com una « 
composición fantàstica y simbolista »,791 i on hi havia plasmat la mort envoltada de 
llops i voltors immersa en un paisatge nocturn de tons blavosos.792 
 
Seguint amb noms que ja havien desfilat amb l’entitat engendrada per Modest Urgell 
citarem el pintor Mariano Fuster, del qual es pogué admirar una petita nota titulada  

                                                 
784 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
11877 (13-XII-1905), pp. 6-7. 
785 M. S., « Exposiciones. Salón Parés ». La Tribuna, núm. 916 (14-XII-1905), p. 1. 
786 « Belles Arts ». Ilustració catalana, núm. 134 (24-XII-1905), p. 829. 
787 La Ilustración Artística, núm. 1252 (25-XII-1905), p. 834. 
788 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
11877 (13-XII-1905), pp. 6-7; BUENAVENTURA BASSEGODA, « Cuestiones artísticas. Sociedad Artística 
y Literaria de Cataluña ». Diario de Barcelona, núm. 331 (13-XII-1905), pp. 13675-13676. 
789 FONTBONA, Francesc, « La crítica d’art en el modernisme català (primera aproximació) ». Daedalus, núm. 
1 (1979), pp. 58-55. 
790 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
11877 (13-XII-1905), pp. 6-7. 
791 La Ilustración Artística, núm. 1252 (25-XII-1905), p. 834. 
792 A. Ll., « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias núm. 3543 (14-XII-1905), p. 1. 
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Joan Brull 
Rosalia, c. 1902 
Oli s/tela, 44 x 33,3 cm. 
Barcelona. Col·lecció 
Alfons Solans 
 
Bonaventura Casas  
de Valls 
A la parròquia 

 
 
L’Amor que passa. L’escena només va ser descrita a Las Noticias, i gràcies a la definició 
que es publicà sabem que s’ubicava en un jardí i en el fons de la composició hi figu-
rava un jove i un cavall « bien dejados », alhora que apareixia una noia en primer 
terme « dibujada con descuido y colocada con poco gusto ».793 En general aquest 
treball passà força desapercebut pels crítics de la premsa i a més la crítica de la Ilus-
tració Catalana el va posar al mateix nivell que els treball d’en Cortés tot afirmant que 
es tractaven d’« obretes sense pretensions; tan solsament exposades per a donar fè 
de vida en el món de l’art barceloní. »794 
 
En darrer lloc s’hi va presentar un artista que fins ara no havia participat amb el 
col·lectiu pictòric, Bonaventura Casas Pàmies. També va ser conegut com Bona-
ventura Casas de Valls amb motiu del seu origen natal, fet que alhora li permetia 
evitar confusions amb els pintors coetanis Ramon Casas i els germans Pere i Agapit 
Casas Abarca. En la setena exhibició de l’entitat l’autor aportà un minuciós interior 
d’ermita intitulat Sagristà de Sant Joan, i cal dir que la representació d’interiors i sobre-
tot d’esglésies va ser un tema que conreà més aviat cap a principis de segle pa-
ral·lelament als encàrrecs d’altres tipus que rebia.795 
 
La setena exposició de la Societat Artística i Literària es diferenciava poc de les pre-
cedents i això explicaria que el crític que signà un article a La Esquella de la Torratxa 
afirmés que l’entitat havia començat mig en broma, tot i que en vistes d’aquests pri-
mers anys els seus components treballaven molt seriosament.796 Tanmateix el canvi 
més significatiu el trobem en les firmes que s’hi exposaven, on hi faltaren tres dels 
principals pintors d’aquesta primera etapa del grup, Manuel Cusí, Romà Ribera i un 
dels iniciadors de l’entitat, Lluís Graner. 

                                                 
793 Ibid. 
794 La Ilustración Artística, núm. 1252 (25-XII-1905), p. 834. 
795 VENTURA SOLÉ, Daniel, Bonaventura Casas i Pàmies. Artista - pintor (1861-1907). Valls, 1981.  
796 La Esquella de la Torratxa, núm. 1406 (15-XII-1905), p. 830.  
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Bonaventura Casas de Valls 
Altar major de l’església de la Convalescència, c. 1906 

Oli s/tela, 124 x 149 cm. 
Valls. Museu de Valls [dipòsit del MNAC, 10912] 

 
 
El to estilístic de la mostra de 1905 s’allunyava ben poc del que hem observat en les 
anteriors en relació als temes de les composicions que enviaren els participants. 
Al·ludint a aquest fet Rodríguez Codolà va afirmar que « ante una frase hecha, (el 
público) pasa de largo. »797 De la mateixa manera el crític de La Tribuna arribaria a la 
conclusió de que l’agrupació no podia aportar novetats: « Casi todos son pintores 
que han dado de sí cuanto podían dar; casi todos nos dicen en sus cuadros expues-
tos ahora: somos lo que fuimos ayer y probablemente lo que seremos mañana. »798  
 
Com hem anat explicant al llarg d’aquest apartat, des de les respectives tribunes els 
crítics van destacar els treballs dels principals artistes de la primera etapa expositiva 
de l’entitat com varen ser Modest i Ricard Urgell, Josep Maria Tamburini, Joan Brull 
així com Enric Galwey, pintor notablement lloat en aquesta i en les anteriors exhibi-
                                                 
797 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
11877 (13-XII-1905), pp. 6-7. 
798 M. S., « Exposiciones. Salón Parés ». La Tribuna, núm. 916 (14-XII-1905), p. 1. 
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cions per les seves qualitats com a paisatgista. La resta d’autors, malgrat trobar-hi 
algun assidu com Aureli Tolosa, van ser menys destacats pel que fa a la premsa tot i 
que acabaren fent un bon paper en l’exposició d’aquell mes de desembre. Cal fer 
una especial referència a un aspecte molt significatiu que hem constatat a l’entorn de 
la setena col·lectiva de la Societat Artística, i és la manca d’obres que es van repro-
duir a la premsa. Tal fet ens dificulta enormement la localització de les peces expo-
sades alhora que ens demostra la transcendència més aviat discreta que va tenir 
l’exposició. 
 
▪ Retorn a la Sala Parés amb la VIII Exposició el 1906 
 
La vuitena exposició de la Societat Artística i Literària va ser inaugurada el 1906 i 
com de costum a principis de desembre. No va tenir el lluïment de les anteriors ex-
hibicions, en primer lloc perquè el nombre d’expositors era bastant reduït ja que no 
sumava ni deu firmes i per tant va esdevenir l’ocasió en què l’entitat es presentava al 
públic amb menys autors. Nodrien la Sala Parés un total de vuit pintors capitanejats 
com era habitual per Modest Urgell, autor d’una sèrie d’obres de grans dimensions 
en què hi havien representades marines i altres tipus de paisatge. L’esmentat mestre 
considerat romàntic tornava a farcir l’espai d’exposicions amb els temes reiteratius 
d’uns xiprers fent companyia a un cementiri de poble, una ermita abandonada o der-
ruïda i la calma del mar immers en la llum del crepuscle. 
 
En el mateix mes de desembre va aparèixer un text a La Vanguardia on s’informava 
de les gestions que duien a terme les societats artístiques de la ciutat en pro de la V 
Exposició Internacional d’Art, que estava prevista per l’abril de l’any següent i que 
acabaria esdevenint un dels certàmens artístics més destacats de l’època gràcies a 
l’elevat nombre d’artistes internacionals que hi van participar. En efecte junt amb 
l’Acadèmia Provincial de Belles Arts, el Cercle Artístic de Barcelona, el Cercle Artís-
tic de Sant Lluc i el Foment de les Arts Decoratives, amb els seus respectius presi-
dents, s’hi sumava l’Artística i Literària essent Modest Urgell el seu representant 
com a president de l’entitat.799 
 
El citat pintor i també Aureli Tolosa van ser les dues firmes més aplaudides de tota 
l’exhibició de l’entitat. Per començar el crític que signà l’article a Las Noticias desta-
cava per damunt de la resta la quantitat i qualitat dels treballs pictòrics d’aquests dos 
paisatgistes, malgrat estar davant de dos temperaments plàstics tan diferents, alhora 
que va publicar que « Contemplando los lienzos que en la actual exposición tienen 
Urgell y Tolosa, el alma goza un verdadero deleite de la naturaleza ». L’autor del text 
clausurava la seva crítica tot atestant que sense l’aportació d’aquests dos autors 
l’exposició hagués estat realment decebedora.800 Per la seva part Manuel Vega March 
emfatitzà l’evolució de Tolosa i les seves aptituds en la temàtica del paisatgisme in-

                                                 
799 La Vanguardia, núm. 12198 (14-XII-1906), p. 4. 
800 A. Ll., « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3907 (13-XII-1906), p. 1. 
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fluenciat per ventura per Modest Urgell.801 Tolosa va concórrer a l’exposició amb un 
quadre de flors, diversos paisatges de Llaveneres i una vista de les Gorges de Gala-
mus de Sant Paul de Fenouillet que va ser definida a la Ilustració Catalana com una « 
escena feréstega y ben sentida, pintada ab la grandiositat del natural ».802  
 
D’aquells autors que van propiciar la creació de l’estudiat nucli d’artistes no hi va 
faltar Enric Galwey, « siempre inspirado y feliz, se lleva tras si los ojos de los visi-
tantes, con su entonación alegremente armónica »803 i que participava amb uns pai-
satges entre els que hi constava un camp verdejant amb roselles efectuat al pastel. 
Pintor incondicional des de la primera exposició del col·lectiu va ser Joan Brull. Hi 
va presentar tres quadres, dos dels quals « saliéndose de su acostumbrado quietismo 
contemplativo, nos presenta caras rebosantes de vida, con nervios y sangre, transpa-
rentando una emoción interna, bien sentida y expresada. ».804 Per un costat el primer 
d’ells responia a una figura femenina que expressava un sentiment de dolor i per 
altre el segon deixava veure una dona amb actitud satisfactòria. Finalment de Brull 
es podia admirar el retrat d’una nena immersa en un paisatge que junt amb la resta 
de pintures va fer afirmar al crític del Diario de Barcelona que l’efecte de les obres « 
acrecienta el ambiente de ensoñadora idealidad en que están envueltas. »805 
 
Als esmentats autors s’hi sumava Josep Maria Tamburini, que havia estat nomenat 
membre del comitè executiu de l’esmentada V Exposició Internacional d’Art. Tal fet 
el va dur a viatjar a Londres amb el comissari oficial de Gran Bretanya, Alexandre de 
Riquer, abans de l’exposició de la Societat Artística atès que havia d’escollir aquells 
artistes britànics i fins i tot nord-americans que podien participar al certamen.806 No 
era l’únic membre de l’entitat que participaria activament en l’organització del cer-
tamen, ja que Joan Brull acabaria formant part del Jurat d’Admissió i col·locació 
d’obres de la gran exhibició. Més endavant, tot havent realitzat el periple per terres 
angleses i de retorn a Barcelona, Tamburini envià a l’exposició col·lectiva de la Soci-
etat Artística un oli de considerables mides en què va representar-hi una figura fe-
menina pròpia de l’antiguitat clàssica a la vora d’un llac i amb una flauta a les mans. 
Malgrat la intenció de la pintura, des de Las Noticias es desaprovava l’efecte que cau-
sava la conjunció del traç i el color, i s’aconsellava a l’autor que abandonés els tons 
blavosos i obscurs que recollia en la seva pintura.807 Per altra banda el crític de La 
Tribuna aplaudia aquest artista per damunt de la resta d’autors, però a diferència 
d’altres crítics no esmentà ni a Aureli Tolosa ni a Enric Galwey.808  
 

                                                 
801 VEGA Y MARCH, Manuel,  « Crónicas artísticas, en el Salón Parés ». Diario de Barcelona, núm. 346 (12-
XII-1906), pp. 14293-14296. 
802 Ilustració Catalana, núm. 185 (16-XII-1906), pp. 797-798. 
803 A. Ll., « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3907 (13-XII-1906), p. 1. 
804 Ibid. 
805 VEGA Y MARCH, Manuel,  « Crónicas artísticas, en el Salón Parés ». Diario de Barcelona, núm. 346 (12-
XII-1906), pp. 14293-14296. 
806 SOLER, Jaume, op. cit., p. 33. 
807 A. Ll., « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3907 (13-XII-1906), p. 1. 
808 M., « Revista de Arte. Salón Parés ». La Tribuna, núm. 2025 (10-XII-1906), p. 2. 
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Josep Maria Tamburini 
Encanto 
Oli s/ tela 
La Ilustración Artística, núm. 1310 (4-II-1907), p. 5. 

 
 
Cal dir que en el següent mes de febrer La Ilustración Artística va reproduir en les se-
ves planes una obra de l’autor que responia a la descripció del quadre de la jove amb 
una flauta, tot i que de moment i per manca de dades més precises no ens hem 
aventurat a classificar-la com a pintura de procedència de l’exposició de la Societat 
Artística.809 Així mateix va presentar-hi dos dibuixos de dos busts de dona que se-
gons la crítica de la Ilustració Catalana havien estat publicats en les seves planes.810 
Aquesta dada, malgrat no haver-los localitzat, ens fa pensar en els dos dibuixos que 
l’artista havia exposat en l’anterior mostra de la Societat Artística i Literària — Enero 
i Marzo — i que havien format part d’un encàrrec per il·lustrar també l’esmentada 
publicació periòdica. 
 
A l’exposició dels vuit artistes de la Societat Artística i Literària s’hi uní Ricard Ur-
gell amb una sèrie de retrats i estudis del natural. Des de Las Noticias s’elogiaren dos 
retrats d’home i d’aquests se’n va destacar el que representava un pintor. Malgrat 
que els retrats demostraven un traç ferm i un colorit sòlid, les citades obres estaven 
per damunt qualitativament parlant del retrat del nen i el d’una senyora que, segons 
aquest crític i el de La Tribuna, tenia un rostre massa esbossat i inclús desdibuixat.811 
 
I per finalitzar la nòmina dels principals autors que havien anat acompanyant el 
col·lectiu des dels començaments, hem de fer referència a Manuel Cusí que firma-
va un bust de dona « proporcionado, colorido brillantemente y ejecutado con tanto 
arte como maestría »,812 alhora que també se n’aplaudí l’efecte de llum que el pintor 
                                                 
809La Ilustración Artística, núm. 1310 (4-II-1907), p. 5. 
810 Ilustració Catalana, núm. 185 (16-XII-1906), pp. 797-798. 
811 A. Ll., « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3907 (13-XII-1906), p. 1; M., « Revista de Arte. 
Salón Parés ». La Tribuna, núm. 2025 (10-XII-1906), p. 2. 
812 A. Ll., « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3907 (13-XII-1906), p. 1. 
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havia aconseguit.813 Amb l’objectiu de detallar tots els artistes presents en la mostra 
de 1906 anotarem el nom d’un pintor que es presentava per primer cop amb 
l’associació, Tomàs Roger. Es presentà a la mostra amb una sèrie d’apunts i paisat-
ges « de insegura ejecución y exagerado colorido. (…) con más carácter de bocetos 
de decoraciones fantásticas que de cuadros propiamente tales »,  segons el crític de 
Las Noticias,814 i coincidia la darrera part d’aquest comentari amb el crític Manuel 
Vega March del Diario de Barcelona a l’afirmar que les bones qualitats com a pintor de 
Roger deslluïen a causa de les obres « de tendencia algo efectista »815 que hi envià. 
 
Com hem apuntat al començament, el to més aviat descolorit de l’exhibició d’aquest 
desembre va impregnar la Sala Parés i no és que la continuïtat de la Societat Artística 
comencés a perillar, sinó que el motiu n’era un altre: « — Podíam haver fet mes — 
me deya un dels consocis mes franchs; — pero, fillet, tots els companys ens estém 
preparant pera concorre á la V Exposició internacional de la próxima primavera. »816 
Com bé veurem a continuació, els expositors de la vuitena col·lectiva van destinar 
tots els seus dots pictòrics al proper gran certamen, provocant així que per un costat 
aquesta mostra col·lectiva esdevingués poc important i per altre que la seva Junta no 
organitzés cap exhibició durant el transcurs de l’any de l’Exposició Internacional. 
 
▪ Els membres de la Societat Artística i Literària presents en la V Exposició 
Internacional de Belles Arts de Barcelona (1907) i altres certàmens 
 
La vida artística a la Barcelona de l’any 1907 es caracteritzà per haver celebrat un 
dels certàmens més destacats de l’època, la V Exposició Internacional de Belles Arts 
en el Palau de Belles Arts que esdevingué un fet artístic d’especial ressò entre totes 
les mostres internacionals celebrades a la ciutat.817 Aquell any i per primera vegada 
en la seva trajectòria, la Societat Artística i Literària de Catalunya no celebrà la seva 
exposició anual, però estigué representada en el certamen oficial, per una banda en 
el seu comitè i per altra en les sales d’exposicions gràcies a la participació dels seus 
socis. De fet el seu president, aleshores Modest Urgell, constà com a vocal del Co-
mitè d’Honor, juntament amb els presidents d’entitats com el Círculo Ecuestre, el 
Cercle Artístic de Sant Lluc i el Cercle Artístic de Barcelona i una important nòmina 
de prohoms d’altres procedències.  
 
De la mateixa forma hi figurava el pintor Josep Maria Tamburini, membre del Co-
mitè Executiu i a més a més del Comitè d’Honor. També formà part del jurat 
d’admissió i col·locació d’obres Joan Brull, a més de Dionís Baixeras i Manuel Fuxà, 

                                                 
813 Ilustració Catalana, núm. 185 (16-XII-1906), pp. 797-798. 
814 A. Ll., « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 3907 (13-XII-1906), p. 1. 
815 VEGA Y MARCH, Manuel,  « Crónicas artísticas, en el Salón Parés ». Diario de Barcelona, núm. 346 (12-
XII-1906), pp. 14293-14296. 
816 FRA JUNCOSA (pseudònim d’Apel·les Mestres), La Esquella de la Torratxa, núm. 1462 (4-I-1907), p. 21. 
817 MIRALLES, Francesc, « L’època del Noucentisme (1906-1917) » a FONTBONA, Francesc; MIRALLES, 
Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelona: Edi-
cions 62, 1983, p. 203. 
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Sala de la Reina Regent  
dedicada a la secció espanyola 
en la V Exposició  
Internacional d’Art  
de Barcelona. 
En aquest espai hi exposaren 
artistes com Vicent Borràs, 
Modest Urgell, Eliseu  
Meifrèn, Francesc Sans, Enric 
Serra, José Moreno  
Carbonero, Eduardo  
Chicharro, Fernando Álvarez 
de Sotomayor i José María 
López Mezquita, entre 
d’altres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Enric Galwey 
Paisaje 
Col·lecció particular 
V Exposició  
Internacional de Belles Arts  
i Indústries  
Artístiques. Barcelona. Palau 
de Belles Arts, 1907 

 
 
qui passaren a formar part de l’entitat anys després, juntament amb Arcadi Mas i 
Fontdevila, Raimon Casellas, Josep Puig i Cadafalch, Josep Llimona, Ramon Casas i 
Joan Busquets entre d’altres. 
 
És del tot convenient esmentar que tots els membres que van exposar el desembre 
de 1906 en el si de la Societat Artística i Literària van figurar en el catàleg de la V 
Exposició Internacional exceptuant el pintor Tomàs Roger.818 Els artistes de la nos-
tra agrupació van exposar en el primer pis del Palau de Belles Arts ja que era l’espai 
destinat a la secció espanyola, que acabaria ocupant tota la Sala de la Reina Regent i 
les sales de l’ala dreta del Palau.819 En aquest moment els pintors de l’entitat no van 
exposar sota l’aixopluc de l’Artística i Literària com sí varen poder fer anys més tard 
en les exposicions oficials quan un canvi en el reglament va permetre que exposessin 
en el si de les entitats artístiques de la ciutat, com bé explicarem més endavant.  

                                                 
818 V Exposición Internacional de Arte. Catálogo oficial. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona. Henrich y Cª, 1907. 
819 « Barcelona. V Exposición de Arte ». La Ilustración Artística, núm. 1323 (6-V-1907), pp. 299-306. 
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(Esq.) Joan Brull, Safo. V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries Artístiques. Barcelona. 
Palau de Belles Arts, 1907. (Dret.) Josep Maria Tamburini, Jesús infant. V Exposició Internacional de 
Belles Arts i Indústries Artístiques.Barcelona. Palau de Belles Arts, 1907. 
 
 
En la V Exposició Internacional els participants espanyols van constar-hi de forma 
individual, i en la secció espanyola hi havia les sales especials destinades als artistes 
Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Ignacio Zuloaga, al Cercle Artístic i al de Sant Lluc.  
 
Dels fundadors de l’Artística i Literària no hi van faltar Enric Galwey qui envià 
quatre obres intitulades Paisaje i una intitulada Marina, ni tampoc Modest Urgell, 
que en el Saló de la Reina Regent va presentar Quietud i Soledad. En aquest mateix 
espai hi van figurar dos autors que es sumarien al grup alguns anys més tard, Vicent 
Borràs i Eliseu Meifrèn. Si haguéssim recorregut la secció espanyola hauríem vist 
que en la Sala del Cercle Artístic de Sant Lluc hi exhibia Joan Brull, que constà amb 
les set pintures intitulades Safo, Beso materno, Verano, dues amb el títol de Paisaje, Sol 
de tarde i Plegaria, i Josep Maria Tamburini amb Jesús infant. Així com alguns dels 
futurs membres de l’agrupació, com ara Dionís Baixeras i Nicolau Raurich. En can-
vi, en la Sala del Cercle Artístic hi figuraven els treballs d’Aureli Tolosa Flores de 
Abril i Els pins d’en Mandri (Llavaneras), un títol que havia figurat en l’exposició de la 
Societat Artística i Literària de 1905, si bé no hem pogut constatar que es tracti de la 
mateixa obra. I finalment Manuel Cusí amb ¡Nit i dia...! i Ricard Urgell amb A 
primera hora de mercat i Manola blanca. Val a dir que Urgell, amb A primera hora de mercat, 
va obtenir medalla de segona classe i el quadre va ser adquirit per l’Ajuntament.  
 
Els citats artistes van col·locar llurs obres a la Sala Parés l’any anterior tot unint-se a 
la cita anual de la Societat Artística i Literària. Ara bé en la V Exposició Internacio-
nal d’Art també hi van exposar pintors que en una o altra ocasió s’havien adherit al 
col·lectiu en algunes de les seves exposicions anyals a la Parés. És el cas dels pintors 
Fernando Cortés que hi va fer constar un Paisatge de Sant Julià de Vilatorta, Ernest 
Soler de las Casas, amb Sol d’Hivern i foc d’Infern, i finalment Manuel Feliu de Le-
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mus, exposant en la Sala corresponent al Cercle Artístic les tres obres executades a 
la sanguina intitulades Estudio para un retrato, Frileuse i Grisette, i els treballs La mujer y 
la naranja, Cabeza de mujer i El Avaro. 
 
Més endavant es celebrà la I Exposició de Belles Arts d’Artistes Independents orga-
nitzada pel Círcol de Propietaris de Gràcia, i on hi constaren Modest i Ricard Urgell 
i dos pintors que més endavant figuraren com a membres de l’entitat que ocupa el 
nostre estudi, el pintor de Ciudad Real Carlos Vázquez, qui a més tingué un paper 
molt actiu en l’entitat, i el català Joaquim Mir. Aquest fet demostra que la participa-
ció en diferents associacions solia ser habitual per part dels artistes, qui d’aquesta 
manera trobaven més mitjans per difondre la seva obra. Una altra agrupació amb 
molt de pes a la ciutat era el Círculo Ecuestre, qui organitzà la Manifestación artísti-
ca de 1907 amb la presència de la gran majoria d’artistes que havien exposat en 
l’anterior mostra col·lectiva de l’Artística i Literària, tals com Modest i Ricard Urgell, 
Joan Brull, Josep Maria Tamburini, Manuel Cusí, Aureli Tolosa i Antoni Ros i Güell, 
entre d’altres participants. 
 
Així és que l’entitat no va celebrar la seva mostra anual a la Parés i creiem que fou 
per dos motius: el primer d’ells responia a que els artistes tot i que de forma indivi-
dual estigueren representats en la magna exposició celebrada al Palau de Belles Arts, 
i el segon podria ser pel fet que a principis de 1908 es constituí una entitat que aglu-
tinava artistes de la nostra agrupació i d’altres procedències, i per tant celebrar 
l’habitual mostra a finals d’aquell any dificultaria l’eclosió de la nova associació, de la 
que en parlarem tot seguit. 
 
▪ La Societat d’Artistes Catalans, fundada el 1908  
 
El 1908 Joan Baptista Parés no va obrir les portes de la seva sala per exhibir de for-
ma monogràfica les obres de la Societat Artística i Literària de Catalunya. El motiu 
va ser que el febrer d’aquell any es creà la Societat d’Artistes Catalans, una entitat 
que aglutinava membres de l’Artística i Literària i d’altres cercles de la ciutat, com 
per exemple el Cercle Artístic de Barcelona i el Cercle Artístic de Sant LLuc. El ma-
nifest de l’entitat es publicà el dia 3 de març a La Veu de Catalunya essent el pintor 
Antoni Ros i Güell com a secretari de l’entitat qui difongué les següents paraules:  
 

La Societat d’Artistes Catalans, qual primera Exposició té lloc actualment al Saló 
Parés, es proposa organitzar exposicions en els principals centres d’art de 
l’estranger, a qual efecte compta amb la cooperació de personalitats artístiques de 
vàries nacions, les quals figuraran en la societat com a socis d’honor. Aquesta socie-
tat té per objecte reunir a tots els artistes catalans en una agrupació promotora de 
manifestacions artístiques selectes i contribuir a aquelles que siguin d’iniciativa alie-
na i de caràcter col·lectiu, invitant a figurar en les que ella organitzi a artistes, tan 
del país com estrangers, els quals podran després, si així ho desitgen, ser nomenats 
socis de número, sense cap proposta ni votació. Comptarà a més amb un nombre 
de socis adherits que sense ser precisament pintors ni escultors, hagin demostrat 
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son amor a l’art. Per lo exposat, és evident que aquesta Societat, amb sos lloables 
propòsits, ha de ser un factor important en l’avenç i expansió de nostre art.820 

 
Un total de deu artistes de la Societat Artística i Literària quedaren representats 
aquell mes de febrer en la naixent agrupació i en comptes d’organitzar la seva pròpia 
exposició anyal, van figurar a la Sala Parés en la primera exhibició de la Societat 
d’Artistes Catalans. Referent a la mostra hem localitzat un article a La Vanguardia 
que va aparèixer pocs dies abans de la publicació del manifest que acabem de trans-
criure. Rodríguez Codolá va parlar de l’entitat tot just constituïda i de la seva mostra 
d’art inaugural: « Consignemos antes, que no se formó la novel agrupación por esci-
sión de otra ya existente, ni por descontento alguno, ni siquiera en defensa de una 
tendencia que se pretendiera mostrar independiente de otra antitética. Trátese senci-
llamente — así nos ha parecido entenderlo — de varios artistas que tienen el propó-
sito de organizar exposiciones, no sólo aquí, sino allá dónde estimen que les pueda 
ser propicio a sus intereses, en el resto de España o en el extranjero. ». L’article des-
tacava el paper protagonista que tenia l’escultura en l’exposició i pel que fa als pin-
tors citava els tres fundadors de la Societat Artística i Literària, juntament amb altres 
autors assidus a la primera època expositiva del citat col·lectiu així com diversos 
membres del Cercle Artístic de Sant Lluc i del Cercle Artístic de Barcelona, tal i com 
anirem veient.821 
 
El protagonisme que adquirí la secció escultòrica a l’exhibició també va ser esmentat 
per Raimon Casellas en un article on va ser crític amb la mostra: « Una exposició 
d’acceptats, de sancionats: véusaqui l’impressió que produeix el conjunt de pintures 
actualment instal·lat a can Parés. La benemèrita “Societat d’Artistes Catalans”, cons-
tituïda per pintors d’altres societats i círcols que igualment disposen de tal sanció: en 
Casas i en Llimona, en Rusiñol i en Baixeras, en Mestres i en Graner... D’aquí deuen 
provenir certs aires monòtons de cosa ja vista, ja coneguda, ja repetida diverses vol-
tes, que ofereix l’exhibició, al presentar-se tan arrodonida, tan sensata, tan destituïda 
de incongruències com de novetats. »822 
 
Per altra banda en el mateix article Casellas defensava la participació dels artistes 
joves, tot i que la conducta que proclamava el crític no va ser del tot contemplada 
per la Societat d’Artistes Catalans, tal i com es dedueix al veure la relació d’artistes 
que la integraven i a l’observar també la poca activitat que va tenir. Així doncs, sense 
que l’Artística i Literària hagués desaparegut, ja que posteriorment tornà a la Sala 
Parés com a tal, els seus principals pintors van participar a la galeria del carrer de 
Petritxol agrupats en un col·lectiu més ampli que, per una banda incloïa autors pro- 
 

                                                 
820 PASSA-VOLANT (pseudònim de Josep M. Co de Triola i usat també pel poeta Josep M. López Picó), « 
Artistes Catalans ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 3184 (3-III-1908), p. 2. 
821 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « La Exposición de la Societat d’Artistas Catalans ». La Vanguardia, 
núm. 12645 (29-II-1908), p. 1. 
822 CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes Catalans a Can Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del 
matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1. 
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Ricard Urgell 
Plaça Lesseps (nit), 1908 
Oli s/tela, 95 x 88 cm. 
Col·lecció particular 
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Frank Brangwyn 
The Rajah’s Birthday 

Oli s/tela, 115,5 x 154,9 cm. 
Leeds. Leeds Museums and Galleries 

 
 
cedents d’altres entitats i per altra hi afegia l’escultura, procediment artístic que el 
nostre col·lectiu no havia presentat encara en el si de les seves exposicions.  
 
Gràcies al manifest transcrit anteriorment, veiem com el seu objectiu era obrir fron-
teres i organitzar exposicions « en els principals centres d’art de l’estranger, a qual 
efecte compta amb la cooperació de personalitats artístiques de vàries nacions. »823 
Observem igualment els tres tipus de nomenament que podien rebre els seus socis, 
per una banda els d’honor que eren els artistes provinents d’altres països, per altra 
els de número que eren aquells expositors estatals o forans que després d’haver ex-
posat amb el grup i si ho volien podien ser nomenats socis de número, i finalment 
els socis adherits que sense dedicar-se a la pràctica artística es demostraven afeccio-
nats a l’art.  
 
L’exposició va ser qualificada pel crític de La Ilustración Artística com « una exposici-
ón en extremo interesante, no sólo por el número y la calidad de las firmas que en 
ella figuran, todas de verdaderos maestros, sino también por la valía de las obras por 

                                                 
823 PASSA-VOLANT (pseudònim de Josep M. Co de Triola i usat també pel poeta Josep M. López Picó), « 
Artistes Catalans ». La Veu de Catalunya, núm. 3184 (3-III-1908), p. 2. 
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ellos presentadas. »824 De la Societat Artística i Literària hi figuraren els seus funda-
dors Modest Urgell, Lluís Graner i Enric Galwey, així com Joan Brull, Manuel Feliu 
de Lemus, Josep Maria Tamburini, Aureli Tolosa i Ricard Urgell, tots ells grans assi-
dus a les mostres de l’Artística i Literària. Per la seva part Modest Urgell hi envià 
un total de tres obres,825 entre les quals una vista, un paisatge de profund horitzó i 
clara nuvolada que duia el títol de Lo de sempre i una obra intitulada ¡Silenci!, Lluís 
Graner exposava una marina i diferents estudis entre els quals hi figuraven compo-
sicions nocturnes, i Enric Galwey un total de tres paisatges on s’hi trobava 
l’anomenat Octubre, elogiat tant pel crític del Diario de Barcelona, per Raimon Casellas i 
per Manuel Rodríguez Codolá.826 De la Societat Artística hi va figurar també Joan 
Brull, que envià set obres entre els que s’hi podien admirar per un costat diverses 
vistes i un Paisatge amb arbres immers en la tonalitat de les darreres hores del dia, l’oli 
Duetto en què hi va plasmar dues damisel·les en actitud jovial i els titulats La cigala i 
Baladres. També hi figuraren Manel Feliu de Lemus exhibint el quadre Porte en-
tr’ouverte, tres quadres més, i una sèrie de dibuixos efectuats amb sanguina que van 
ser lloats per Rodríguez Codolá,827 i entre els que s’hi mostraven els titulats Serenidad, 
Soufreuse i Lettre compliquée. S’hi afegí igualment Josep Maria Tamburini, qui va ex-
posar una obra que duia el nom d’Al camp i dues figures, en què una mostrava una 
dona immersa en una composició titulada Al mar.  
 
S’hi sumaren també les notes de color i la vista Tardor d’Aureli Tolosa, i finalment 
Ricard Urgell, pintor que envià Marina, La Plaça dels Josepets, el Teatre Principal i 
L’Oruga. Aquesta darrera obra fou comparada per Casellas amb la petja pictòrica que 
havia deixat el pintor belga Frank Brangwyn en la V Exposició Internacional d’Art 
de l’any anterior.828  
 
A banda dels esmentats autors, la Sala Parés mostrava obres d’artistes procedents 
d’altres cenacles, tals com el fundador del Cercle Artístic de Sant Lluc, Joan Llimo-
na, que exposava Entre pins « de una belleza hondamente atractiva por el ambiente y 
el asunto »,829 i mostrava una processó de monges pel jardí d’un convent solitari.830 
Amb ell s’hi adheria el secretari d’aquesta nova entitat, Antoni Ros i Güell, amb 
obres que duien el títol de Formigues i Cap al tard, aquesta darrera coincidia amb un 
títol que constà a la V Exposició Internacional i que va ser reproduïda en el corres-
ponent catàleg.  

                                                 
824 « Bellas Artes ». La Ilustración Artística, núm. 1365 (24-II-1908), p. 146. 
825 Diario de Barcelona, núm. 51 (20-II-1908), pp. 2228-2229. 
826 Diario de Barcelona, núm. 51 (20-II-1908), pp. 2228-2229; CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes 
Catalans a Can Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1; RODRÍ-
GUEZ CODOLÁ, Manuel, « La Exposición de la Societat d’Artistas Catalans ». La Vanguardia, núm. 12645 
(29-II-1908), p. 1. 
827 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « La Exposición de la Societat d’Artistas Catalans ». La Vanguardia, 
núm. 12645 (29-II-1908), p. 1. 
828 CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes Catalans a Can Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del 
matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1. 
829 Diario de Barcelona, núm. 51 (20-II-1908), pp. 2228-2229. 
830 A. Ll. « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 4342 (21-II-1908), p. 1. 
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(Esq.) Antoni Ros i Güell, Cap al tard. (Dret.) Santiago Rusiñol, El lledoner del claustre, 1907. Oli 
s/tela, 78 x 78 cm. Gijón. Museo Casa Natal de Jovellanos. Exposició de la Societat d’Artistes Cata-
lans — Febrer de 1908 

 
 
Junt amb els esmentats autors hi constaren Alexandre de Cabanyes amb una Pine-
da que el crític de La Veu de Catalunya encomià per damunt de la resta de pintures tot 
afirmant que « per la novetat de la paleta y la novetat del arabesch, se fa un lloch 
distingit en l’exposició d’ara. »831 És summament interessant comentar que tot inter-
pretant una informació facilitada per Oriol Pi de Cabanyes, nét de l’artista, la Socie-
tat d’Artistes Catalans actuava ja des dels seus inicis amb una junta directiva que or-
ganitzava reunions i nomenava socis a través d’escrits tramesos als artistes. El 
document que ens ajuda a justificar tals paraules és una carta que Manuel Freixa, 
president de la Societat d’Artistes Catalans, va adreçar al pintor Alexandre de Caba-
nyes el 15 de gener de 1909, fragment de la qual transcrivim a continuació: « Havent 
ingressat a la Societat d’Artistes Catalans, en la reunió tinguda el passat diumenge en 
el Palau de Belles Arts, varios dels invitats a la 1ª Exposició celebrada per aquesta 
Societat, s’acordà en dita reunió considerar-lo a V. sòcio de la mateixa. »832 
 
Deduïm que l’entitat va seguir el mateix procés per altres expositors i com era lògic 
aquesta exhibició ajudà a que alguns d’ells establissin o reforcessin vincles amb els 
membres de l’Artística i Literària, que ja podia presumir de tenir gairebé un decenni 
de trajectòria. Retornant a l’exposició d’aquest naixent col·lectiu no es pot deixar 
d’esmentar el retrat que s’hi exposava firmat per Fèlix Mestres on havia representat 
a l’escriptora Dolors Monserdà de Macià.833 Lluïa també a la Sala Parés una Posta tar-  

                                                 
831 CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes Catalans a Can Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del 
matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1. 
832 Transcripció del document original facilitada per Oriol Pi de Cabanyes. 
833 Dolors Monserdà i Vidal (Barcelona, 1845-1919) va ser una escriptora que signava normalment Dolors 
Monserdà de Macià. Participà als jocs florals, on fou premiada en tres ocasions i impulsà obres de caràcter social 
i feminista. D’ella trobem diverses novel·les de caràcter costumista com ara La fabricanta (1904), La Quitèria 
(1906), així com també poesies (Poesies Catalanes, 1888; Poesies, 1911) i Del món (1908), entre d’altres. 
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Santiago Rusiñol 
El claustre de Sant Benet de Bages, 1907 

Oli s/tela, 77,5 x 97,5 cm. 
Madrid. Banco Santander Central Hispano 

Exposició de la Societat d’Artistes Catalans — Febrer de 1908 
 
 
dana de Nicolau Raurich i una escena de Dionís Baixeras protagonitzada per pas-
tors i que duia el nom de Diada calorosa, autor que junt amb Ros i Güell van acabar 
formant part de l’Artística i Literària.  
 
Per acabar la relació de pintors esmentarem a Ramon Casas amb la figura d’una 
dona en un oli titulat Albionette i Santiago Rusiñol amb El claustre de Sant Benet de 
Bages i una obra altament emfatitzada per la premsa intitulada Lledoner al claustre. Per 
Margarida Casacuberta, autora d’una monografia del darrer autor esmentat. La deci-
sió de la Societat d’Artistes Catalans, constituïda « per pintors com els Urgell, en 
Tamburini, en Galwey, en Brull, que ja de temps vénen disposant de la sanció públi-
ca »,834 de convidar ambdós pintors a participar a la seva exposició anual va ser con-
siderada per Raimon Casellas com la prova més clara que els seus dos antics 

                                                 
834 CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes Catalans a Can Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del 
matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1. 
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col·legues de Modernisme havien assolit plenament la tan temuda categoria de « pa-
tum ».835 I a més convé afirmar que la participació de Rusiñol a la present mostra 
reafirma les paraules del seu biògraf Josep de C. Laplana quan es referí a la Societat 
d’Artistes Catalans: « Queden lluny els temps en què Rusiñol i els “catòlics” de Sant 
Lluc eren móns irreconciliables. »836   
 
A banda de la pintura i tot atraient l’atenció i els elogis de la premsa s’hi sumava la 
representació escultòrica de la mà de Josep Reynés i dels germans Miquel i Llucià 
Oslé. L’escultura, com hem dit anteriorment fou molt alabada per exemple pel crític 
més aviat conservador Francesc Casanovas i per Raimon Casellas des de la La Veu 
de Catalunya837 esdevingué un dels elements estrella de l’exposició. Reynés envià la 
reproducció en bronze del retrat de C. V. Q. L’acompanyaven els treballs de Miquel 
Oslé, artista lloat perquè « no solament dona prova d’un gran mestratge de plasmar, 
sino d’un enginy inacabable en la visió vigorosa - o gruixuda - de la vida »838 i que 
foren titulats Picador, Recompensa del treball, Napoleón I, La Goma o Gomoso,839 aquesta 
última definida com « nerviosillo y peripuesto, calzándose los guantes », totes tres de 
caràcter més caricaturesc.840 Alhora envià un grup escultòric protagonitzat per uns 
pescadors i les esposes de dos d’ells i llurs infants, immersos en la fatigosa vida ma-
rinera, i va presentar el cap titulat Golosa,841 definit a La Vanguardia com « verdadera 
joya que hácese admirar por la sencillez con que está plasmada, y por el delicado 
encanto que la anima. »842 A més el seu germà Llucià envià Húngara, obra en què 
representà una dona melancòlica amb un minyó a les espatlles i un mico que subjec-
tava amb una cadena, i finalment les peces titulades Pastora, Treballador, Matrimoni 
interí i Esperant el tramvia. 
 
Dos anys més tard i tal i com hem comentat en un capítol anterior, tingué lloc la 
fundació d’una entitat que representà el principal nucli d’artistes del Noucentisme i 
que centrà la seva activitat en l’organització d’exposicions, Les Arts i els Artistes. 
Joaquim Folch i Torres darrere el pseudònim de Flama va comentar de l’entitat que  

                                                 
835 CASACUBERTA, Margarida, Santiago Rusiñol: Vida, Literatura i Mite. Barcelona: Curial Edicions Catalanes; 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 394. 
836 LAPLANA, Josep de C.; PALAU-RIBES O’CALLAGHAN, Mercedes, La pintura de Santiago Rusiñol. Obra 
completa. Barcelona: Mediterrània, 2004, p. 109. 
 
837 CASANOVAS, Francisco, « Bellas Artes. Primera Exposición de la “Societat d’Artistas Catalans” ». La 
Publicidad, núm. 4231 (24-II-1908), p. 1; CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes Catalans a Can Parés ». 
La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1. 
838 CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes Catalans a Can Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del 
matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1. 
839 La Goma és com s’anomena l’obra a CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes Catalans a Can Parés ». 
La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1, i Gomoso a RODRÍGUEZ CODO-
LÁ, Manuel, « La Exposición de la Societat d’Artistas Catalans ». La Vanguardia, núm. 12645 (29-II-1908), p. 
1. 
840 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « La Exposición de la Societat d’Artistas Catalans ». La Vanguardia, 
núm. 12645 (29-II-1908), p. 1. 
841 INFIESTA, José M., Un siglo de escultura catalana. Barcelona: Aura, 1975, p. 126. 
842 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « La Exposición de la Societat d’Artistas Catalans ». La Vanguardia, 
núm. 12645 (29-II-1908), p. 1. 
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(Esq.)  
Miquel i Llucià Oslé 
Napoleó I 
Exposició de la Societat 
d’Artistes Catalans — Febrer  
de 1908  
 
(Dret.) 
Gomós 
Exposició de la Societat 
d’Artistes Catalans — Febrer de 
1908 
 
Reproduïts a Forma, vol. 2 
(1906-1908), pp. 267, 273. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Esq.)  
Golosa 
Escultura en bronze amb pàtina 
daurada amb base de marbre, 
22 x 6,5 x 7,5 cm. 
Col·lecció particular 
Exposició de la Societat 
d’Artistes Catalans — Febrer de 
1908 
 
(Dret.)  
Esperant el tramvia 
Exposició de la Societat 
d’Artistes Catalans — Febrer  
de 1908 
 
Reproduïts a Forma, vol. 2 
(1906-1908), p. 274. 

 
era una associació pionera per ser la primera vegada que entre els artistes es consti-
tuïa un agrupament per selecció. El crític la diferenciava de la tancada Societat Artís-
tica i Literària i d’aquelles altres societats on l’ingrés era lliure, ja que « els de les Arts 
i els Artistes hi afegien la condició d’afinitat. » Les citades activitats orquestrades que 
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esmentaria Sebastià Gasch posteriorment al Diario de Barcelona,843 eren per Folch 
l’afinitat d’esperit, un element que « constituïa una eina valuosa d’afirmació d’un 
sentit, en el qual s’educava una part dels artistes de la generació succedània. »844   
 
L’article de La Ilustración Artística elogià la primera exhibició dels Artistes Catalans 
tot afirmant que « pocas veces se habrán visto reunidas en el Salón Parés tantos y 
tan notables lienzos y esculturas ».845 Tanmateix fou una entitat realment efímera ja 
que no va celebrar cap exposició posterior, tot i haver presentat inclús el projecte de 
segell del grup, obra del jove Benet Vélez Valls i detall que fou recollit únicament 
per La Veu de Catalunya.846 De fet segons l’article de Raimon Casellas847 es podia 
interpretar que la Societat d’Artistes Catalans fou un projecte endegat pels principals 
autors de l’entitat que ens ocupa, els quals realitzaren una exposició a rel de convidar 
pintors d’altres societats i cercles. No obstant això, el nucli original del projecte no 
quedaria del tot resolt, però sí podem afirmar que no va ser creat a causa de la disso-
lució de la nostra associació. I la prova és que l’any següent la Societat Artística i 
Literària de Catalunya tornarà a aparèixer al Saló Parés amb una exposició monogrà-
fica. 
 
▪ 1909: « Aires de les grans festivitats » a la Sala Parés  
 
Era l’estiu de 1909 i a finals del mes de juliol la ciutat de Barcelona va trontollar en 
l’anomenada « Setmana Tràgica », fruit d’una agitació popular contra les autoritats 
després que el govern espanyol volgués enviar tropes de reforç al Rif, la major part 
procedents de Barcelona. Tal bullícia, que durà fins a principis d’agost, va provocar 
múltiples incidents als carrers i la crema de nombrosos convents i esglésies. De ben 
segur els membres de l’Artística i Literària no en quedaren al marge i per exemple, 
Modest Urgell, ho deixà relatat a Murciélago, on va descriure durant « tan trágicos 
momentos [...] el aspecto siniestro » de la plaça de Lesseps i el carrer Major,848 prop 
d’on hi tenia l’estudi. 
 
Alguns mesos després d’aquests dramàtics esdeveniments i un cop ja havia tingut 
lloc el bateig expositiu de la Societat d’Artistes Catalans, la Societat Artística i Literà-
ria va organitzar una exposició a la Sala Parés. Aquesta vegada comptà amb la pre-
sència dels habituals de l’entitat i el pintor Antoni Ros i Güell, que hi participava per 
primer cop i que com hem vist havia estat el secretari dels Artistes Catalans. Obser-
vant la inexistent continuïtat d’aquest col·lectiu, entenem que desaparegué ben aviat 
i que a més un dels seus fundadors passà a engrossir la llista de l’Artística i Literària.  
                                                 
843 GASCH, Sebastià, « Hurgando en el recuerdo. Les Arts i els Artistes ». Diario de Barcelona, núm. 166 (13-
VII-1963), p. 24. 
844 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « Els de les Arts i els Artistes ». Gaseta de les Arts, núm. 
69 (15-III-1927), pp. 1-2. 
845 La Ilustración Artística, núm. 1365 (24-II-1908), p. 146. 
846 CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes Catalans a Can Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del 
matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1. 
847 Ibid. 
848 URGELL, Modest, El murciélago. Barcelona: L’Avenç, 1919. 
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Imatge de la testera  
del Saló Parés on s’hi  
van col·locar les pintures  
de Lluís Graner  
en la X Exposició  
de la Societat Artística  
i Literària (1909).  
Fotografia reproduïda  
A La Actualidad, núm. 171 
(9-XI-1909). 

 
 
La tarda del dissabte 6 de novembre de l’any 1909 la Sala Parés es va engalanar per 
mostrar el que podríem dir el retorn de la Societat Artística. De fet, d’ençà de 1906 
l’associació no exposava el treball dels seus socis i després d’haver-se submergit en la 
Societat d’Artistes Catalans desplegà de nou els seus pinzells i no fallà a l’exposició 
anyal al carrer de Petritxol.  
 
La sala expositiva lluïa una catifa vermella i otomanes a les columnes, és a dir teixits 
de cotó i ordits de seda, presentant així « tots els aires de les grans festivitats. »849 De 
Lluís Graner, un dels fundadors de l’Artística i Literària s’hi podien admirar catorze 
quadres a la testera de la Parés, donant la sensació que es tractava d’una espècie 
d’homenatge per part dels socis i companys, i que tal i com afirmà el crític de La 
Veu de Catalunya es tractava de la celebració del retorn del pintor, que després d’un 
temps al marge de la pintura, tornava amb força a la comesa dels pinzells.850 Fou un 
dels autors més destacats de l’exhibició, havent participat amb diversos retrats de 
cos sencer com Retrat de Madame B., que lluïa un fons de biblioteca; Retrat de Mr. B., 
Retrat del Pare Ll. Falguera,851 « model de solidesa y de caràcter »,852 Retrat de la Sta. 
Lluïsa G. « concebuda en suau penombra, apareix impregnada de tebiesa y de dol 

                                                 
849 « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 
3780 (11-XI-1909), p. 2; « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició 
del matí —, núm. 3780 (12-XI-1909), p. 2. 
850 Ibid. 
851 Ll. Falguera devia ser en realitat Lluís Falguera i Jutglà (Olot, 1866 - 1930), religiós escolapi, orador i dra-
maturg. Des de 1902 va fer classes de literatura, psicologia, lògica i ètica a Sarrià i col·laborà en diferents diaris 
tals com El Correo Catalán, Noticiero Universal i Las Noticias. Entre d’altres activitats, escriví algunes obres de 
teatre i una de les representacions que causà més ressò fou Visiones artísticas de la vida de San José de Calasanz, 
escrita el 1917 i representada a Barcelona. 
852 « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 
3780 (11-XI-1909), p. 2; « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició 
del matí —, núm. 3780 (12-XI-1909), p. 2. 
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Enric Galwey 
Printemps 
Exposition Universelle  
et Internationale de Bruxelles, 
1910 

 
 
çor »853 i Retrat de la Sta. Maria G. És interessant comentar que cinc mesos després 
Graner exposà de forma individual a les Galleries of Edward Brandus de Nova York 
un quadre amb el coincident títol Maria G (Sunlight Effect).854  
 
Tornant a la Sala Parés, a banda dels citats treballs també hi va fer constar una sèrie 
d’estudis com Sortida de sol, Port de Nil i una mitja figura titulada Bebedor, obra que 
segons la crítica de La Veu de Catalunya « era ahont és més fácil d’observar la renova-
ció del pintor emèrit (...) tan notable per la calitat y la plenitut com per l’assortiment 
de color, ben diferent d’aquelles tintes eternalment terroses que estilava altres ton-
gades. »855 Els periodistes del Diario de Barcelona i La Veu de Catalunya li dedicaren 
extensos comentaris que demostraven el protagonisme que tingué Graner en l’actual 
mostra.856 El crític del primer diari en destacà la varietat de treballs, des dels seus 
coneguts efectes de llum fins els retrats, sotmesos al realisme tot i que inexpressius. 
De fet no oblidà comentar-los un a un i de tots els retrats ressaltà els de Madame B. i 
Mr. B, ja que la resta, segons el crític « adolecen, incluso el del capellan, de vulgari-
dad artística », i tot elogiant Sortida de sol també parlà dels Estudis, acusant-ne la tea-
tralitat. Així doncs, la citada crítica deixà veure que l’eminent pintor es trobava en la 
diana de moltes de les mirades de la crítica i donà la raó a la sentència de Manuel 
Vega y March d’« a quien mucho puede dar, justo es que mucho se le pida. »857 
 

                                                 
853 Ibid. 
854 Señor Luis Graner and His Art. 24-III/2-IV-1910. Nova York, Galleries of Edward Brandus. Nova York: 
Edward Brandus, 1910. 
855 « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 
3780 (11-XI-1909), p. 2; « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició 
del matí —, núm. 3780 (12-XI-1909), p. 2. 
856 VEGA Y MARCH, Manuel, « Crónicas Artísticas. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». Diario 
de Barcelona, núm. 309 (10-XI-1909), pp. 15226-15227; « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La 
Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 3780 (11-XI-1909), p. 2; « Xª Exposició de la Sociedad Artísti-
ca y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 3780 (12-XI-1909), p. 2. 
857 VEGA Y MARCH, Manuel, « Crónicas Artísticas. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». Diario 
de Barcelona, núm. 309 (10-XI-1909), pp. 15226-15227. 
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Parlant dels seus fundadors hi localitzem Modest Urgell amb la representació d’un 
cementiri rural titulat Quietud, una Platja solitària, i « Aceptando la indicación del se-
ñor Urgell, diré que en esos lienzós hay lo de siempre, tan bien ejecutado como siem-
pre. »858 El pintor Enric Galwey era dels que envià menys obres en comparació 
amb Graner i Urgell, i d’ell s’exposava un parell de paisatges, un dels quals fou una 
vista primaveral definida a la premsa amb les paraules « tota tacada de groguenques 
floracions. »859  
 
Dels assidus a l’entitat no hi mancaren Joan Brull amb quatre obres entre les que 
s’hi podia admirar una figura damunt d’un fons marí que el pintor intitulà Gaviota, 
Josep Maria Tamburini amb dues obres a les que el públic de la Societat Artística 
ja hi estava acostumat, i que eren una figura d’una nena « modelo de realismo pica-
resco y fácil » i la d’una noia « de tierna delicadeza, de poesía ensoñadora y vaga. »860 
De fet els membres de l’entitat tornaren a la Parés seguint l’aire que desprenien les 
anteriors exhibicions, com així ho explicava Manuel Vega y March al Diario de Barce-
lona: 
 

Instalada con gusto, copiosa, sin ser demasiadamente profusa en el número de las 
obras expuestas, luciendo al pie de casi todas firmas prestigiosas, ya conocidas y 
acreditadas entre nosotros, claro es que la impresión general y de conjunto que 
despierta ha de ser halagüeña en alto grado y productora para el espectador de 
aquel dulce placer, de aquella íntima satisfacción que se experimenta al considerar 
una vez mas, al alcance de la vista, obras de arte llenas de atractivo, discretas siem-
pre, siempe bellas y justas, exentas de inquitudes y de aspiraciones extremecedoras, 
razonadas, seguras, como labor de seres convencidos que tienen ya su visión artísti-
ca propia, aceptada y ensalzada en obras anteriores, y en ella insisten para darnos 
razón de sus perfecccionamientos sucesivos.861 

 
L’exposició també comptà amb l’espectacular presència de Ricard Urgell, qui junt 
amb Lluís Graner foren definits a Las Noticias com el clou de l’exhibició.862 El fill de 
Modest Urgell envià una dotzena d’obres que foren col·locades en el respatller de 
les vitrines de l’entrada de la sala.863 Entre totes elles hi figuraren Home amb guitarra, 
De siete aguas, A quince céntimos, juntament amb les que La Veu de Catalunya considerà 
treballs « ahont més posa de relleu la seva independència artística »864 i titulades l’Ex-
carrer den Burgés i Esperant.  

                                                 
858 Ibid. 
859 « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria . La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 3780 
(11-XI-1909), p. 2; « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició del 
matí —, núm. 3780 (12-XI-1909), p. 2. 
860 VEGA Y MARCH, Manuel, « Crónicas Artísticas. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». Diario 
de Barcelona, núm. 309 (10-XI-1909), pp. 15226-15227. 
861 Ibid. 
862 A. Ll. « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 4967 (13-XI-1909), p. 1. 
863 « Revista. Belles Arts ». La Ilustración Artística, núm. 336 (14-XI-1909), pp. 633-634. 
864 « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 
3780 (11-XI-1909), p. 2; « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició 
del matí —, núm. 3780 (12-XI-1909), p. 2. 



 - 303 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ricard Urgell 
Esperant, 1909  
Oli s/tela, 95 x 85 cm.  
Barcelona. En mercat [Galeria d’Art Sala Nonell] 
 
X Exposició de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Novembre de 1909 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Home amb guitarra, 1909  
Oli s/tela, 92,5 x 87 cm.  
Col·lecció particular 
 
X Exposició de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Novembre de 1909 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une vieille valencienne 
1909  
Localització desconeguda 
 
X Exposició de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Novembre de 1909 
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Imatge d’algunes de les obres 
que Ricard Urgell exposà  
en la X Exposició de la Societat  
Artística i Literària, inaugurada 
el novembre de 1909 a la Sala 
Parés. Fotografia reproduïda  
A La Actualidad, núm. 171  
(9-XI-1909). 

 
No podem oblidar dir que aquesta darrera fou una de les obres de Ricard Urgell més 
elogiada i aparegué a la portada de La Ilustración Artística, publicació on s’exalçà 
l’expressió de la figura, així com la valentia i riquesa cromàtica de la composició.865  I 
malgrat que no fou comentada en la premsa consultada sabem que Urgell hi exposà 
l’obra Une vieille Valencienne gràcies a una fotografia que es publicà a La Actualidad i 
en què s’hi veuen també altres obres de l’autor, així com un fragment d’una compo-
sició que bé podria respondre a l’interior d’un teatre.866 I si Esperant il·lustrava la 
portada d’un número de desembre de 1909 de La Ilustración Artística, Une vieille valen-
cienne aparegué el dia 7 de març de 1910 a la mateixa revista amb el títol La abuela.867 
A més convé recalcar que en el mateix any en què figurà a la portada, l’obra s’exposà 
amb el títol Une vieille valencienne junt amb Théatre du faubourg de Barcelona al saló de la 
Société des Artistes Français conegut popularment com Salon des Champs-Elysées i 
inaugurat el 25 d’agost.868  
 
Tanmateix han aparegut certs matisos a l’entorn d’Une vieille valencienne d’Urgell car la 
recerca ens ha dut a creure que van existir dues obres amb la mateixa composició. El 
fet destacat és que en la monografia dedicada a Hermen Anglada-Camarasa, gran 
amic de joventut de Ricard Urgell, apareix reproduïda una obra titulada Vieja con 
frutas signada a l’angle inferior dret « H. Anglada-Camarasa », i que presenta una 
eminent similitud amb la pintura que acabem d’esmentar d’Urgell, firmada a l’angle 
superior esquerre « Ricardo Urgell 1909 ». Els biògrafs d’Anglada-Camarasa, Fran-
cesc Fontbona i Francesc Miralles van catalogar la pintura i la dataren en la primera 
etapa de l’artista, aproximadament entre 1888 i 1890, tot fent-hi constar la glossa 
que apareixia al revers del llenç:  
 
 

                                                 
865 La Ilustración Artística, núm. 1459 (13-XII-1909), portada. 
866 « Barcelona. Notas artísticas ». La Actualidad, núm. 171 (9-XI-1909). 
867 La Ilustración Artística, núm. 1471 (7-III-1910), p. 1. 
868 Une vieille Valencienne figurà amb el número 2947 i Théatre du faubourg de Barcelona amb el 2948. FLAQUER, 
Sílvia; PAGÈS, M. Teresa; FONTBONA, Francesc (dir.), Inventari d’artistes catalans que participaren als Salons de 
París fins l’any 1914. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1986, p. 391. 
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(Esq.) Imatge del revers del quadre amb les anotacions manuscrites. (Cent./Dret.) Imatge de les 
dues obres, a l’esquerra Une vieille Valencienne amb la signatura « Ricardo Urgell » datada el 1909, i a 
la dreta Vieja con frutas signada « H. Anglada-Camarasa ». 
 
 

« En el reverso del cuadro, de mano del artista, en la parte superior, se lee con difi-
cultad:  “La abuela  [...] / Valencia.” Y en la parte inferior: “-Propiedad-/- Ricardo 
Urgell -/- Padilla 22 Gracia Barcelona -.” / En la parte superior central, también del 
reverso, aparece una nota manuscrita en un papel pegado, que dice: “Aquesta tela 
original del pintor H. Anglada-Camarasa, per qui/esta firmada i que figura una vella 
de front amb una sis/tella amb raïm i peres (Valenciana) amb una llegenda darre-
ra/que esser propietat de R. Urgell, ha sigut donada per el Pre/sident de la Genera-
litat de Catalunya D. Lluis Companys Jover a/benefici de les milicies antifeixistes 
(maig de 1938) / P. Bosch Gimpera. » 

 
Malgrat l’explicació manuscrita i tal i com afirmaren els autors, l’obra no tingué tal 
destí. Per la seva part el que semblaria irrefutable si obeïm als biògrafs d’Anglada-
Camarasa que corroboraren la paternitat del quadre, és la seva autoria.869 Emperò el 
que és cert és que els biògrafs dels respectius pintors ignoraven l’existència d’una 
rèplica — en el cas que ho fos — d’Une vieille Valencienne, ja que tampoc Miquel-
Àngel Codes ho recollí en la seva publicació dedicada a Urgell.870 El que podem 
confirmar sense por a equivocar-nos és que la citada pintura fou executada per Ri-
card Urgell i que s’exposà el 1909 en la col·lectiva de la Societat Artística i Literària 
de Catalunya. La imatge que hem presentat anteriorment de la Sala Parés amb l’espai 
on s’hi penjaren els quadres del pintor i on s’aprecia la composició amb la vella asse-
guda així ho demostra, com també la seva reproducció a la premsa de l’època evi-
denciant-ne l’autoria.  
 

                                                 
869 A5 (1) Vieja con frutas. FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, Anglada-Camarasa. Barcelona: Polí-
grafa S.A., 1981, p. 300. 
870 La localització de l’obra és desconeguda. CODES LUNA, Miquel-Àngel, Ricardo Urgell. El pintor invisible. 
Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 2008, pp. 62, 65.  
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Vista de la superposició de les dues fotografies.  
Muntatge digital: Esther Alsina  

 
 
Ara bé, a banda d’aquests exemples gràfics s’han superposat les dues fotografies per 
saber amb més precisió si es tracta de la mateixa obra. Així el resultat obtingut del 
muntatge tal i com es veurà a continuació, ens ha dut a determinar que partim de 
dos quadres diferents malgrat la gran coincidència en la disposició de molts elements 
de la figura de l’anciana. I de tal desenllaç se’n dedueixen les següents conclusions: la 
primera d’elles, si creiem que es tracta del mateix llenç, és que Anglada-Camarasa 
elaborà el quadre durant la seva primera època artística, i per tant es dataria entre 
1888 i 1890, tal i com apareix en el catàleg i com hem esmentat anteriorment. Poste-
riorment el va oferir a Ricard Urgell, amb qui mantenia amistat d’ençà que era dei-
xeble del seu pare, vers el decenni dels anys 80 del segle XIX.871 I finalment, Urgell 
el va aprofitar tot fent-ne unes petites modificacions, alhora que va dissipar la signa-
tura del seu amic i va fer-hi constar la pròpia per acabar exposant-lo a la col·lectiva 
de la Societat Artística i Literària el 1909 i posteriorment al saló de la Société des 
Artistes Français el 1910. Aquesta opció desvetllaria una doble paternitat de l’obra, 
tot i que no és del tot creïble pensar que Ricard Urgell l’exposés amb una etiqueta al 
revers que confirmava que era Anglada el seu autor.  
 
La segona conclusió, pensant també que partim de la mateixa tela, és que l’obra va 
ser realitzada per Urgell el 1909 i enviada a les exposicions que ja hem glossat, mo-
ment en què fou fotografiada a la Sala Parés i reproduïda poc després a tota plana a 
la portada de La Ilustración Artística.872 Tal afirmació desembocaria en el fet que anys 
després fou subtilment retocada, alhora que s’ocultà la signatura original i es va fer 
constar la d’un pintor molt més cotitzat, com era Anglada-Camarasa. I això explica-

                                                 
871 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, pp. 15, 220. 
872 La Ilustración Artística, núm. 1471 (7-III-1910), p. 1. 
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ria per tant les lleus modificacions que podem veure en el quadre que du la signatura 
d’aquest darrer artista. Però tot i les anteriors deduccions n’hi ha una que sembla 
molt més convincent. I és la de creure que efectivament Anglada-Camarasa elaborà 
la dita pintura durant la seva primera època plàstica i la regalà a Ricard Urgell, qui en 
va fer una còpia gairebé exacta i l’exposà anys més tard tant a la Parés com al Saló 
francès. Tal afirmació justificaria el fet que ens trobem amb dues obres diferents i 
signades per dos artistes que havien establert una sincera amistat. 
 
Reprenent el fil dels expositors, en la desena col·lectiva de la Societat Artística no hi 
faltà el paisatgista Aureli Tolosa, un dels participants que només havia mancat en 
una exposició d’ençà dels inicis de l’entitat. Es presentava amb uns plafons decora-
tius i « ab una multitud d’aspectes naturals »873 tals com uns paisatges i la representa-
ció d’un tema habitual en la seva paleta, les flors, treballs que van saber guanyar-se la 
simpatia de Manuel Vega y March qui afirmà que l’autor « hace un nuevo alarde de 
sus medios de ejecución, inspirados en la naturaleza y dotados de un fondo de serie-
dad artístico, que les da considerable relieve ».874  
 
Igualment la Sala Parés va lluir la firma de Romà Ribera, que sumava quatre expo-
sicions col·lectives amb l’agrupació i ho feia amb un Mercader de teles definit com « un 
trozo selecto de pintura, lleno de penetrante encanto, de gracia delicada y exquisita, 
y de saber técnico completo. Todas las cualidades ya de tiempo reconocidas en el 
notable pintor, resplandecen en esta obra. »875 Tanmateix la crítica posava de mani-
fest el fet que Ribera i alguns dels artistes de l’entitat presentaven temes ja coneguts. 
Del citat autor es deia que mostrava « l’acostumat quadre “travesti” “Mercader de 
teles” »,876 de Tamburini es parlà de « les conegudes mitjes figures »,877 i de Modest 
Urgell per exemple es digué que acudia a la mostra « ab les varies marines de sempre 
».878 Entre les altres crítiques el Diario de Barcelona feia una observació similar però a 
nivell general en dir que les obres estaven « exentas de inquietudes y de aspiraciones 
extremecedoras, razonadas, seguras, como labor de seres convencidos que tienen ya 
su visión artística propia, aceptada y ensalzada en obras anteriores. »879 
 
Així doncs les firmes que guarnien la Sala Parés mostraren unes obres i composici-
ons que no s’allunyaven del que tenien acostumat al públic de la galeria. Tanmateix 
aparegueren nous autors en el si de l’entitat amb un alè de joventut diferent al que 
                                                 
873 « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 
3780 (11-XI-1909), p. 2; « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició 
del matí —, núm. 3780 (12-XI-1909), p. 2. 
874 VEGA Y MARCH, Manuel, « Crónicas Artísticas. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». Diario 
de Barcelona, núm. 309 (10-XI-1909), pp. 15226-15227. 
875 Ibid. 
876 « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 
3780 (11-XI-1909), p. 2; « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició 
del matí —, núm. 3780 (12-XI-1909), p. 2. 
877 Ibid. 
878 Ibid. 
879 VEGA Y MARCH, Manuel, « Crónicas Artísticas. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». Diario 
de Barcelona, núm. 309 (10-XI-1909), pp. 15226-15227. 
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exhalaven els nostres artistes. I el principal motiu el trobem en l’exposició de la So-
cietat d’Artistes Catalans, projecte que amalgamà autors que fins aleshores mai havi-
en exposat amb l’Artística i Literària. En són exemple Alexandre de Cabanyes, a 
qui mitjançant una carta col·lectiva datada el 5 de maig d’aquell mateix any 1909 se li 
van adreçar, entre d’altres, Parés, Capdevila, Sans, (Modest) Urgell i Galofre Oller 
perquè es trobessin a mig camí de Barcelona:  
 

Desitjant correspondre, en lo possible, a l’esplèndida recepció amb què 
vostè va honrar-nos en la seva interessant i artística Masia, ens atrevim a 
pregar-li una vegada més ens concedeixi l’honor i el gust d’estar en la nos-
tra companyia, trobant-nos el dia 21, divendres pròxim, a l’estació de Cas-
telldefels, on pensem arribar a les deu del matí. Vostè pot prendre el tren 
que surt de Vilanova a les 9’24, esperant que ja ens trobarà a l’estació.880  

 
És evident que el pintor vilanoví tenia bona amistat i bona entesa artística amb els 
autors citats i per tant el seu acolliment a l’entitat no deuria resultar discutible. De 
fet, existeix un comunicat oficial de la Societat Artística i Literària datat el dia 1 de 
juliol, poc després de la trobada a Castelldefels, i signat pel seu president Modest 
Urgell que així ho demostra: « vista su petición y atendidas las circunstancias que en 
V. concurren, esta sociedad ha acordado admitirle entre sus socios con el caràcter de 
numerario. Lo que tengo el honor de participarle para su satisfacción y efectos con-
siguientes. »881 Així doncs, en la col·lectiva d’aquell hivern ja figurà com a membre 
de l’entitat i en el seu bateig com expositor de la Societat Artística envià un total de 
tres quadres, dos dels quals intitulats Sol de tardor i Després de la pesquera reflectien 
l’estil pictòric que conreà al llarg de tota la seva carrera com a paisatgista i pintor de 
marines: « cuya tendencia impresionista aparece en ellos desnuda y pobre en dema-
sía, con dejos de parti pris, insostenibles ante la realidad ».882  
 
Un cas molt similar el trobem en el pintor Antoni Ros i Güell, secretari de l’efímera 
entitat abans citada. Tal i com va ocórrer amb el pintor Cabanyes, la desena 
col·lectiva de 1909 també suposava per Ros i Güell la primera vegada que participa-
va amb l’Artística i Literària, i per tal ocasió va enviar un únic paisatge, Matinada « en 
la que la naturaleza palpita ».883 A continuació i per primera vegada es van adherir a 
l’entitat alguns autors que no estigueren presents en el nucli de la Societat d’Artistes 
Catalans, tals com Agapit Casas Abarca, figurant amb dos paisatges, un dels quals 
tenia el número 9 i era « de coloració exquisida »;884 i Josep Maria Xiró, artista de 
qui Ricard Urgell n’havia exposat el seu retrat en l’exposició de la Societat l’any 1903, i 

                                                 
880 Transcripció del document original facilitada per Oriol Pi de Cabanyes. 
881 Ibid. 
882 VEGA Y MARCH, Manuel, « Crónicas Artísticas. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». Diario 
de Barcelona, núm. 309 (10-XI-1909), pp. 15226-15227. 
883 A. Ll. « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 4967 (13-XI-1909), p. 1. 
884 « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 
3780 (11-XI-1909), p. 2; « Xª Exposició de la Sociedad Artística y Literaria ». La Veu de Catalunya — Edició 
del matí —, núm. 3780 (12-XI-1909), p. 2. 
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Agustí Pisaca 
Òrfanes, 1910 
Goma fotogràfica 

 
 
que en la present envià algunes notes i el quadre Prière des flots, tot evocant altres tre-
balls seus de caràcter simbòlic.885  
 
I en darrer terme entre tots els esmentats pintors i per primer cop en una exposició 
de la Societat Artística, en les vitrines de l’entrada al Saló Parés hi figuraven els tre-
balls de l’aplaudit fotògraf Agustí Pisaca, de qui s’hi exposaren una dotzena de 
gomes fotogràfiques886 « dignas de figurar entre las mejores pinturas ».887 En el vo-
lum XLVII que Summa Artis dedica a la fotografia a Espanya podem analitzar com 
es realça el paper de la Sala Parés en la difusió i comercialització de la fotografia, 
posant com a exemple l’exposició que Pisaca ja havia celebrat en la citada galeria el 
1905.888 Uns anys després, en el juliol de 1910 Gran Vida reproduí la foto-goma de 
l’autor intitulada Òrfanes,889 mereixedora del premi d’honor en l’Exposició Nacional 
de València d’aquell mateix any i que fou una obra que també aparegué a tota plana 
a la Ilustració Catalana a principis de 1911.890 En el mateix número, la revista lloà els 
treballs que l’artista havia exposat poc abans al Faianç Català en una mostra 
col·lectiva de fotografies artístiques amb Eduard Solà i Lluís Martí Olivares on Pisa-
ca envià Quants déus hi ha? i Professó de Reixac.   

                                                 
885 Ibid. 
886 La técnica de la goma bicromatada es basava en l’ús de les propietats de les sals de crom que es barrejaven 
amb goma aràbiga, ja que que després d’exposar-se a la llum aquesta es tornava insoluble en aigua. Finalment, 
a l’emulsió s’hi aplicava un pigment soluble, que podia ser aquarel·la, tinta o gouache, per aconseguir uns tons 
cromàtics que en alguns casos eren molt propers als que oferia la pintura. Aquesta tècnica fotogràfica es 
mostrà per primer cop a mitjan segle XIX, i fou ben aceptada pels fotògrafs artístics de finals de segle. 
887 A. Ll. « Notas de arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 4967 (13-XI-1909), p. 1. 
888 SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, « De la Restauración a la Guerra Civil » a KURTZ, Gerardo E.; FONT-
CUBERTA, Joan; ORTEGA, Isabel; SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel (coord.), Summa Artis. Historia General 
del Arte. Vol. XLVII « La fotografía en España de los orígenes al siglo XXI ». Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 
2001, p. 238. 
889 Gran Vida, (1-VII-1910), p. 196. 
890 Ilustració Catalana, núm. 396 (8-I-1911), p. 23. 
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(Sup.) Imatge de la Sala Parés  
amb l’exposició d’obres destinades  
a l’Exposició Internacional  
de Brussel·les de 1910.  
 
(Inf.)  
Ricard Urgell 
Labradora de siete aguas, 1910 
Oli s/tela, 95 x 87 cm. 
Col·lecció particular 

 
 
▪ Destí: l’Exposition Universelle et Internationale de Brussel·les de 1910 
 
El mes de març de l’any 1910 la Sala Parés va mostrar una nodrida exposició d’obres 
que estaven destinades a l’Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, cer-
tamen que es celebrà a partir del mes d’abril d’aquell mateix any a la capital belga. 
Entre tots els artistes presents en aquesta exhibició, de la Societat Artística i Literària 
hi figuraren Quietud de Modest Urgell, la pintura comentada molt anteriorment Maris 
Stella de Josep Maria Tamburini, l’obra titulada La suegra de Carlos Vázquez,891 Día 
de Ramos de Manuel Cusí, l’escultura Recompensa del treball dels germans Oslé, títol 
present en l’exposició de la Societat d’Artistes Catalans (1908), juntament amb obres 
d’Enric Galwey, Aureli Tolosa, Agapit Casas Abarca, Antoni Ros i Güell, Alexandre 
de Cabanyes, Nicolau Raurich, Ricard Urgell i Fèlix Mestres, amb altres artistes que 
no eren membres de l’Artística i Literària, però sí expositors del certamen organitzat 
a Bèlgica.  
 

                                                 
891 Aquesta obra, datada a Salamanca a principis de segle va ser l’única que Carlos Vázquez presentà al Salon 
des Artistes Français de Paris de 1908, amb el títol La belle-mère. 
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Imatges de la Sala Parés 
amb l’exposició d’obres 
destinades a l’Exposició 
Internacional  
de Brussel·les de 1910, 
on es poden veure  
La suegra de Carlos  
Vázquez (esquerra) 
i Sortida de missa a Llanars 
de Dionís Baixeras  
(dreta), entre d’altres. 

 
 
Pels volts d’aquesta exposició aparegué una notícia al diari barceloní La Vanguardia 
en què s’esmentava que la Societat Artística i Literària formava part de la Comissió 
Organitzadora per la concurrència a l’Exposició Internacional de Arte a Buenos Ai-
res, emmarcada en el centenari de la Revolución de Mayo, prevista pel juny del mateix 
1910.892 En aquesta mostra el pintor de la Societat Artística Ricard Urgell acabà ob-
tenint la medalla de segona classe per l’única obra que hi envià, mentre que un futur 
membre de l’entitat Hermen Anglada-Camarasa va obtenir el Gran Premi d’Honor 
per l’obra Campesinos de Gandía.893 Per la seva banda altres autors com Miquel Blay i 
Eliseu Meifrèn, van ser igualment premiats en el certamen. Amb ells també hi havi-
en exposat Josep Maria Tamburini, Modest Urgell i Joaquim Mir, entre d’altres.894 
 
A redós de les citades dates i concretament durant la primavera del mateix any 1910 
l’Ajuntament organitzà una magna exposició titulada Exposició de Retrats i Dibui-
xos antics i moderns al Palau de Belles Arts, amb la intenció d’apaivagar la tragèdia 
que havia viscut la ciutat un any abans. Pel cartell anunciador de la mostra s’havia  

                                                 
892 La Vanguardia, núm. 13375 (10-III-1910), p. 3. 
893 CODES LUNA, Miquel-Àngel, op. cit., p. 62. 
894 FONTBONA, Francesc, « Notas sobre la difusión del arte catalán entre los siglo XIX y XX a través de las 
exposiciones » a PÉREZ MULET, F.; SOCIAS BATET, I. (eds.), La dispersión de objetos de arte fuera de España 
en los siglos XIX y XX. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; Cádiz: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2011, pp. 73-92. 
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(Sup.) 
Carlos Vázquez 
La suegra 
 
(Inf.) 
Vicent Borràs Abella 
1910 
Cartell anunciador de l’Exposición  
de Retratos y Dibujos Antiguos  
y Modernos 

 
 
convocat un concurs i entre el gran nombre de projectes presentats895 es seleccionà 
el d’un pintor que l’any següent exposà amb la Societat Artística i Literària, Vicent 
Borràs Abella, que era un dibuix a mode d’homenatge al Retrat d’Innocenci X de Die-
go Velázquez (1650). A més Borràs Abella va exposar un magnífic retrat que havia 
fet quatre anys abans a Pere Casas Abarca, pintor que també va acabar sumant-se a 
la Societat Artística i Literària. En aquell moment Casas Abarca era director artístic 
de la publicació barcelonina Mercurio i altament satisfet del seu retrat el va fer repro-
duir a la revista en una mida més que considerable.896 En la dita exhibició s’hi van 
presentar membres de l’associació com Modest i Ricard Urgell, Joan Brull i Josep 
Maria Tamburini, aquest darrer com a vocal de la comissió organitzadora i com a 
ponent de la selecció d’obres.897 

                                                 
895 Hojas Selectas, núm. 100 (IV-1910), p. 356. 
896 « Exposición de Retratos y Dibujos antiguos y modernos ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 
103 (1-VI-1910), pp. 226-228. 
897 SOLER, Jaume, J. M. Tamburini. Barcelona: Àmbit serveis editorials; S.A. Fundació Caixa de Barcelona, 
1989, p. 35. 
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▪ Exposició durant el mes de gener de 1911  
 
Després d’un any sense l’habitual exposició monogràfica, la Societat Artística i Lite-
rària celebrà una nova exhibició en una època en què fins aleshores no havia inaugu-
rat cap mostra. I així va ser com la tarda del 12 de gener de 1911 es van obrir les 
portes de la Parés per oferir al públic una nova col·lectiva de l’entitat. Per la present 
comptà amb la compareixença de noms que ja havien exposat amb el grup, bé per-
què n’eren habituals o bé perquè s’hi havien adherit en alguna ocasió anterior, i tam-
bé presentà firmes que fins aquell moment no havien desfilat per les mostres de la 
Societat Artística. 
 
L’exhibició comptava amb més d’una trentena de treballs pictòrics,898 i en ella no hi 
faltà el promotor de la Societat Artística, Modest Urgell, qui es presentà amb una 
sèrie de vistes intitulades Lo de siempre. Dels fundadors no hi va mancar tampoc En-
ric Galwey, assidu a aquest nucli d’artistes des de la seva fundació, i d’ell es podien 
contemplar un Hivern i una Tardor alhora que una sèrie de notes olotines, dues de les 
quals realçà per damunt de la resta Joaquim Folch i Torres.899 En aquest punt és 
interessant parlar de Joan Brull, present amb un Paisatge, una Marina i una testa inti-
tulada Blondina, i que segons la crítica representà « una de las más atractivas figuras 
de la colección. »900 Precisament la mitja figura d’una jove de perfil que observa 
l’espectador sense timidesa tot sostenint un objecte pla a les mans titulada Blondina 
procedent de la Parés, aparegué reproduïda a la portada de La Ilustración Artística a 
mitjan febrer d’aquell any, tanmateix no podem assegurar que es tracti de la mateixa 
obra.901 El que sí es pot al·legar gràcies a una fotografia documentada apareguda 
l’any següent a La Actualidad902 és que l’obra reproduïda va figurar en la següent ex-
posició de la Societat Artística i Literària organitzada el març de 1912.  
 
Ara bé, Lluís Graner, qui representava la tercera part del trípode fundacional del 
grup no hi fou present com a conseqüència de trobar-se en el continent americà i és 
més, proper a aquesta data es trobava exposant a Cuba i concretament al Centre i 
Orfeó Català de La Havana, tal i com vàrem localitzar a La Publicidad, on a més es 
comentà l’èxit del que gaudia l’artista en terres cubanes i la seva intenció de traslla-
dar-se a Nova York un cop clausurés la mostra citada.903 Cal recordar que 
L’enterrament del Carnestoltes, una de les seves obres que causà gran ressò en l’exhibició 
de l’associació en el 1904 s’havia exposat el 1910 a una exposició individual organit-
zada a les Galleries Edwar Brandus de Nova York (29. Burial of King Charnival).904 
Aquest detall i d’altres que hem anat veient al llarg de les anteriors exposicions co-  
                                                 
898 « Noticias varias ». Diario de Barcelona, núm. 14 (14-I-1911), p. 574. 
899 FOLCH I TORRES, Joaquim, « La “Sociedad literaria y artística de Cataluña” ». La Veu de Catalunya. Pàgi-
na Artística de La Veu, núm. 57 (19-I-1911). 
900 « Noticias varias ». Diario de Barcelona, núm. 14 (14-I-1911), p. 574. 
901 La Ilustración Artística, núm. 1520 (13-II-1911), p. 1. 
902 La Actualidad, núm. 294 (19-III-1912). 
903 « Arte y Artistas ». La Publicidad, núm. 11414 (12-I-1911), p. 3. 
904 Señor Luis Graner and His Art. 24-III/2-IV-1910. Nova York, Galleries of Edward Brandus. Nova York: 
Edward Brandus, 1910. 
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Ricard Urgell 
Apunt del taller del pintor Carlos Vázquez, 1910 
Oli s/tela, 35,5 x 55,5 cm. 
Montserrat. Museu de l’Abadia 
XI Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya — Gener de 1911 

 
 
mentades ens demostra que les obres que els membres de l’Artística i Literària envi-
aven a les col·lectives de l’entitat eren obres de destacada qualitat i molt ben valora-
des pels seus autors. 
 
Si pensem en els fidels a l’entitat trobem a Josep Maria Tamburini, que hi va ex-
posar Chula i Flores de otoño. Per la seva part Ricard Urgell va estar present amb els 
tres treballs titulats Interior d’església, Gall i Apunt del taller del pintor Carlos Vázquez. Pel 
que fa a aquesta darrera peça el Museu de l’Abadia de Montserrat conserva una obra 
de Ricard Urgell identificada com El taller del artista i datada el 1910. D’altra banda la 
localització d’algunes fotografies datades de 1911 de l’estudi de Carlos Vázquez, si-
tuat al Portal de l’Àngel de Barcelona, ens ha permès conèixer certs objectes molt 
rellevants del seu mobiliari, com ara una cadira de significatiu disseny que reapareix 
en la citada pintura d’Urgell. En conseqüència i considerant els objectes represen-
tats, la data del quadre i el seu caràcter esbossat, arribem a la conclusió de que 
aquesta tela representa un racó de l’estudi de Vázquez i és l’obra que s’exposà en 
l’onzena col·lectiva de la Societat Artística. 
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Carlos Vázquez pintant  
en el seu estudi l’any 1911.  
A l’esquerra i al fons es po-
den veure els quadres Luna de 
miel en el valle de Ansó  
i Gitana. 
Arxiu Carlos Vázquez 

 
 
No hi faltaren els paisatges i les natures mortes de la paleta d’Aureli Tolosa i les 
seves habituals temàtiques, Paisatges i Flors, i Manuel Feliu de Lemus amb l’obra 
La fiesta. Juntament amb els citats hi figurà Romà Ribera, que tot i que aquesta era 
fins ara la cinquena exposició amb el grup, esdevingué un constant expositor al llarg 
de la trajectòria de l’entitat. La distinció que deuria tenir dins de l’entitat quedà re-
flectida en el fet que el seu oli Un pintor del segle XVII presidís la Sala Parés en la pre-
sent exposició.905 Així mateix i seguint l’assiduïtat dels participants en les mostres de 
l’Artística, cal esmentar els pintors Mariano Fuster, Josep Maria Xiró i Agapit 
Casas, artistes que l’any 1911 no sumaven més de tres exposicions amb la Societat 
Artística i Literària. El primer pintor envià Camino de la “Vallée du Lis”, i Xiró la peça 
Hero y Leandre, obra que segons el crític del Diario de Barcelona demostrà « la manera 
como tiene de concebir la visión de la naturaleza, íntimamente ligada con el asunto. 
»906 I finalment Casas mostrà dues peces que es distingien « por su solidez »,907 una 
de les quals era un jardí colpit per la llum de l’estiu.908 A més a més, s’hi van afegir 
aquells autors que la fugaç Societat d’Artistes Catalans va posar sota el mateix aixo-
pluc i que també el 1909 van exposar amb l’Artística i Literària. Parlem d’Alexandre 
de Cabanyes, que hi envià les dues vistes Pineda i Sol, i Antoni Ros i Güell, de qui 
el públic pogué admirar diversos paisatges. 
 
Tanmateix allò que va fer que la present col·lectiva fos una de les més destacades 
fins el moment va ser que va ser la més concorreguda en quant a firmes, tot mos-
trant els treballs d’un total de vint-i-un participants, tots ells pintors. Fins ara ens 
hem referit als qui ja havien exposat amb l’Artística i Literària, i en aquest moment 
és interessant esmentar una sèrie d’autors que hi exposaven per primer cop i ho se-
guiren fent de forma posterior. S’hi pogué admirar l’aplaudida pintura de Carlos  

                                                 
905 « Noticias varias ». Diario de Barcelona, núm. 14 (14-I-1911), p. 574. 
906 Ibid. 
907 Ibid. 
908 M. M., « Notas de Arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 5394 (15-I-1911), p. 1. 
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Carlos Vázquez 
El puñao de rosas 
1911. XI Exposició  
de la Societat  
Artística i Literària  
de Catalunya — 
Gener de 1911 
 
Portada del text  
de la sarsuela El 
puñao de rosas. Editat 
per la Sociedad de 
Autores Españoles. 
Madrid, 1903. 

 
 
Vázquez, que fou col·locada a la testera del Saló Parés i que duia per títol El puñao 
de rosas.909 Homònima a una sarsuela estrenada al teatro Apolo de Madrid el 1902,910 
la pintura de Vázquez mostrava un home i una dona en un interior, de mida natural i 
amb els vestits típics de la serra cordovesa. De fet l’escena VIII del primer quadre de 
l’obra dramàtica i musical narra el moment en què la protagonista Rosario demana a 
Tarugo, un dels seus pretendents, un grapat de roses sabent que es troben en el mes 
de març i els rosers no han florit encara. Ell aconsegueix acomplir la comesa tot ro-
bant les roses d’un altar dedicat a la Verge i les entrega a Rosario en la desena escena 
de la sarsuela, la qual bé podria ser la que il·lustrà Vázquez en el quadre. L’èxit de la 
sarsuela en el moment de la seva estrena va ser proclamat en diferents publicacions 
periòdiques estatals911 i molt probablement no fou en va que el pintor de Ciudad 
Real, coneixent-ne la popularitat, cregués convenient plasmar tot i que anys més 
tard, una de les escenes més destacades de l’obra. La mateixa pintura va ser presen-
tada al Salon des Artistes Français de París l’abril de l’any 1911 amb el número 1868 
i el títol Les roses ont des épines.912 
 

                                                 
909 « Noticias varias ». Diario de Barcelona, núm. 14 (14-I-1911), p. 574; FOLCH I TORRES, Joaquim, « La 
“Sociedad literaria y artística de Cataluña” ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 57 (19-I-
1911); « Revista. Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 398 (22-I-1911), pp. 50-51. 
910 El puñao de rosas és una sarsuela en un acte dividida en tres quadres i ambientada a Andalusia. El text és de 
Carlos Arniches i Ramón Asensio Más, i la música de Ruperto Chapí.   
911 « En Apolo y en Lara ». La Correspondencia de España, núm. 16338 (31-X-1902), p. 3; « En Apolo. El puñao 
de rosas ». La Correspondencia militar, núm. 7553 (31-X-1902), p. 2; La Época, núm. 18819 (31-X-1902), p. 1; 
S.A., «  Teatro de Apolo. El puñao de rosas ó el Triunfo de Pinedo ». Heraldo de Madrid, núm. 4366 ( 31-X-
1902), p. 1. 
912 FLAQUER, Sílvia; PAGÈS, M. Teresa; FONTBONA, Francesc (dir.), Inventari d’artistes catalans que partici-
paren als Salons de París fins l’any 1914. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1986, p. 399. 
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Un altre grup d’artistes que s’hi van afiliar per primera vegada van ser Francesc Ga-
lofre Oller, qui envià una figura que fou encomiada a la Ilustració Catalana i titulada 
Retrat de la Sra. de Liepman;913 Eliseu Meifrèn, guanyador d’una medalla d’honor a 
l’Exposició de Buenos Aires, i qui presentà un nocturn titulat Port i dues vistes amb 
el nom Claustre gran i Claustre petit, autor de qui la mateixa publicació afirmà que el 
seu impressionisme i paisatges eren « d’una realitat admirable ».914 Amb ells trobem 
la firma de Josep Maria de Martí Garcés amb Vila Vella i Calle de Urano, Francesc 
Casanovas enviant una dona amb mantellina titulada Rosina i Bonaventura Puig 
Perucho de qui es podia veure Paisatge de tardor, voltants de París, lloat per Joaquim 
Folch i Torres.915 Igualment per primer cop hi constaren els treballs de Vicent Bor-
ràs amb « un tros de pintura molt ben entesa » intitulada El Quinto,916 en què repre-
sentà un torero víctima de la fura del brau; el « paisatgista ferm » Magí Oliver917 
que exposava tres obres entres les quals Eucaliptus i que foren treballs que van fer 
afirmar al crític de la Ilustració Catalana que « ab sos grans cops d’espàtula consegueix 
a voltes efectes molt vistosos »,918 així com els dos paisatges enviats per Tomàs 
Sans.  
 
L’atapeïda mostra que es pogué admirar a la Sala Parés durant aquell mes de gener 
no va servir per aportar noves alenades plàstiques a la Societat Artística i Literària, 
sinó per exposar un « art quietó y sense malicia » tal i com afirmà Joaquim Folch i 
Torres, qui a més tot aprofitant el títol de les obres de Modest Urgell digué el se-
güent: « “Lo de siempre” y aquest títol no solament escau a les teles de don Modest 
Urgell, sinó a tot el conjunt de la Exposició. »919 Pels voltants de l’actual mostra 
aquest mateix autor publicà la seva queixa per la manca de salons d’exposició a la 
ciutat comtal, i entre els tres grans certàmens que mencionava destinats a tal efecte, 
esmentà l’exposició anual de Les Arts i els Artistes i la organitzada cada hivern per 
l’Artística i Literària, considerant-la per tant una de les cites artístiques de Barcelo-
na.920    
 
Tal i com es pot observar, a nivell estilístic les exposicions de la Societat Artística 
seguien inamovibles al caràcter que l’impregnava des dels seus inicis. Un mes abans 
de que s’inaugurés la segona exposició del col·lectiu Les Arts i els Artistes al Faianç 

                                                 
913 « Revista. Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 398 (22-I-1911), pp. 50-51. 
914 Ibid. 
915 FOLCH I TORRES, Joaquim, « La “Sociedad literaria y artística de Cataluña” ». La Veu de Catalunya. Pàgi-
na Artística de La Veu, núm. 57 (19-I-1911). 
916 « Revista. Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 398 (22-I-1911), pp. 50-51. 
917 FOLCH I TORRES, Joaquim, « La “Sociedad literaria y artística de Cataluña” ». La Veu de Catalunya. Pàgi-
na Artística de La Veu, núm. 57 (19-I-1911). 
918 « Revista. Belles Arts ». Ilustració Catalana, núm. 398 (22-I-1911), pp. 50-51. 
919 FOLCH I TORRES, Joaquim, « La “Sociedad literaria y artística de Cataluña” ». La Veu de Catalunya. Pàgi-
na Artística de La Veu, núm. 57 (19-I-1911). 
920 FOLCH I TORRES, Joaquim, « El arte moderno en Cataluña ». Cataluña, núms. 170 i 171 (7 i 14-I-1911), 
pp. 20-21. 
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Català, on s’hi sumà per primera vegada Enric Galwey,921 Folch i Torres iniciava la 
crítica de la present exposició de l’Artística i Literària amb les següents paraules:  
 

Después de veure l’art quietó y sense malicia que s’exposa a can Parés, advertei-
xis que ara parlem en conjunt, no es cosa extranya que uns joves, al Fayans, se 
perdin per massa intenció y massa refinament. (...) Art provincià hem dit y procu-
rarem fer valdre’l molt. Art provincià, perque ens torna a n’aquells temps apaci-
bles, en que l’art, com una carrera burocràtica se’ns emportava els mestres a la 
capital y ens deixava aquí les somnolentes mitjaníes. Diuen que aleshores se vení-
en més quadres y ho comprench, car l’artista y el públich anaven d’acort, y no 
perque’l públich s’hi entregués més que ara, sinó perquè l’artista sabia arribarli 
fins al viu de la seva sensibilitat per lo pintoresch. Aquest mon perdut entre la 
cridoria, unes joventuts fogoses, entregades a els excesos del camium primer, y 
totes les formes exòtiques, més tart, reapareix de nou, en forma de l’Asociación 
Literaria y Artística de Cataluña ab el títul castellà y tot, pera que la contingui en-
cara un més deliciós sabor provincià. En les altures en que estem, resulta molt 
original el rebre una invitació i un catàlech escrit en castellà, y encara que us sen-
tiu agraït de l’atenció que tenen d’enviarvosla, un hom no pot aturarse de somriu-
re pensant que aquest passat de que parlavem encara es viu en certs reconets de 
la ciutat nostra.922  

 
El « naturalismo mansoy » al qual es referí el citat crític de La Veu de Catalunya coin-
cidia amb les paraules publicades a Las Noticias, en què s’agraïa a l’entitat el fet 
d’haver-se allunyat de les « extravagancias que perjudican al verdadero arte, desvian-
do la opinión y el gusto del público », afegint a més que es tractava d’una mostra 
capaç de captivar els gourmets de la pintura.923 Així doncs els horitzons de Modest 
Urgell, els interiors del seu fill Ricard, les vistes dels paisatgistes de la Societat i la 
resta de temes dels quals els pintors de l’Artística no defugien, juntament amb una 
sèrie de noms que s’incorporaren al col·lectiu per primera vegada, van nodrir 
l’exposició corresponent a 1911 i precediren la que organitzaren a principis de l’any 
següent. 
 
No podem oblidar comentar que ens emmarquem en l’any en què Barcelona celebrà 
la VI Exposició Internacional d’Art al Palau de Belles Arts, que malgrat la notable 
participació estrangera i una nombrosa contribució d’artistes locals tingué un aire 
més deslluït que l’anterior gran certamen internacional, degut a que no hi havia 

                                                 
921 En aquesta exposició s’hi exposararen treballs tant de pintors com escultors, tals com Josep Aragay, Ricard 
Canals, Josep Clarà, Joan Colom, Feliu Elies, Enric Galwey, Francesc Galí, Pau Gargallo, Francesc Labarta, 
Joan i Josep Llimona, Joaquim Mir, Isidre Nonell, Xavier Nogués, Iu pascual, Ismael Smith, Joaquim Sunyer i 
Joaquín Torres-García. Saló de les Arts i els Artistes. Segona exposició. 25-II/12-III-1911. Barcelona. Faianç 
Català.  
922 FOLCH I TORRES, Joaquim, « La “Sociedad literaria y artística de Cataluña ». La Veu de Catalunya. Pàgina 
Artística de La Veu, núm. 57 (19-I-1911). 
923 M. M. « Notas de Arte. Salón Parés ». Las Noticias, núm. 5394 (15-I-1911), p. 1. 
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noms importants ni d’artistes vius ni de morts feia poc.924 L’Artística i Literària no 
en quedà al marge i precisament en la VI Internacional Joan Brull formà part del 
Jurat d’admissió i col·locació d’obres com a delegat de la Societat Artística925 i Car-
los Vázquez també com a representant del col·lectiu, juntament amb els represen-
tants del Cercle Artístic — Dionís Renart — , del Cercle Artístic de Sant Lluc — 
Joan Llimona — i de l’Escola Oficial de Belles Arts — Antoni Alsina —, formà part 
del jurat del concurs de pintura i escultura organitzat per la Comissió executiva de la 
mateixa exposició.926  
 
Aquell 1911 la Sala Parés realitzà unes reformes que comportaven un nou revesti-
ment de les parets, canvi de les vitrines i nou paviment. Alguns mesos després de 
l’esmentada mostra de la Societat Artística, el 19 d’octubre s’hi inaugurà una gran 
Exposició Extraordinària927 amb més de seixanta firmes entre les quals hi van figu-
rar molts pintors als quals ens acabem de referir. A banda de socis de l’entitat com 
Modest i Ricard Urgell, Enric Galwey, Joan Brull, Alexandre de Cabanyes, Francesc 
Casanovas, Francesc Galofre Oller, Eliseu Meifrèn i el recentment citat Carlos Vá-
zquez entre d’altres, hi van figurar els noms de pintors com Ricard Canals, Ramon 
Casas, Joan Llimona, Daniel Guardiola, Ignasi Mallol, Santiago Rusiñol, Pere Ysern, 
Arcadi Mas i Fontdevila i Francesc Galí entre molts d’altres autors que arribaren a 
nodrir una magna exhibició.928 Tampoc hauríem de deixar d’esmentar un acte pro-
mogut pel Cercle Artístic de Barcelona, quan en honor de la Infanta Paz i la Prince-
sa Pilar es va celebrar la recepció d’artistes catalans. Hi van assistir també les autori-
tats, el cos consular i la premsa, així com també artistes de diferents entitats, tals 
com els del Cercle Artístic, el president de la Societat Artística i Literària i el Cercle 
Artístic de Sant Lluc entre d’altres.929 
 
▪ Una selecta exposició el març de 1912 
 
El dia 7 de març de l’any 1912 el saló expositiu de la Sala Parés obria les seves portes 
per mostrar durant una setmana una sèrie de pintures de la Societat Artística i Lite-
rària. El Diario de Barcelona aclarí ben aviat el caràcter de l’exposició tot afirmant que 
aquesta presentava els ben escollits treballs destinats a l’Exposición Nacional de Be-

                                                 
924 MIRALLES, Francesc, « L’època del Noucentisme (1906-1917) » a FONTBONA, Francesc; MIRALLES, 
Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelona: Edi-
cions 62, 1983, pp. 204-205. 
925 La Vanguardia, núm. 13765 (6-IV-1911), p. 10. Junt amb Joan Brull com a representant de la Societat Artís-
tica i Literària, també formaven part del Jurat d’admissió i col·locació d’obres de la VI Exposició Internacio-
nal d’Art José Puig de Aspres i Manuel Fuxà, president i vocal de la Junta de Museus respectivament; Pedro 
Carbonell de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts; Dionís Renart, Carlos Vázquez i Ricard Canals, com a 
membres de la Comissió Organitzadora del certamen; Antoni Rigalt com a representant del Foment de les 
Arts Decoratives; Frederic Beltrán procedent del Cercle Artístic i finalment Iu Pascual del Cercle Artístic de 
Sant Lluc.  
926 La Vanguardia, núm. 13848 (29-VI-1911), p. 5. 
927 MARAGALL, Joan A., Història de la Sala Parés. Barcelona: Editorial Selecta, 1975, p. 111. 
928 Ibid.  
929 MARÍN, Maria Isabel, Cercle Artístic de Barcelona. Primera aproximació a 125 anys d’història. Barcelona: Reial 
Cercle Artístic de Barcelona, 2006, p. 58. 
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llas Artes de Madrid, prevista per aquella mateixa primavera.930 Hi figuraren els tre-
balls dels fundadors de l’entitat, per una part Modest Urgell amb un conjunt de 
paisatges, Enric Galwey amb una vista en plena tempesta titulada Nuvolada, que es 
reproduí a La Veu de Catalunya,931 així com diverses obres del recent traspassat Joan 
Brull, entre les quals la titulada Blondina, obra que es reproduí a La Ilustración Artística 
pels volts de l’anterior exhibició del grup,932 i que els socis de l’Artística havien 
col·locat i ornamentat d’una manera especial per tal de demostrar la sentida pèrdua. 
Gràcies a una fotografia que aparegué reproduïda a La Actualidad933 sabem que del 
mateix pintor s’exhibí la pintura Ensomni, obra simbolista que representava una dona 
etèria en un paisatge irreal i clarament idealitzat. Havia estat premiada amb medalla 
de primera classe en l’Exposició General de Belles Arts de 1898 i actualment es tro-
ba al Museu Nacional d’Art de Catalunya, arrel de l’adquisició que va efectuar la Jun-
ta de Museus de Barcelona l’any 1913, com bé explicarem detalladament en el capí-
tol dedicat al comerç de l’art. 
 
En la present exposició també hi estigueren presents els habituals del grup, tals com 
Josep Maria Tamburini, que signava un bust femení i Ricard Urgell amb un inte-
rior molt eloqüent que la revista Mercurio va reproduir en un monogràfic dedicat a 
l’exposició amb el títol Noche de boda.934 Aquesta obra també aparegué publicada a 
Museum tot il·lustrant un article centrat en l’Exposición Nacional del mateix 1912 i 
amb el nom d’El último alfiler,935 tal i com recollí Miquel-Àngel Codes en la biografia 
del pintor,936 per ser aquest el títol que aparegué al certament de Madrid. No hi fal-
tava tampoc la presència d’Aureli Tolosa, pintor que per la present exposició a la 
Parés fou elogiat a La Pàgina Artística de La Veu per aportar aires de renovació amb 
les seves quatre obres entre les quals alguns paisatges,937 i va ser definit com el clou 
de l’exposició a la revista Picarol.938 Aquesta darrera publicació també elogià el paper 
que van fer Enric Galwey i Modest Urgell.  
 
En el mateix article s’advertia als futurs visitants a l’exhibició que « Res notareu 
d’anormal en el seu rostre; porta cenyit l’aplom dels mestres i’s riu de totes aquestes 
temptatives modernes. Convençuda de la seva mestría, espera amb ansia les trompe-
tes del judici final » i li desitjava aires renovats en el repertori d’obres de cara a les 
properes exposicions del grup, ja que « no ha cedit a les empentes ni ha participat de 

                                                 
930 « De arte ». Diario de Barcelona, núm. 66 (6-III-1912), p. 4089. 
931 « La Exposició de la Societat Literaria y Artística de Barcelona ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La 
Veu, núm. 117 (14-III-1912), pp. 5-6. 
932 La Ilustración Artística, núm. 1520 (13-II-1911), p. 1. 
933 La Actualidad, núm. 294 (19-III-1912). 
934 VEHILS GRAU-BOLÍVAR, Rafael, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». Revista Comercial Ibero-
Americana Mercurio, núm. 146 (21-III-1912), pp. 86-87. 
935 BALSA DE LA VEGA, R., « Exposición Nacional de Bellas Artes. Madrid ». Museum, vol. 2, núm. 5 
(1912), p. 168. 
936 CODES LUNA, Miquel-Àngel, Ricardo Urgell. El pintor invisible. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 
2008, p. 91. 
937 F., « La Exposició de la Societat Literaria y Artística de Barcelona ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de 
La Veu, núm. 117 (14-III-1912), pp. 5-6. 
938 « La Societat Literària i Artística a Can Parés ». Picarol, núm. 6 (16-III-1912), p. 16. 
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Membres de la Societat Artística i Literària de Catalunya a la Sala Parés el març de 1912. Grup es-
querre: Joan Baptista Parés (de peu), i d’esquerra a dreta Ricard Urgell, Agapit Casas Abarca i Josep 
Maria de Martí Garcés // Grup de la dreta i d’esquerra a dreta: Eliseu Meifrèn, Carlos Vázquez, 
Aureli Tolosa, Josep Maria Tamburini i Francesc Galofre Oller. Al centre es pot veure l’obra Blondi-
na, a la part superior Ensomni de Joan Brull, i a la dreta Luna de miel en el Valle de Ansó de Carlos Vá-
zquez. Fotografia de Napoleón. AHC 
 
 
les inquietuts de cap de les escoles d’última hora, ni tampoc ha tingut esma de fer un 
esforç per desvetllar-se, i davant de la terrible febre que sacseja ara tota l’Europa 
artística, la Literaria ha quedat immòbil. ES QUE NO’S MOUEN PER IMPO-
TENCIA? ES QUE HAN TROBAT LA MES ALTA ASPIRACIÓ DE LA PIN-
TURA? Segurament ni l’una cosa ni l’altra. »939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
939 Ibid. 
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Joan Brull 
Cap de nena 
Oli s/tela, 23 x 30 cm. 
Barcelona. Col·lecció particular.    

Blondina  
XII Exposició de la Societat  
Artística i Literària de Catalunya  
—  Març de 1912 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ricard Urgell 
Noche de boda o El último alfiler, 1912 
Oli s/tela, 138 x 164 cm. 
Col·lecció particular 
XII Exposició de la Societat Artística  
i Literària de Catalunya —  Març de 1912 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enric Galwey 
Nuvolada 
XII Exposició de la Societat Artística i Literà-
ria de Catalunya —  Març de 1912 
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Eliseu Meifrèn, Cadaqués 
XII Exposició de la Societat Artística i 
Literària de Catalunya - Març de 1912 

 

Agapit Casas, Paisatge 
XII Exposició de la Societat 
Artística i Literària de  
Catalunya —  Març de 1912 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antoni Ros i Güell 
En la costa 
XII Exposició de la Societat  
Artística i Literària de Catalunya  
—  Març de 1912 
 
Quadres reproduïts a Revista Comercial 
Ibero-Americana Mercurio, núm. 146 (21-
III-1912), pp. 86-87. 

 
 
Després d’un decenni d’exposicions, la Societat Artística i Literària havia tingut prou 
ocasions per demostrar la tendència i estil que la definien a través de les firmes dels 
seus artistes. De fet la publicació mensual Mercurio940 va dedicar un article molt 
il·lustrat a la present col·lectiva i el seu autor Rafael Vehils afirmava que l’entitat 
havia sorgit per fomentar el bon gust. De la mateixa manera que constatava que la 
Societat comptava amb un nombre limitat de socis, entre els quals pintors prestigio-
sos com Santiago Rusiñol.941 És evident que aquí hi va haver un error, ja que Rusi- 

                                                 
940 VEHILS GRAU-BOLÍVAR, Rafael, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». Revista Comercial Ibero-
Americana Mercurio, núm. 146 (21-III-1912), pp. 86-87. 
941 Ibid. 
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Pere Casas Abarca 
Tríptic panneau decoratiu 
XII Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya —  Març de 1912 
Reproduït a Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio, núm. 146 (21-III-1912) 

 
 
ñol tan sols va exposar col·lectivament amb l’Artística i Literària en el febrer de 
1908, en la mostra que havia servit per donar vistositat a la Societat d’Artistes Cata-
lans i no va formar part com a soci fins el 1916. Aquesta dada també l’hem detectat 
en un recent estudi de Gabriela Dalla-Corte Caballero sobre l’americanisme català, 
editat per la Casa Amèrica Catalunya el 2013.942  
 
Reprenent la nòmina d’expositors mencionarem una firma que havia lluït anterior-
ment amb el col·lectiu i que era de la novella generació, Antoni Ros i Güell, qui en 
la present va enviar un Paisatge i A la costa, reproduït a Mercurio,943 la publicació que ja 
hem citat i que s’editava tant a Madrid com a Barcelona. A la Sala Parés també s’hi 
mostrava obra paisatgística de Tomàs Sans, dos llenços d’Eliseu Meifrèn entre els 
que destacava la vista nocturna del poble mariner de Cadaqués, i els d’Agapit Casas 
Paisatge de Camprodon i Paisatge de Sarrià. Per la seva banda el seu germà Pere Casas 
Abarca va figurar amb un tríptic decoratiu on a banda de demostrar les seves apti-
tuds com a pintor també reflectia les d’artesà.944 L’il·lustrat article de la revista Mercu-
rio, al qual ens hem referit anteriorment, va reproduir la peça enviada per Pere Casas, 

                                                 
942 DALLA-CORTE CABALLERO, Gabriela, El archivo documental del americanismo catalán. Una historia centena-
ria para la Casa de América (1909-1968). Barcelona: Edicions Casa Amèrica Catalunya, 2013, p. 18. 
943 VEHILS GRAU-BOLÍVAR, Rafael, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». Revista Comercial Ibero-
Americana Mercurio, núm. 146 (21-III-1912), pp. 86-87. 
944 L. F., « Las exposiciones de la semana ». Diario de Barcelona, núm. 74 (14-III-1912), pp. 4512-4513. 
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Pere Casas Abarca en el seu estudi retratat per Francesc Serra (1904). AFB 
 
 
que a més treballava com a director artístic de l’esmentada publicació. Com a curio-
sitat esmentarem que hem localitzat una magnífica fotografia de Francesc Serra en 
què va retratar el pintor en el seu estudi tot contemplant precisament aquesta peça 
damunt d’un cavallet. La imatge, que data de 1904,945 es conserva a l’arxiu del Museo 
Sorolla, i s’adjunta a una carta que va escriure Pere Casas a Joaquín Sorolla on li co-
municava l’enviament d’una col·lecció de fotografies dedicades, amb data de 15 de 
gener de 1916.946  
 
No podem deixar d’esmentar que el president de l’entitat era Carlos Vázquez, au-
tor que no sumava més de dues exposicions amb el col·lectiu i que en la present 
envià La Maja i l’oli de gran format Luna de miel en el valle de Ansó, que a més de ser 
enviat a la Nacional de Madrid d’aquell any s’exposaria l’any següent al Salon de la 
Société des Artistes Français de París.947 La citada pintura, així com moltes de les 
obres que anirem veient de l’autor, mostraven un cert tipus de realitat rural folklòri-
ca que en paraules de Francesc Fontbona s’ubicava en la mateixa línia del que co-
mençaven a fer altres espanyols de la seva generació,948 com per exemple tres 
                                                 
945 SERRA, Francesc, L’artista al seu taller. Fotografies de Francesc Serra. Barcelona: Olimpíada Cultural Barcelona 
’92; Lunwerg, 1990, p. 105. 
946 Museo Sorolla, CS0002. 
947 L’obra constà amb el títol Lune de miel dans la vallée d’Anso, núm. 1799. Salon de la Société des Artistes Fran-
çais de Paris, 1913. 
948 FONTBONA, Francesc, « L’època del Modernisme (1889-1905) » a FONTBONA, Francesc; MIRA-
LLES, Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelo-
na: Edicions 62, 1983, p. 64. 
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Carlos Vázquez 
Luna de miel en el valle de Ansó, 1911 
Oli s/tela, 183 x 183,3 cm.  
Nova York. Hispanic Society of America 
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Carlos Vázquez 
Estudis per l’obra Luna de 
miel en el valle de Ansó, 1910 
Pastel s/paper,  
47,5 x 36 cm.  
i 42 x 38 cm. 
Barcelona. Col·lecció par-
ticular 

 
 
pintors que exposaren amb l’entitat, Fernando Álvarez de Sotomayor, Ignacio Zulo-
aga i Joaquín Sorolla, els dos darrers a més varen ser nomenats Socis d’Honor 
d’aquesta agrupació. Tornant a l’obra de Vázquez considerem aquesta pintura jun-
tament amb Una boda en el valle de Ansó (1904), La suegra i La feria de Salamanca (1908) 
entre d’altres, com una de les seves peces més destacades ja que que no estalvià cap 
mena de detallisme ni precisió en els elements etnogràfics que veiem tant en la in-
dumentària com en l’escenari de la composició, fent del pintor un dels representants 
més destacats de l’academicisme autòcton.949 El quadre presentat a la col·lectiva 
il·lustrà la portada de La Ilustración Artística l’abril següent,950 on s’especificava que el 
seu destí era l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid i alhora aparegué re-
produït a la revista Museum.951  
 
Ja que parlem de Carlos Vázquez convé subratllar que pels volts d’aquella mostra 
l’artista va escriure a Joaquín Sorolla tot explicant-li que el vespre del dia 28 de març 
els membres de l’Artística i Literària es van reunir i havien comentat la necessitat de 
que Sorolla els enviés la candidatura per jurat que havien de votar.952 Malgrat que el 
nomenament de Sorolla com a Soci Honorari va signar-se el mes de gener, constant-
hi Eduardo Pérez-Cabrero com a secretari i Carlos Vázquez com a president, aquest 
darrer no li envià el document fins a principis del mes d’abril amb una carta datada 
el dia 6.953 Una carta posterior del mateix pintor adreçada igualment a Sorolla afir-
mava que els membres de l’entitat sentien que aquest darrer no formés part del jurat 
de l’Exposición Nacional,954 tot aclarint que tant els de l’Artística com ell mateix ho 
lamen 

                                                 
949 Ibid. 
950 La Ilustración Artística, núm. 1581 (15-IV-1912), p. 1. 
951 BALSA DE LA VEGA, R., « Exposición Nacional de Bellas Artes. Madrid ». Museum, vol. 2, núm. 5 
(1912), p. 170.  
952 Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla, 29-03-1912, fol. 1 rº. Museo Sorolla, CS6189.  
953 Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla, 06-04-1912, fol. 1 rº. Museo Sorolla, CS6190.  
954 L’Exposición Nacional de Bellas Artes fou inaugurada el 18 de maig de 1912 als Palacios del Retiro de 
Madrid. 
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Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla,  
6 d’abril de 1912. 
Museo Sorolla [CS6190] 

 
 
taven per dos motius: « lo primero por honor a la Exposición, y luego por vigilar lo 
que fuera de justicia. »955 No obstant una carta d’uns dies després ens desvetlla que 
finalment Joaquín Sorolla acceptà ser jurat provocant lògicament gran alegria en el 
pintor de Ciudad Real.956  
 
En aquest punt és interessant mencionar el paper actiu que tenia Joaquín Sorolla en 
una altra entitat artística. En efecte el juny de 1912 el pintor va escriure una carta al 
seu amic Pedro Gil-Moreno de Mora comunicant-li que « hemos fundado una So-
ciedad los pintores Villegas (José Villegas Cordero), Beruete (Aureliano de Beruete 
Moret), Pradilla (Francisco Pradilla Ortiz), Benlliure -Mariano- yo, Ferrant (proba-
blement Alejandro Ferrant), etc… hasta 16 ». Es tractava de l’Asociación de Pinto-
res y Escultores de Madrid en què Joaquín Sorolla va ser elegit president el 9 de juny 
del mateix 1912.957 
 
 
                                                 
955 Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla, 06-04-1912, fol. 1 i 2. Museo Sorolla, CS6191.  
956 Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla, 13-04-1912, fol. 1 rº. Museo Sorolla, CS6192.  
957 SOROLLA, Jaoquín, Querido Pedro. Cartas de Sorolla a Gil-Moreno de Mora. València: Generalitat Valenciana, 
Museu de Belles Arts de València, 2007; PONS-SOROLLA, Blanca, Joaquín Sorolla. Vida y Obra. Madrid: 
Fundación de la Historia del Arte Hispánico, 2001, p. 582. 
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Alexandre de Cabanyes 
Retrat de nena, 1911 
Oli s/tela d’arpillera, 99 x 95 cm. 
Vilanova i la Geltrú. Col·lecció 
particular. XII Exposició de la 
Societat Artística i Literària de 
Catalunya —  Març de 1912 

 

Paisatge 
XII Exposició de la Societat Artís-
tica i Literària de Catalunya  
—  Març de 1912 
Reproduït a Revista Comercial  
Ibero-Americana Mercurio, núm. 146 
(21-III-1912), p. 86. 

 
 
Respecte als expositors de la dotzena col·lectiva de la Societat Artística i Literària, hi 
va figurar Alexandre de Cabanyes amb els dos quadres Paisatge, reproduït a la re-
vista Mercurio,958 i Retrat de nena, que va constar a La Pàgina Artística de La Veu.959 
Aquesta darrera peça ha estat localitzada en una col·lecció particular i sabem que la 
figura s’ha representat en el jardí del poeta Manuel de Cabanyes, és a dir la Masia 
d’en Cabanyes (1798)960 que es troba a Vilanova i la Geltrú (Garraf). Igualment hi 
exposava Josep Maria de Martí Garcés, que a l’exposició va destacar amb un inte-
rior i la representació d’unes cales.961 Precisament d’aquest darrer pintor l’Interior 
aparegué reproduït a Mercurio,962 i va ser titulat Nocturn a La Ilustración Artística i com 
a peça que havia figurat a l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid.963 El 
magnífic paper que pretenien acomplir els citats autors va desembocar en una expo-
sició amb obres ben seleccionades i que segons el Diario de Barcelona en cadascuna 

                                                 
958 VEHILS GRAU-BOLÍVAR, Rafael, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». Revista Comercial Ibero-
Americana Mercurio, núm. 146 (21-III-1912), pp. 86-87. 
959 « La Exposició de la Societat Literaria y Artística de Barcelona ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La 
Veu, núm. 117 (14-III-1912), pp. 5-6. 
960 Informació facilitada per Oriol Pi de Cabanyes. 
961 VEHILS GRAU-BOLÍVAR, Rafael, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». Revista Comercial Ibero-
Americana Mercurio, núm. 146 (21-III-1912), pp. 86-87. 
962 Ibid. 
963 La Ilustración Artística, núm. 1585 (13-V-1912), p. 320. 
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d’elles s’hi aglutinaven totes les virtuts artístiques dels expositors964 a més de conver-
tir-se en un bellíssim conjunt que aconseguia barrejar la pintura i la poesia.965 
 
És interessant aturar-nos en aquest comentari del citat diari barceloní que ens ajuda 
a comprendre el to de la mostra de la Societat Artística i Literària. De forma pa-
ral·lela al Saló Esteva s’hi va fer una exposició d’obres dels mateixos autors fins ara 
glossats i que semblava ser « el fruto de las escaramuzas de esos artistas para llegar á 
las obras de la exposición que hemos mencionado »966 és a dir que els treballs triats i 
destinats a l’Exposición Nacional de Madrid estaven a la Parés mentre que a la sala 
Esteva s’hi trobaven els estudis previs de les obres i aquells quadres que no partici-
parien en el gran certamen. Un exemple il·lustratiu el trobem en Martí Garcés, qui 
exposà a l’Esteva un estudi per l’interior que s’exposava al mateix moment a la sala 
del carrer de Petritxol. També s’hi podien admirar unes marines realitzades al carbó i 
signades per Eliseu Meifrèn, un retrat i una Verge de Josep Maria Tamburini, unes 
vistes d’Agapit Casas, així com obra de Modest i Ricard Urgell. 
 
Tanmateix el crític d’aquest diari i coincidint amb el comentari publicat a Picarol, 
trobà a faltar les inquietuds artístiques que proliferaven en l’art europeu i alhora bar-
celoní, enyorant un « aire de juventud que pretende renovar los cimientos del arte 
contemporáneo. »967 Certament el to de la present exposició a la Parés no es basava 
tal i com s’afirmà des de la Pàgina Artística de La Veu en el d’una exposició « de jo-
vincels atolondrats, no una manifestació de revolucionaris, sinó en l’exposició dels 
artistes fets, consagrats, coneguts ja del publich pels seus temes usuals, pel seu estil 
marcadíssim. »968 Els aires renovadors no canviaren el caràcter que fins ara havia 
desprès l’Artística i Literària, però malgrat aquest fet, la present mostra va saber re-
flectir en les obres presentades la perícia d’un grup d’artistes que van presumir du-
rant aquells vuit dies d’una de les seves millors exhibicions.969  
 
Havent finalitzat l’hivern va arribar la primavera, i exactament el 18 de maig va inau-
gurar-se a Madrid la corresponent Exposición Nacional de Bellas Artes als Palacios 
del Retiro. Dels pintors als quals acabem de citar s’hi exposaren les obres que com 
hem comentat havien pogut ser contemplades pel públic barceloní a la Sala Parés. 
Així doncs Aureli Tolosa va ser qui envià més pintures a Madrid arribant a presentar 
sis quadres, Antoni Ros i Güell n’envià cinc; del traspassat Joan Brull i de Ricard 
Urgell es podien admirar quatre obres, d’Agapit Casas i Enric Galwey dues i final-
ment tant de Josep Maria Tamburini, com de Modest Urgell, Carlos Vázquez i Josep 
Maria de Martí Garcés una.  

                                                 
964 L. F., « Las exposiciones de la semana ». Diario de Barcelona, núm. 74 (14-III-1912), pp. 4512-4513. 
965 VEHILS GRAU-BOLÍVAR, Rafael, « Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». Revista Comercial Ibero-
Americana Mercurio, núm. 146 (21-III-1912), pp. 86-87. 
966 L. F., « Las exposiciones de la semana ». Diario de Barcelona, núm. 74 (14-III-1912), pp. 4512-4513. 
967 Ibid. 
968 F., « La Exposició de la Societat Literaria y Artística de Barcelona ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de 
La Veu, núm. 117 (14-III-1912), pp. 5-6. 
969 Ibid. 
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▪ L’exhibició anual de l’hivern de 1912 a la Sala Parés 
 
Podríem dir que l’exposició que l’Artística i Literària va celebrar durant la segona 
setmana de març va ser una exposició extraordinària. Primerament pel fet que tin-
gués una durada tan breu i després perquè mostrava les obres que enviaven els seus 
socis al certamen estatal. Anualment, tot i que exceptuant certs anys d’ençà de la 
seva creació, l’entitat era fidel a la Sala Parés i organitzava una mostra que solia inau-
gurar-se el mes desembre. La que va correspondre a l’hivern de 1912 va ser inaugu-
rada el dissabte 14 de desembre i com era habitual a la galeria del carrer de Petritxol. 
Al voltant de vint expositors van presentar llurs obres « huyendo de las estridencias 
(...), exteriorización de una estética sustentada por un grupo de artistas, que sin lle-
gar, ni pretenderlo, a constituir una escuela, rige, sin embargo, un común sentimien-
to en todos. »970 
 
Divuit artistes agrupats en l’Artística i Literària van exposar més d’una trentena de 
pintures creant així una exhibició « no muy numerosa, pero sí muy seleccionada. »971 
Per la seva part Joaquim Folch i Torres amb el pseudònim de Flama afirmava a La 
Pàgina Artística de La Veu que la mostra distava molt de la celebrada l’any anterior i el 
seu èxit únicament era compensat per algunes teles i no pel conjunt pictòric que 
d’ella en resultava. I el crític posava com exemple l’aportació de la secció jove de 
l’exposició, tals com els treballs de Josep Maria de Martí Garcés, Ricard Urgell i Bo-
naventura Puig Perucho, de qui en parlarem tot seguit. 972  

                                                 
970 F., « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». Diario de Barcelona, núm. 18679 (19-XII-1912). 
971 La Vanguardia, núm. 14386 (20-XII-1912), p. 8. 
972 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « Exposició de la Societat Artística i Literària a can Parés 
». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 157 (19-XII-1912), p. 6. 
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Membres de la Societat Artística i Literària de Catalunya a la Sala Parés en la XIII Exposició (1912) 
De peu i d’esquerra a dreta: Manuel Cusí, Enric Galwey, Tomàs Sans, Joan Baptista Parés, Francesc 
Galofre Oller i Eliseu Meifrèn // Asseguts i d’esquerra a dreta: Pere Casas Abarca, Josep Maria de 
Martí Garcés, Modest Urgell, Carlos Vázquez, Vicent Borràs i Bonaventura Puig Perucho.973 AHC 
 
 
La premsa no esmentà Modest Urgell, malgrat que en un retrat del grup fet per 
Alessandro Merletti apareixia al centre de la imatge, com també va ocórrer amb Jo-
sep Cardona. Hi va faltar Lluís Graner, que es trobava exposant a Nova York, però 
no faltà Enric Galwey que era el més fidel al grup. Un quadre titulat Alrededores de 
Meudon que duia la seva firma havia estat col·locat en un lloc preferent de la Sala i les 
grans qualitats com a paisatgista que demostrava en la citada obra va merèixer 
l’encomi del crític Manuel Rodríguez Codolá des de La Vanguardia.974 Si seguim co-
mentant la nòmina dels assidus al col·lectiu trobem, com era habitual, la pinzellada 
de Ricard Urgell en diverses notes de temes de music-hall farcides de ballarines i 
cupletistes impregnades de llum artificial. També s’hi podien contemplar dues obres 
de Josep Maria Tamburini, la primera titulada Cariños maternales, en què s’hi admi-
rava una mare jugant amb el seu infant i que en els anys 50 va aparèixer a El Arte 
modernista catalán d’Alexandre Cirici,975 i la segona El baño, quadre reproduït a La Ilus- 
 

                                                 
973 Una imatge realitzada pel fotògraf Soler i molt similar a aquesta aparegué reproduïda en el número 4437 de 
La Tribuna (16-XII-1912), p. 6. 
974 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., La Vanguardia, núm. 14386 (20-XII-1912), pp. 8-9. 
975 CIRICI PELLICER, Alexandre, El Arte modernista catalán. Barcelona: Aymà, 1951, p. 326. 
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Josep Maria Tamburini 
(Esq.) Cariños maternales; (Dret.) El baño. Aquest últim reproduït a La Ilustración Artísti-
ca, núm. 1621 (20-I-1913), p. 65. 
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tración Artística a principis de l’any següent976 i com anava essent habitual en les seves 
composicions hi havia plasmat una jove immersa en un bosc idealitzat.  
 
Per la seva part Aureli Tolosa, molt fidel a les exposicions del grup, va estar present 
amb una composició de flors. S’hi sumava Romà Ribera amb la figura femenina 
Dama Luis XV i Antoni Ros i Güell, partícip de l’Artística i Literària des que va 
reunir-se amb altres pintors tot conformant la breu Societat d’Artistes Catalans el 
1908. De l’esmentat autor s’hi exposava únicament un paisatge. Igualment el públic 
va poder gaudir d’una vista de Camprodon i dels entorns de París representats per 
Agapit Casas, alhora que per primer cop s’unia a l’entitat el seu germà Pere Casas 
Abarca, que envià una testa femenina. Ara bé, una de les composicions que més va 
captar les mirades del públic va ser Fent puntes de Manuel Cusí, la qual va ser repro-
duïda a la Ilustració Catalana.977 Una jove asseguda i de perfil es troba absorta en 
l’elaboració de les puntes i el coixí amb els boixets marca una diagonal damunt 
d’unes balustres que atorguen tota la profunditat de l’obra. Cusí sumava una cinque-
na d’exposicions amb l’Artística i Literària i fins aleshores en la majoria d’elles hi 
havia enviat temes relacionats amb balls de màscares.  
 
La resta de pintors comptaven amb menys exposicions, com per exemple Carlos 
Vázquez, un dels artistes més destacats de la present mostra. Hi envià un retrat de 
mig cos de la seva model, la famosa cupletista Raquel Meller, i alhora un grup 
d’homes en una taverna en què la mirada de l’espectador descendeix fins al gras per- 

                                                 
976 La Ilustración Artística, núm. 1621 (20-I-1913), p. 65. 
977 Ilustració Catalana, núm. 498 (22-XII-1912), p. 681. 
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Manuel Cusí 
Fent puntes 
XIII Exposició de la Societat Artística i Literària 
de Catalunya — Desembre de 1912 
Fotografia de Sagarra. ANC 

 
sonatge assegut a la dreta, composició que va esdevenir una de les obres més emi-
nents de l’exposició. Segons l’article a La Vanguardia el seu títol era Mosquitos manche-
gos,978 però també l’hem localitzat amb el títol de Bebedores979 i unes postals on es re-
produí el quadre amb motiu del Salon de la Société des Artistes Français de París de 
1913 aparegué amb el nom de Mosquitos del vino. No podem oblidar esmentar que un 
oli amb el nom Buveurs du vin amb el número 1798 acompanyà l’anteriorment esmen-
tat Lune de miel dans la vallée d’Anso en el Saló francès d’aquell any. I cap a finals del 
mes de desembre aparegué reproduït a La Ilustración Artística el mateix quadre amb el 
nom que hem citat Mosquitos manchegos.980  
 
És realment destacable i útil fer referència a un quadern elaborat per la filla de 
l’autor Matilde Vázquez, on ens transmet una sèrie de dades de l’obra que titulà 
Mosquitos de vino:  
 

Cuadro pintado en la bodega pequeña de la casa de mi Abuelito en Ciudad-Real. Es 
el último cuadro que el Abuelito ha visto pintar a Papá y recuerda que como era un 
sitio de tantas moscas pues lo pintaba en el mes de agosto, el Abuelito con su pa-
ñuelo se entretenía en quitarselas. Fue expuesto en el Salón de París y un día Papá 
estando en la Exposición delante del cuadro se encontró con Don Jaime de Borbón 
que le gustó tanto el cuadro que quería comprarlo. Sabiendo Papá la situación de 
Don Jaime no accedió a vendérselo. Parece que este cuadro estaba destinado a que 
Papá no percibiera ningún céntimo por él pues se vio obligado a regalárselo a Don 
Rafael Gaset Ministro de Fomento por un favor que le prometió y no le hizo.981 

                                                 
978 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., La Vanguardia, núm. 14386 (20-XII-1912), pp. 8-9. Aquest títol apareix en 
els documents personals del pintor, així com Mosquitos de vino. 
979 “Bebedores”. Tarjeta Postal. Union Postale Universelle. Edt. N. Coll Salietti, Barcelona: Ediciones Victo-
ria. 
980 La Ilustración Artística, núm. 1617 (23-XII-1912), p. 1. 
981 VÁZQUEZ, Matilde, Los cuadros más importantes de mi Papá dictado por él. Inèdit, p. 13. Arxiu Carlos Vázquez. 
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Carlos Vázquez 
Mosquitos de vino  
o Mosquitos manchegos 
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Carlos Vázquez (Esq.) Retrato de Raquel Meller; XIII Exposició de la Societat Artística 
i Literària de Catalunya — Desembre de 1912. (Dret.) Carlos Vázquez pintant el retrat  
de Raquel Meller l’any 1912. Arxiu Carlos Vázquez 

 
 
Altres pintors que com Carlos Vázquez sumaven tres exposicions amb l’Artística i 
Literària eren Josep Maria de Martí Garcés, Eliseu Meifrèn, Tomàs Sans i Josep Ma-
ria Xiró. Per començar Josep Maria de Martí Garcés va fer un molt bon paper a 
l’exhibició i inclús gràcies als seus treballs va ser destacat en l’article de La Esquella de 
la Torratxa.982 Va exposar-hi un total de quatre treballs que responien a dos interiors, 
el primer d’ells de l’antre artístic « La Rectoria » i el segon A la vera del querer, en què 
representà una jove parella en actitud bé enutjada o bé reflexiva en un atapeït interi- 
 

                                                 
982 « Saló Parés ». La Esquella de la Torratxa, núm. 1774 (27-XII-1912), pp. 842-843.  
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Imatge d’Eliseu Meifrèn en l‘exposició indivi-
dual organitzada el novembre de 1912  
a la Sala Parés. A la fotografia s’hi poden veure 
els treballs que realitzà el pintor durant les seves 
estades a San Jerónimo de Murtra i Cadaqués. 
Fotografia de Castellà. AHC 

 

Josep Maria de Martí Garcés 
A la vera del querer. XIII Exposició 
de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Desembre de 1912. 
Reproduït La Ilustración Artística, 
núm. 1621 (20-I-1913), p. 64 

 
 
or que ens pot recordar als interiors dels mestres holandesos i que fou reproduït a 
La Ilustración Artística el mes següent.983 L’autor va ser notablement aplaudit en di-
verses crítiques publicades,984 i també havia enviat una parella de llogarrenques que 
amb flors i fruites es repenjaven en una finestra de tons verds, i finalment hi exposà 
el bodegó intitulat Plata y oro,985 on mostrava un servei de cafè, un ram de roses 
vermelles, peces de cristalleria i una safata de plata a la llum ataronjada d’un canelo-
bre de doble braç. Per la seva part Eliseu Meifrèn, qui recentment havia clausurat 
una exposició individual a la mateixa Parés,986 hi envià un paisatge amb un llac amb 
el nom Otoño; Tomàs Sans dues vistes, una de les quals duia el títol de Cumulus i 
finalment Josep Maria Xiró presentava diverses notes entre les quals algunes mari-
nes.  
 
En darrer lloc s’hi van afegir quatre pintors que havien exposat amb el grup per 
primera vegada en l’exposició del mes de gener de 1911. Ens referim a Vicent Bor-
ràs, que figurà amb un apunt « brillante y pastoso de color »987 i que revelava « el co- 

                                                 
983 La Ilustración Artística, núm. 1621 (20-I-1913), p. 64. 
984 « Exposiciones. La artística y literaria ». La Publicidad. Jueves Artísticos de La Publicidad, núm. 1 (19-XII-1912), 
p. 3; Juan de Dos, « Crónica de Arte. Salón Parés ». El Noticiero Universal, núm. 8583 (19-XII-1912), p. 6; RO-
DRÍGUEZ CODOLÁ, M., La Vanguardia, núm. 14386 (20-XII-1912), pp. 8-9; « Belles Arts ». Ilustració catala-
na, núm. 498 (22-XII-1912), p. 682. 
985 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., La Vanguardia, núm. 14386 (20-XII-1912), pp. 8-9. 
986 Celebrada durant el mes de novembre del mateix any 1912, on hi envià més duna cinquantena d’obres. La 
Ilustració Artística, núm. 1613 (25-XI-1912); Ilustració Catalana, núm. 496 (8-XII-1912). 
987 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., La Vanguardia, núm. 14386 (20-XII-1912), pp. 8-9. 
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Imatge de la XIII Exposició de la Societat Artística i Literària (1912). A l’esquerre es pot veure Ca-
riños maternales de Josep Maria Tamburini i al fons a la dreta Retrato de Raquel Meller i Mosquitos Man-
chegos o Mosquitos de vino de Carlos Vázquez, així com A la vera del querer de Josep Maria de Martí 
Garcés, entre d’altres. Fotografia de Frederic Ballell. AFB [S0-0011_50] 
 
 
lorista sucós y realista a la vegada »,988 Francesc Galofre Oller amb un retrat de la 
seva filla, « el mejor que conocemos de su mano »,989 Bonaventura Puig Perucho 
amb un paisatge de tons blaus i un de tonalitats agrisades i per últim Magí Oliver, 
que va concórrer a la mostra amb l’interior d’una ermita titulat Ermita de la costa i un 
Paisatge. 
 
Per concloure el comentari de la present exposició convé remarcar que la col·lectiva 
de finals de 1912 no va ser una de les més lloades, ja que com a conjunt artístic el 
resultat va ser poc brillant i l’èxit que obtingué va ser gràcies únicament a certes pin-
tures que destacaven de la resta. Les crítiques aparegudes a La Publicidad i a La Pàgina 
Artística de La Veu van ometre els comentaris referents a les teles exposades, i només 
la primera publicació va tractar més extensament el paper de Josep Maria de Martí 
Garcés i Carlos Vázquez.990 Per la seva banda Folch i Torres parlà del problema de 
les col·lectives: « Els artistes no’s coneixen may en aquests conjunts, perque, tal ve-
gada, essent l’individualisme una de les característiques dels homes donats a les arts 
lliures, creuen que els conjunts colectius maten les individualitats, y per tant, les res-
ponsabilitats individuals. »991 Així doncs la tretzena mostra el grup no va aconseguir 
presentar els millors fruits de la paleta de tots els seus pintors, sinó que es van limi-
tar a exposar temes repetits que asseguraven la reputació de la majoria dels autors.992  
 

                                                 
988 « Belles Arts ». Ilustració catalana, núm. 498 (22-XII-1912), pp. 681 i 682. 
989 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., La Vanguardia, núm. 14386 (20-XII-1912), pp. 8-9. 
990 « Exposiciones. La artística y literaria ». La Publicidad. Jueves Artísticos de La Publicidad, núm. 1 (19-XII-1912), 
p. 3. 
991 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « Exposició de la Societat Artística i Literària a can Parés 
». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 157 (19-XII-1912), p. 6. 
992 « Saló Parés ». La Esquella de la Torratxa, núm. 1774 (27-XII-1912), pp. 842-843.  
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Imatge de Joan Baptista Parés envoltat dels artistes de la Societat Artística i Literària en la XIII 
Exposició (1912) a la Sala Parés. Asseguts (d’esquerra a dreta): Pere Casas Abarca, Josep Maria de 
Martí Garcés, Modest Urgell, Carlos Vázquez, Vicent Borràs i Bonaventura Puig Perucho // De 
peu (d’esquerra a dreta): Manuel Cusí, Enric Galwey, Tomàs Sans, Joan Baptista Parés, Francesc 
Galofre Oller, Josep Cardona i Eliseu Meifrèn. Fotografia d’Alessandro Merletti. AHC 
 
 
Per exemple des d’El Noticiero Universal es sentencià que « En estas exposiciones co-
lectivas no aparecen muy a menudo en todo su valor las determinantes de cada uno 
de los artistas »993 i coincidia amb El Poble Català a l’afirmar que la present no resultà 
ni tan nodrida ni tan notable com en anys anteriors.994 
 
Així mateix en l’exposició del desembre de 1912 la col·lectivitat va afeblir les indivi-
dualitats pictòriques de l’Artística i Literària, com si en la Parés s’hi pogués veure un 
dèbil conjunt plàstic il·luminat únicament per algunes obres concretes. A més les 
obres que van destacar de forma eminent tenien un to força conegut entre els assi-
dus a les exposicions de l’Artística, car el col·lectiu seguia inamovible al camí plàstic 
que anava traçant « como manifestación íntima, como fiesta familiar en la que anu-
almente se reúnen los que rinden culto a los mismo ideales. »995 
 
▪ Exposició de la Registrada « Sociedad Cultural », 1914 
 
Després de més d’un decenni de la fundació de la Societat Artística i Literària, ens 
trobem amb un any en què l’entitat no celebrà la seva exposició col·lectiva anual. El 

                                                 
993 Juan de Dos, « Crónica de Arte. Salón Parés ». El Noticiero Universal, núm. 8583 (19-XII-1912), p. 6. 
994 LULIUS, « Noves d’Art ». El Poble Català, núm. 2845 (23-XII-1912), p. 3. 
995 « Barcelona. Salón Parés, XIII Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». La Ilustración Artística, núm. 
1617 (23-XII-1912), p. 844. 
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que podem destacar és que durant el mes de febrer de 1913 la Sala Parés va mostrar 
una farcida exposició pòstuma de pintures i dibuixos del recentment traspassat Joan 
Brull, que com bé sabem va ser un dels iniciadors del projecte col·lectiu i un dels 
pintors més fidels a les exposicions del grup. La mostra va ser molt concorreguda996 
i la premsa li dedicà grans elogis, i per tant la fama de la seva trajectòria es reflectiria 
per exemple en el fet que diverses publicacions barcelonines tals com Ilustració Cata-
lana, La Ilustración Artística i Hojas Selectas se’n feren veritable ressò i reproduïren di-
verses de les obres que s’hi van exposar.997  
 
Recordem que la Societat Artística va iniciar la seva trajectòria amb una brillant po-
sada en escena el desembre de 1900 i que va celebrar regularment una sèrie 
d’importants exhibicions, sempre a la Sala Parés. Cap el 1911 algunes de les seves 
col·lectives ja no tingueren la lluor dels començaments i l’any 1914 començà un nou 
període tot i que a nivell de gestió interna més que no pas expositiva. Com hem citat 
en un capítol anterior, el gener de 1914 la Societat Artística i Literària de Catalunya 
va quedar registrada com a « Sociedad cultural »998 i els seus socis van reformar el 
reglament que l’entitat tenia aprovat des de març de 1900. El nou estatut s’aprovà el 
3 de gener i el dia 14 la Societat Artística i Literària va inaugurar la seva XIV Expo-
sició, mostra que va romandre al Saló Parés fins el 12 de març. Si bé en un capítol 
anterior s’ha transcrit el contingut del nou reglament volem recordar que eren Socis 
d’Honor els tres pintors Hermen Anglada-Camarasa, Joaquín Sorolla i Ignacio Zu-
loaga, els quals també acabarien exposant amb el col·lectiu si bé Anglada ja ho va fer 
aquell mateix any. 
 
És interessant remarcar que en una època en què es van crear societats artístiques 
amb un caràcter més efímer que no pas les originades en el segle XIX, sorprèn la 
legalitat que desprenia l’Artística i Literària, preocupada per constar en el Registre 
Civil i per regir-se per un estatut propi. En el reglament també es redactaren diver-
sos articles referents a les exhibicions i un d’ells confirmava el caràcter anual de les 
exposicions, i tal i com hem pogut observar a partir de 1914 les mostres 
s’organitzaren a principis d’any i no durant el mes de desembre com havia estat ha-
bitual. Tampoc els membres de l’entitat oblidaren redactar una clàusula sobre 
l’admissió dels treballs ja que des d’aleshores la col·locació de les obres d’art aniria a 
càrrec de quatre artistes escollits per sorteig encara que no hi exposessin, i juntament 
amb el president formarien un jurat de cinc membres responsable de l’admissió i 
col·locació de les obres.999  
 
Abans de l’obertura de l’exhibició el pintor Carlos Vázquez, aleshores president de 
la Societat, va escriure una carta a Joaquín Sorolla tot parlant-hi de l’entitat en què 
els dos autors hi formaven part. Després d’esmentar-li que els socis pretenien fer 
                                                 
996 T., « Juan Brull ». La Ilustració Artística, núm. 1626 (24-II-1913), p. 140. 
997 Ilustració Catalana, núm. 506 (16-II-1913); T., « Juan Brull ». La Ilustració Artística, núm. 1626 (24-II-1913), p. 
140; « Exposición de obras póstumas del pintor Juan Brull ». Hojas Selectas, núm. ( I-1913), pp. 376-379. 
998 Año 1914. Registro: Negociado 9º; Folio 244, Registre número 7767. AGDGC. 
999 Any 1914. Registre número 7767. AGDGC. 
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certs canvis en el reglament de l’entitat i de demanar-li la seva opinió sobre 
l’assumpte, Vázquez li explicava que « En 14 de febrero al 14 de marzo haremos la 
Exposición anual que esta Sociedad ----- y contamos con que este año nos enviarà 
V. algun cuadro, grande pequeño o como quiera para que nos honore la Exposición 
y que le hagamos los debidos honores. (...) »1000 Malgrat el contingut de la carta i els 
desitjos de l’entitat, Sorolla no va figurar en el catàleg i si analitzem el díptic de 
l’exposició veurem que constava el dia 14 de gener com a data d’obertura.1001 Amb 
l’objectiu de confirmar la data exacta, s’ha trobat que la notícia de la seva inaugura-
ció apareguda al Diario de Barcelona situà la inauguració de la mostra el 14 de fe-
brer1002 i les crítiques de la mateixa daten d’aquest mes, en comptes de gener. Si bé 
encara no ho hem pogut documentar, probablement la Junta Directiva de la Societat 
també demanà la participació dels altres dos Socis d’Honor de l’entitat Ignacio Zu-
loaga i Hermen Anglada-Camarasa, essent tan sols aquest darrer qui figurà en la llista 
d’expositors. 
 
Atès que Dionís Baixeras era l’últim soci admès per formar part de l’entitat, se li en-
carregà el cartell anunciador de l’exposició tot i que per motius de treball va haver de 
rebutjar-ho nomenant « por categoría » a Josep Mongrell.1003 Una parella formada 
per un home i una dona tornant del camp, ella amb un cove ple de raïm i fulles de 
parra damunt del cap i ell carregant un sac a les espatlles, il·lustrava la portada d’un 
díptic signat pel citat artista valencià i datat el 1914. Alguns mesos abans de la mos-
tra havia estat nomenat soci de l’entitat i el cartell representava la invitació a la ca-
torzena exposició de l’Artística i Literària i per altra detallava els expositors i llurs 
treballs.1004 A més aquest dibuix il·lustrà el cartell amb el qual l’entitat s’anunciava 
repartint-lo per tota la ciutat1005 i va ser reproduït a la revista Mercurio on Pere Casas 
Abarca constava com a director artístic.1006 Alhora gràcies a l’estudi de les actes de 
l’entitat, hem descobert que amb motiu del gran èxit del cartell l’entitat obsequià a 
Mongrell amb un champagne d’honor a la Maison Dorée « asistiendo toda la Plana 
Mayor »,1007 demostrant així la bona harmonia que hi havia entre els socis. 
 
                                                 
1000 Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla, 03-01-1914. P. 1 vº. Museo Sorolla, CS6197. 
1001 XIV Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Invitación. 14-I/12-III-1914, Sala Parés. 
Tipografía La Académica. Grabados APOLO. Barcelona, 1914. 
1002 « De arte ». Diario de Barcelona, núm. 45 (14-II-1914), p. 2148; « Exposiciones. La Artística y Literaria ». La 
Publicidad. Pàgina Artística, núm. 12536 (18-II-1914), pp. 4-5; FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística 
i Literària de Catalunya. La “Invitación” ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 218 (19-II-
1914), p. 5; RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Una Exposición. Asociación Artística y Literaria de Catalu-
ña ». La Vanguardia, núm. 14814 (24-II-1914), pp. 9-10; FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i 
Literària de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-
1914), p. 5. 
1003 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 12-01-1914, pp. 2-3. RCAB. 
1004 MARAGALL, Joan A., Història de la Sala Parés. Barcelona: Editorial Selecta, 1975, p. 114; PÉREZ ROJAS, 
Francisco Javier; ALCAIDE, José Luis (dir.), José Mongrell (1870-1937). València: Generalitat Valenciana, Mu-
seo de Bellas Artes de València; Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2001. Catàleg amb motiu 
de l’exposició homònima al Museu de Belles Arts de València (XII-2001/III-2002), p. 262. 
1005 « De arte ». Diario de Barcelona, núm. 45 (14-II-1914), p. 2148. 
1006 « Actualidades ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 196 (19-II-1914), pp. 55-56. 
1007 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya  número 3, 1914, pp. 4-6. RCAB. 
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Invitació a la XIV Exposició de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — 1914. AHC 

 
 
Quaranta-nou pintures de vint-i-un artistes farcien el catàleg de la mostra1008 cele-
brada a la Sala Parés, malgrat que la crítica de La Veu de Catalunya desvetllà que a 
l’establiment hi exposava també Romà Ribera, que no constava en el catàleg i a més 
s’exposaren més obres de les que figuraven en la invitació.1009 Durant els dos pri-
mers mesos d’aquell 1914 el públic de la galeria pogué admirar de nou la participació 
dels assidus a l’entitat i alhora la d’alguna nova inclusió de la que en parlarem tot 
seguit. Abans caldrà comentar que la Junta Directiva de la Societat va nomenar una 
comissió encarregada per la selecció i col·locació d’obres formada per Aureli Tolosa, 
Pere Casas Abarca, Antoni Ros i Güell i Tomàs Sans.1010 
 
En primer lloc ens referirem als que participaren en la fundació de la Societat tals 
com Modest Urgell, present amb una Caída de la tarde que va ser col·locada en el 
lloc d’honor de l’exposició, malgrat no constituir el punt més destacat de tota la Sa-
la.1011 En segon lloc el paisatgista Enric Galwey que hi constava gràcies a una invi-
tació particular que li havia fet arribar la Junta.1012 Pel que fa a la seva presència ex-
positiva hi havia enviat Turbonada de octubre on hi plasmà una cantera propera a un 
pinar, « paisatge auster i fort i d’una senzilla grandiositat que li ve de la fermesa del 
dibuix, de l’estudi pregón de la naturalesa i de la possessió per part de l’artista de 

                                                 
1008 XIV Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Invitación. 14-I/12-III-1914, Sala Parés. 
Tipografía La Académica. Grabados APOLO. Barcelona, 1914. 
1009 FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i Literària de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de 
Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-1914), p. 5. 
1010 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 12-01-1914, pp. 2-3. RCAB. 
1011 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., « Una Exposición. Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Van-
guardia, núm. 14814 (24-II-1914), pp. 9-10. 
1012 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 12-01-1914, pp. 2-3. RCAB. 



 - 342 - 

 
 
 
 
 
 

Ricard Urgell 
Interior 

Oli s/tela, 47 x 34,5 cm. 
Barcelona. En mercat. 
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Ricard Urgell 
Interior 
XIV Exposició de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Febrer de 1914. Reproduït  
a La Ilustración Artística, núm. 1679 (2-III-1914), p. 160 

 
 
de tots els medis per interpretar-la en pintura. »1013 Amb ells hi participava el fill del 
mestre, Ricard Urgell que tot sumant dotze exposicions amb l’Artística s’havia 
convertit en un dels fidels a l’entitat. En la present hi va fer constar sis interiors i 
segons la invitació editada era la quantitat més elevada d’obres que presentaren els 
artistes a la Sala Parés. La crítica signada per Manuel Rodríguez Codolá a La Van-
guardia en recalcà dues, per un costat Salón de descanso del antiguo Teatro de la Santa Cruz 
i per altre « un dormitorio donde penetra alegre, juguetón un rayo de sol que da en 
la cabecera de la cama. »1014 Cal dir que el març de 1914 La Ilustración Artística publi-
cà un número farcit de reproduccions d’obres que havien figurat en la present mos-
tra, començant per la portada que s’il·lustrà amb la pintura que hi envià Carlos Vá-
zquez intitulada La Cuna.1015 En la citada publicació i també a Ilustració Catalana1016 
aparegué una de les obres que Ricard Urgell havia enviat a l’exposició titulada Interior 
i de la qual hem trobat el seu magnífic estudi. L’escena estava protagonitzada per 
una parella que per la seva actitud, postura i inclús per les robes, recorda al quadre A 
la vera del querer que havia presentat Josep Maria de Martí Garcés el 1912.  
 
Igualment fidels al col·lectiu seguien essent Josep Maria Tamburini, que envià 
Fantasía, localitzada tant a la portada d’un número d’abril de La Ilustración Artística1017 
com a El País,1018 i La hora del baño, tema que ja havia figurat en anteriors exposicions 
de la Societat Artística i Literària1019 i que l’autor plasmava en composicions molt  

                                                 
1013 FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i Literària de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de 
Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-1914), p. 5. 
1014 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., « Una Exposición. Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Van-
guardia, núm. 14814 (24-II-1914), pp. 9-10. 
1015 La Ilustración Artística, núm. 1679 (2-III-1914), portada i pp. 160, 161, 164, 165. 
1016 Ilustració Catalana, núm. 562 (15-III-1914), p. 157. 
1017 La Ilustración Artística, núm. 1686 (20-IV-1914). 
1018 El País, núm. 9751 (15-III-1914), p. 1. 
1019 En la II Exposició de la Societat Artística i Literària celebrada el 1901, Josep Maria Tamburini havia en-
viat una pintura titulada Antes del baño, i el 1912 en la XIII Exposició hi va fer constar El baño. 
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Pere Casas Abarca 
La Guerra 
XIV Exposició de la Societat Artística  
i Literària de Catalunya — Febrer de 1914 
Reproduït a Mercurio. Revista Comercial Ibero-
Americana, núm. 196 (19-II-1914), p. 55. 

 
 
semblants, protagonitzades sempre per isolades figures femenines. Tampoc hi faltà 
la presència del paisatgista Aureli Tolosa, que aquell mateix mes de febrer havia 
celebrat una individual a la mateixa galeria1020 on presentà els habituals temes de 
flors i diversos paisatges notablement encomiats a La Veu de Catalunya.1021 Ara bé 
segons el catàleg de la present mostra col·lectiva i corroborat per la crítica, exposà 
únicament l’obra Robles y encinas.  
 
En la present mostra també s’hi van exhibir els dos treballs de Manuel Cusí, Vaca-
ciones i Hija del mar, aquesta darrera reproduïda a tota plana a La Ilustración Artística1022 
i on l’autor hi va plasmar una jove amb un vaixell de joguina a les mans asseguda a 
l’entrada d’una casa a la població costera de Tossa, on la pintura fou datada en el 
1913. Com ell Antoni Ros i Güell exposava per sisena vegada amb el col·lectiu si 
bé Cusí ho feia des de 1901 i aquest darrer des de 1908. Hi exposà El Gorg de les Goi-
xes i Otoño, « mostrant-se un paisatgista ben personal que sap traduir amb medis 
simplicíssims els estats del paisatge. »1023 En aquest punt cal parlar de Fernando 
Cortés, un autor que havia exposat assíduament entre 1903 i 1905 i que després 
d’un gran silenci en el si de l’entitat tornà a figurar-hi en el 1914 amb dues obres 
titulades Paisaje. I malgrat no figurar en el catàleg no podem oblidar esmentar Romà 
Ribera que es presencià amb un quadre de gènere.  

 

                                                 
1020 GHILONI R., « De arte ». La Tribuna de Barcelona, núm. 4330 (5-II-1914), p. 4. 
1021 « Les Exposicions. A la Sala Parés. Exposició Aureli Tolosa ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La 
Veu, núm. 216 (5-II-1914), pp. 6-7. 
1022 La Ilustración Artística, núm. 1679 (2-III-1914). 
1023 FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i Literària de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de 
Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-1914), p. 5. 
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Una de les firmes que hem anat veient al llarg de les darreres exposicions de 
l’Artística i Literària és la d’Agapit Casas Abarca, pintor que envià dos paisatges, 
un dels quals titulat Paisaje de Camprodón. Ja que parlem d’aquest artista convé esmen-
tar que per segona vegada hi exposava amb el grup el seu germà Pere Casas amb 
un cap de dona molt expressiu i commovedor anomenat La Guerra i reproduït a la 
revista Mercurio.1024  

 
De la mateixa manera que el pintor citat anteriorment Antoni Ros i Güell, Alexan-
dre de Cabanyes s’havia incorporat al col·lectiu en el moment en què es va engen-
drar la fugaç Societat d’Artistes Catalans, i des d’aleshores tan sols hi faltà l’hivern de 
1912. Hi envià una escena de pescadors immersa en un dia de vent i titulada Marina 
« en la qual, dintre una concepció naturalista i decorativa a la vegada, s’hi respira la 
salabror de l’ambient i s’hi copsa amb intensitat el sentit del viure de la gent pesca-
dora. »1025 Per la seva part Dionís Baixeras era gairebé novell en l’Artística i Literà-
ria, amb motiu de que era la segona vegada que s’unia a la Societat. En les seves 
memòries autobiogràfiques va narrar algun aspecte de l’entitat com per exemple el 
fet que va ser sol·licitat perquè formés part de l’entitat anys més tard de que fos 
constituïda per Urgell.1026 Per l’actual mostra hi envià « una de les seves característi-
ques marines »,1027 obra que contrastà amb la de Cabanyes per ser més « límpida i 
plàcida. »1028 Tal i com es veié en altres autors La Ilustración Artística reproduí la pin-
tura de Baixeras en un quart de plana1029 i en ella s’hi contemplava un dels seus habi-
tuals mariners amb barretina assegut a les roques i davant d’un mar esquitxat només 
per una barca amb vela. 
 
Si mirem enrere ens adonem que la Societat Artística i Literària va incloure un grup 
de noves firmes en el seu cenacle a partir de la seva exposició del gener de 1911. 
Aquell any s’havia celebrat la VI Exposició Internacional d’Art de Barcelona i les 
noves firmes a les que fem referència hi havien estat presents, noms que acabaren 
conformant un grup de diversos pintors que exposaren amb l’entitat des d’aleshores. 
Parlem de Josep Maria de Martí Garcés, Eliseu Meifrèn, Tomàs Sans, Carlos Vá-
zquez, Francesc Galofre Oller, Magí Oliver i Bonaventura Puig Perucho. Per ordre 
començarem parlant de Josep Maria de Martí Garcés, un dels autors de qui es 
pogueren contemplar més quadres. Hi envià un total de sis treballs pictòrics intitu-
lats Sol y sombra, La Reja, Interior (apuntes), Día de lluvia (apuntes), L’embarras du Choix, 
en la qual el pintor plasmà una noia asseguda en un interior en el moment de pren-
dre una difícil decisió i finalment Calabazas y cebollas, bodegó destacat pel crític de La  
 

                                                 
1024 « Actualidades ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 196 (19-II-1914), pp. 55-56. 
1025 FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i Literària de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de 
Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-1914), p. 5. 
1026 BAIXERAS VERDAGUER, Dionís, Experiencias y recuerdos autobiográficos de un pintor octogenario. 1942, p. 
105 bis. Inèdit. Arxiu RACBASJ. 
1027 FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i Literària de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de 
Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-1914), p. 5. 
1028 Ibid. 
1029 La Ilustración Artística, núm. 1679 (2-III-1914). 
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Josep Maria de Martí Garcés.  
(Esq.) L’embarras du Choix. (Dret.) Calabazas y cebollas.  
XIV Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya — Febrer de 1914.  

 
 
Veu de Catalunya.1030 En aquest punt és molt interessant referir-nos a un magnífic 
quadre a l’oli fet per aquest mateix pintor i dedicat « a mi buen amigo Pedro C. 
Abarca », on representà l’estudi del seu company d’exposició i d’entitat. Una magní-
fica fotografia reproduïda en la monografia escrita per Julio Gay1031 ens ha permès 
descobrir el taller de Casas Abarca i així comparar-lo amb el quadre. 
 
Al mateix temps d’Eliseu Meifrèn s’hi exposaren Sol de tarde, dos treballs amb el 
nom de Claustro i Armonía azul-verde i de Tomàs Sans, aportació del qual fou defini-
da a La Pàgina Artística de La Veu « com una nota simpàtica de l’”exposición” »1032 
s’hi van exposar Paseo del Santuario (Caldes de Montbui), Llobregat, Tristor, Florits i dues 
pintures intitulades Eucaliptos. Per la seva part la important obra de gran format que 
signà Carlos Vázquez La Cuna, s’endugué tot el protagonisme de l’exposició. Data-
da aquell mateix 1914 l’obra reflectia l’aptitud i preferència de l’autor vers les esce-
nes de gènere tot representant-hi una escena típicament charra és a dir de costums 
salamanquines. La importància de la composició protagonitzada per una escena fa 
                                                 
1030 FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i Literària de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de 
Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-1914), p. 5. 
1031 GAY, Julio, P. Casas Abarca. Barcelona: La Académica, 1946. 
1032 El crític va escriure entre cometes la paraula exposición per tal de recalcar que els membres de l’Artística i 
Literària van optar per escriure en castellà la majoria dels noms de les seves obres en el catàleg, així com tam-
bé la paraula invitación en el díptic que van editar. FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i Literària 
de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-1914), p. 5. 
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Tomàs Sans 
Paseo del Santuario (Caldes de Mont-
bui). XIV Exposició de la Societat 
Artística i Literària de Catalunya  
— Febrer de 1914 

 

Carlos Vázquez 
La Cuna, 1914 
Oli s/tela, 163 x 134 cm. 
Col·lecció particular. XIV  
Exposició de la Societat Artística i 
Literària de Catalunya  
— Febrer de 1914 

 
 
miliar en un interior i l’elegant tècnica del pintor, la dugueren a ser reproduïda en la 
portada de La Ilustración Artística1033 i juntament amb les obres de Manuel Cusí, 
Francesc Galofre Oller i Josep Maria Tamburini reflectia segons el crític de La Pàgi-
na Artística de La Veu « el caràcter que’ls és peculiar als autors. »1034  
 
L’anàlisi de la premsa ens ha fet conèixer un article que signà Ghiloni a La Tribuna 
on comentava que pels volts de l’exposició que tractem Carlos Vázquez havia estat 
nomenat censor de les obres pictòriques dels artistes catalans que havien de figurar a 
l’Exposició d’Art de Brighton, tals com Eliseu Meifrèn, Santiago Rusiñol, Ramon 
Casas i el propi Carlos Vázquez. El citat pintor havia de ser l’encarregat d’efectuar 
tal comesa abans de que les pintures fossin traslladades a Madrid on es trobava el 
Comitè Central. Tanmateix l’artista refusà el nomenament degut a la « mezquindad 
de espacio que se concede para que expongan sus obras los artistas catalanes. Cator-
ce metros son, a mi entender, muy pocos, y son de los que podemos disponer. »1035 

 
                                                 
1033 La Ilustración Artística, núm. 1679 (2-III-1914). 
1034 FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i Literària de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de 
Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-1914), p. 5. 
1035 GHILONI R., « De arte. Una visita al estudio del pintor Carlos Vázquez ». La Tribuna de Barcelona, núm. 
4336 (12-II-1914), p. 6. 
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(Sup.)  
Fotografia de l’estudi de Pere Casas 
Abarca, situat a l’actual plaça de Joan 
Carles I, popularment coneguda com 
el Cinc d’Oros. 
 
(Esq.)  
Josep Maria de Martí Garcés 
Estudi d’artista 
Dedicat « A mi buen amigo Pedro C. 
Abarca », 1913 
Oli s/tela, 62 x 53 cm. 
Barcelona. Col·lecció particular 

 
 
Gràcies a un àlbum conservat a l’arxiu del pintor hem comprovat que malgrat rebut-
jar la proposta el pintor envià dues obres al certamen de Brighton durant aquell ma-
teix mes de febrer, els intitulats Venganza i Celos, la darrera de les quals fou reproduï-
da al corresponent catàleg1036 i que foren retornades sense ser venudes. 

                                                 
1036 Catalogue of an Exhibition of Work by Modern Spanish Artists. Public Art Galleries. Brighton. 1914. Nº 141. 
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Imatge de la portada del catàleg  
de l’Exhibition of Modern Spanish Art 
celebrada a Public Art Galleries  
de Brighton des del maig fins l’agost 
de 1914. 
Arxiu Esther Alsina 

 
 
Ara bé tornant a la nostra entitat, els pintors que hem esmentat anteriorment Fran-
cesc Galofre Oller, Magí Oliver i Bonaventura Puig Perucho hi exposaven per tercer 
cop i tots tres havien coincidit en les exposicions de l’Artística i Literària celebrades 
el 1911, la de desembre de 1912 i en la present. El primer d’ells, Francesc Galofre 
Oller hi envià dues pintures: Entre dos crepúsculos i Azaleas, la qual fou reproduïda a 
tota pàgina en el número que hem anat citant de La Ilustración Artística1037 així com a 
Mercurio.1038 Per la seva part, Magí Oliver hi presentà Montañas blancas i Matinada de 
novembre i Bonaventura Puig Perucho els tres treballs titulats Versalles, Nubarrones 
en Ouistreham i Paisaje. 
 
I per acabar cal citar dos noms que fins ara no havien exposat amb els habituals de 
l’Artística i Literària, per una banda Hermen Anglada-Camarasa i per altra Josep 
Mongrell. És interessant senyalar que en el primer decenni del segle XX Raimon 
Casellas, el crític més influent de Catalunya en la seva època, equiparava a Anglada 
amb Sorolla i Zuloaga, els grans noms espanyols del moment a nivell internacio-
nal.1039 
 

                                                 
1037 La Ilustración Artística, núm. 1679 (2-III-1914). 
1038 « Barcelona. Exposición de la Sociedad Artística Literaria de Cataluña ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-
Americana, núm. 197 (5-III-1914), pp. 66-67. 
1039 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, Anglada-Camarasa. Barcelona: Polígrafa S.A., 1981, p. 86. 
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Francesc Galofre Oller 
Azaleas, 1914 
Reproduït a La Ilustración Artística, 
núm. 1679 (2-III-1914), p. 164.  
XIV Exposició de la Societat Artís-
tica i Literària de Catalunya — 
Febrer de 1914 

 

Bonaventura Puig Perucho 
Versalles  
Reproduït a Mercurio. Revista Comer-
cial Ibero-Americana, núm. 197  
(5-III-1914), p. 66. XIV Exposició 
de la Societat Artística i Literària de 
Catalunya — Febrer de 1914 

 

 
Igualment pels volts de la present exposició el crític artístic de La Publicidad elogià en 
un article titulat « Los pintores españoles contemporáneos » la pintura de Sorolla 
exclamant « ¡Es un artista admirable! », i alhora lloà la pintura d’Anglada-Camarasa 
centrant-se sobretot en els retrats femenins.1040 Ambdues són pistes que ens porten 
a descobrir la voluntat de l’Artística i Literària per acollir prestigiosos autors en la 
seva agrupació. En la present col·lectiva Hermen Anglada-Camarasa exposà l’oli 
Caballos, tema que executava en la seva primera etapa pictòrica a partir de 1900 i on 
representava gairebé sempre cavalls en repòs.1041 L’obra va ser molt elogiada per 
Ghiloni des de La Tribuna de Barcelona,1042 i alhora el crític de La Vanguardia recalcà la 
seva presència tot afirmant que « La deferencia que representa que una personalidad 
como el señor Anglada acuda con una tela suya á una exhibición de carácter local, ha 

                                                 
1040 « Los pintores españoles contemporáneos ». La Publicidad. Pàgina Artística, núm. 12522 (4-II-1914), pp. 4-
5. 
1041 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, p. 68. 
1042 GHILONI R., « De arte. XIV Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Tribuna de 
Barcelona, núm. 4344 (21-II-1914), p. 6. 
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de ser agradecida. »1043 I finalment exposava Josep Mongrell, autor que tal i com ja 
hem dit anteriorment il·lustrà la portada del catàleg-invitació. Nascut a València el 
citat pintor figurava per primera vegada en el si d’una societat barcelonina, i de fet 
feia un any que s’havia traslladat a la ciutat catalana amb motiu d’haver estat nome-
nat professor numerari de Llotja el 1913. En la present col·lectiva hi aportà els tre-
balls En la huerta de Valencia i una obra de petit format en què hi havia plasmat un « 
nen dibuixat amb fermesa »1044 titulat Estudio de niño, col·locat a la testera del saló 
sota d’un paisatge de Modest Urgell1045 i que va ser venut amb rapidesa.1046  
 
El cost de la mostra va ser de 591,05 pessetes,1047 i l’aspecte principal va ser « la ar-
monía que impera en el conjunto de las obras expuestas; la ausencia de notas, por 
decirlo así, estridentes; la subordinación tàcita de todos los expositores a un espíritu 
común de buen gusto, de corrección, de espontaneidad. »1048 A aquesta afirmació 
s’hi sumava també la de Manuel Rodríguez Codolá al definir la mostra com un « 
conjunto amable que constituye la tónica dominante. »1049 Malgrat l’inclusió de nous 
autors i d’una sèrie de pintors que s’hi havien afegit tres anys abans, el conjunt estè-
tic de l’Artística i Literària no va ser estrident i l’exhibició va ser « muy visitada por 
aficionados e inteligentes. »1050 I precisament aquest resultat visual fou apreciat com 
quelcom de negatiu a La Publicidad, on els grans noms no presentaven els seus mi-
llors treballs en les col·lectives, sinó que els reservaven per les mostres particulars 
creant així un conjunt mediocre on les obres importants es dissolien entre les moltes 
que presentaven la resta d’artistes. Pel crític de la citada publicació « se tiene que 
hacer un gran esfuerzo para ir apartando toda la hojarasca, descubriendo un punto 
interesante, una pincelada atractiva » i sentencià el text afirmant que es tractava d’ « 
Una Exposición más sin ninguna obra superiormente remarcable. »1051 L’actual mos-
tra era poc avesada als canvis i evolucions plàstiques amb « pintures fetes a màquina 
»,1052 i per tant no s’endugué els elogis que anys enrere havien obtingut les 
col·lectives de la Societat Artística i Literària. Tanmateix s’aprecia un gran interès en 
oficialitzar l’entitat i en aportar una sèrie de canvis per allunyar-la de l’inanició, tals 
com les reformes en el seu reglament, les noves firmes que hi acollí, i la inclusió de 
l’escultura en les seves exhibicions, tal i com veurem més endavant. 

                                                 
1043 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., « Una Exposición. Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Van-
guardia, núm. 14814 (24-II-1914), pp. 9-10. 
1044 FLICK, « A la Sala Parés. De la Societat Artística i Literària de Catalunya. La “Exposición” ». La Veu de 
Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 219 (26-II-1914), p. 5. 
1045 « Actualidades ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 196 (19-II-1914), pp. 55-56. 
1046 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., « Una Exposición. Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Van-
guardia, núm. 14814 (24-II-1914), pp. 9-10. 
1047 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya número 4, 20-04-1914, pp. 7-8. RCAB. 
1048 T. « Barcelona. Salón Parés. XIV Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Ilustraci-
ón Artística, núm. 1679 (2-III-1914), p. 160. 
1049 RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., « Una Exposición. Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La Van-
guardia, núm. 14814 (24-II-1914), pp. 9-10. 
1050 T. « Barcelona. Salón Parés. XIV Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Ilustraci-
ón Artística, núm. 1679 (2-III-1914), p. 160. 
1051 « Exposiciones. La Artística y Literaria ». La Publicidad. Pàgina Artística, núm. 12536 (18-II-1914), pp. 4-5. 
1052 « Notes d’Art ». La Esquella de la Torratxa, núm. 1834 (20-II-1914), p. 139. 
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Hermen Anglada-Camarasa 
Caballos en la lluvia,  1902 
Oli s/taula, 64 x 81 cm. 

Col·lecció particular 
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Homenatge de la Societat 
Artística i Literària a Joan 
Baptista Parés el març de 
1914 a la Sala del « Royal ». 
Hi foren presents  
D. Baixeras, J. Mª Tamburini, 
E. Meifrèn, B. Puig Perucho, 
T. Sans, V. Borràs, F. Cortés, 
A. o P. Casas Abarca, M. 
Cusí, F. Galofre Oller, C. 
Vázquez, R. Urgell i  
M. Oliver. 
Fotografia de Sagarra 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De peu i d’esquerra a dreta: 
4-Eliseu Meifrèn, Ricard 
Urgell // Asseguts i 
d’esquerra a dreta: 1-Dionís 
Baixeras, 2-Manuel Cusí,  
3-Francesc Galofre Oller,  
5-Carlos Vázquez i Joan  
Baptista Parés al centre. 

 
 
En aquest mateix punt és interessant esmentar que en l’acta corresponent a una reu-
nió celebrada pels volts de l’exposició, es notificà que a la Sala Parés hi havien assis-
tit representats de la premsa i desafortunadament un crític « lleno de mala fe no salió 
más de su pluma que algunas inconveniencias » adreçades a l’exposició en general. 
La Junta de la Societat amb Carlos Vázquez al capdavant com a president, va decidir 
crear una comissió formada per Pere Casas Abarca, Eliseu Meifrèn i Josep Maria de 
Martí Garcés per tal que s’adrecés al director del diari i es rectifiqués la notícia que 
s’havia publicat. La retractació aparegué al cap d’alguns dies « haciendo abusos de 
chistes vulgares », aconseguint així per una banda cridar l’atenció dels visitants i per 
altra promoure les vendes de les obres.1053  
 
Un dia després de que es clausurés l’exposició, el 13 de març aparegué a la portada 
de La Tribuna de Barcelona una imatge del grup en un restaurant on celebraren un 
homenatge per demostrar les bones afinitats entre els socis i en agraïment al Soci de 

                                                 
1053 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya  número 3, 1914, pp. 4-6. RCAB. 
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Mèrit o Protector Joan Baptista Parés,1054 amb motiu del gran èxit que havia suposat 
l’exhibició en el seu establiment.1055 El banquet no quedà aïllat de l’actualitat barce-
lonina i l’escena també fou reproduïda a Mercurio,1056 La Vanguardia1057 i a La Actuali-
dad.1058   
 
▪ XV Exposició de la Societat Artística i Literària el 1915  
 
Si continuem resseguint la trajectòria expositiva de la Societat Artística i Literària 
arribem a la XV Exposició, igualment instal·lada a la Sala Parés. Per aquelles dates 
aparegué a La Vanguardia una notícia sobre la formació del jurat per l’adquisició 
d’obres destinades a l’Exposició de San Francisco de Califòrnia prevista per l’estiu 
de 1916, on a banda de Manuel Fuxà com a director de l’Escola de Belles Arts, Car-
los Vázquez com a president del Cercle Artístic, Joan Llimona del Cercle Artístic de 
Sant Lluc, Dionís Renart com a president del Foment de les Arts Decoratives, Ri-
card Canals en representació de Les Arts i els Artistes i Josep Llimona en nom de 
l’escultura, s’hi sumava Ricard Urgell com a president de la Societat Artística i Lite-
rària.1059 
 
La mostra col·lectiva que ens ocupa va ser inaugurada tal i com hem vist des de la 
celebració de l’anterior, a principis de 1915 i exactament la tarda del 4 de febrer, tot 
just després de la significativa exposició amb la que la Sala Parés va rememorar el 
25è aniversari de la primera mostra del triumvirat Casas-Rusiñol-Clarasó al seu esta-
bliment.1060 Sembla ser que la coneguda com la penya de Can Parés anà minvant cap 
al primer decenni del segle XX,1061 però gràcies a aquesta exposició semblava revi-
far-se tot donant una empenta a l’esperit inicial de la galeria.1062 
 
Així doncs la cita anual que l’Artística i Literària organitzava durant el mes de de-
sembre a la Sala Parés va variar de dates d’ençà que l’entitat havia incorporat alguns 
canvis a nivell oficial, comentats amb anterioritat. En general, passejar per l’actual 
exhibició era contemplar amb assossec un conjunt d’obres sense estridències ni no-
ves orientacions plàstiques: « el espectador, si no asombro, experimenta en presencia 
de los cuadros y esculturas expuestos una sensación de placidez, de bienestar, que 
otras exposiciones de distinta índole no le producen. Los artistas que a ella han con-
currido no se proponen deslumbrar al público; quieren más bien hacer acto de pre-

                                                 
1054 La Tribuna de Barcelona, núm. 4362 (13-III-1914). 
1055 Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 198 (19-III-1914), p. 86. 
1056 Ibid. 
1057 La Vanguardia, núm. 14832 (14-III-1914), p. 9. 
1058 La Actualidad, núm. 398 (21-III-1914). 
1059 La Vanguardia, núm. 15163 (10-II-1915), p. 5. 
1060 Exposició Rusiñol, Casas i Clarasó. 16/30-I-1915, Sala Parés. Barcelona. 
1061 « Quasi tota la penya abans de la guerra gran havia desaparegut. La mort d’en Brull i d’en Llanes, la sortida 
d’en Graner, després la d’en Sans, en Cusí, en Roca i Roca… i aquell salonet va devenir desert. » GALWEY, 
Enric, El que he vist a Can Parés en els darrers quaranta anys. Memòries d’Enric Galwey, Barcelona: Publicació del 
cinquantenari de la Sala Parés, 1934, p. 73 
1062 MARAGALL, Joan A., Història de la Sala Parés. Barcelona: Editorial Selecta, 1975, pp. 113-115. 
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sentación, (...) y diríase que todos ponen especial empeño en no ser una nota discor-
dante ».1063  
 
Les « exposiciones de distinta índole » que esmentà el crític de La Ilustración Artística 
bé podrien respondre a les que organitzava per exemple la principal agrupació 
d’artistes noucentistes Les Arts i els Artistes, creada cinc anys abans i presentada 
públicament al Faianç Català, i tal i com afirmà el crític d’art Sebastià Gasch « fueron 
el primer grito de libertad lanzado por el arte vivo en Barcelona. »1064 Aquell mateix 
mes de març la dita associació inaugurà la novena exposició de pintura i escultura a 
la Sala Parés, i molts anys després Joaquim Folch i Torres la diferencià de la Societat 
Artística i Literària i d’aquelles altres societats on l’ingrés era lliure, ja que « els de les 
Arts i els Artistes hi afegien la condició d’afinitat, (...) una eina valuosa d’afirmació 
d’un sentit ».1065 
 
Els expositors de l’Artística i Literària no pretenien respondre a una mateixa afiliació 
pictòrica malgrat incloure-hi podríem dir perfils similars, com en el fet que la majo-
ria fossin autors reconeguts que tenien el camí en certa manera resolt i l’aplaudiment 
del públic assegurat, en definitiva « la elite de los artistas barceloneses. »1066 En aquest 
moment Ricard Urgell presidia l’entitat i per fer efectiva la selecció i col·locació 
d’obres es creà una comissió formada pels pintors Josep Maria Xiró, Alexandre de 
Cabanyes i Bonaventura Puig Perucho. Així mateix en la Junta celebrada el gener de 
1915 es proposà convidar a Joaquim Mir i Santiago Rusiñol a participar a 
l’exposició, suggeriment que finalment no es va fer efectiu perquè no hi exposa-
ren.1067 
 
Un dels canvis que trobem a partir d’aquest any és la inclusió de l’escultura de la mà 
d’un artista que era el primer cop que exposava amb el grup, Josep Cardona. Hi 
envià quatre retrats, l’esbós d’un dels quals representava assegut l’escriptor Benito 
Pérez Galdós i que es reproduí a La Ilustración Artística i a Mercurio .1068  Un dels altres 
artistes que es presentava amb l’entitat per primera vegada va ser sorprenentment el 
d’un dels noms de la generació postmodernista Pere Ysern,1069 qui exposava unes 
vistes mallorquines. Cal dir que juntament amb el paper que feia Aureli Tolosa a la 
mostra les obres d’Ysern van ser destacades per Folch i Torres per damunt del « 
pacífic conjunt de l’exposició. »1070 
                                                 
1063 « Barcelona. Salón Parés ». La Ilustración Artística, núm. 1731 (1-III-1915), p. 172. 
1064 GASCH, Sebastià, « Hurgando en el recuerdo. Les Arts i els Artistes ». Diario de Barcelona, núm. 166 (13-
VII-1963), p. 24. 
1065 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « Els de les Arts i els Artistes ». Gaseta de les Arts, núm. 
69 (15-III-1927), pp. 1-2. 
1066 « Barcelona. Salón Parés ». La Ilustración Artística, núm. 1731 (1-III-1915), p. 172. 
1067 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya número 5, 11-01-1915, p. 10. RCAB. 
1068 « Barcelona. Salón Parés ». La Ilustración Artística, núm. 1731 (1-III-1915), p. 172; « Exposición de la Soci-
edad Artística y Literaria de Barcelona ». Mercurio. Revista Comercial Ibero Americana, núm. 223 (4-III-1915), pp. 
74-75. 
1069 FONTBONA, Francesc, La crisi del Modernisme artístic. Barcelona: Curial, 1975, p. 141. 
1070 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions. La Literària i Artística a Can Parés ». La Veu de Catalu-
nya, núm. 270 (15-II-1915). 
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Josep Cardona 
Retrat de Benito Pérez Galdós 
Terracota reproduïda a  
La Ilustración Artística, núm. 1731 
(1-III-1915), p. 172. XV Exposició 
de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Febrer de 1915 

 

Josep Mongrell  
Una broma, c. 1908-1912 
XV Exposició de la Societat Artís-
tica i Literària de Catalunya — 
Febrer de 1915 

 
 
Un altre nom que fins ara tampoc havia ressonat entre els membres de la Societat 
era el del pintor Tito Cittadini, present amb Nubes de tramuntana. Aquest pintor ar-
gentí va esdevenir un dels deixebles predilectes d’Hermen Anglada-Camarasa, amb 
qui des del primer decenni del segle XX coincidí a París, on Anglada desenvolupava 
també una tasca pedagògica.1071 Molt probablement durant una de les converses 
entre els dos pintors va sorgir la idea de que el seu alumne i amic Cittadini exposés 
amb la Societat Artística i Literària, on Anglada era Soci d’Honor des de feia poc 
temps. A banda dels citats autors el col·lectiu no va incloure noves firmes a la Parés, 
i el pintor que els seguia de prop per comptar únicament dues mostres amb la Socie-
tat era Josep Mongrell, que presentà l’obra intitulada Una broma reproduïda a la 
revista Museum.1072 Malgrat no ser esmentada pel crític de La Veu de Catalunya la seva 
aportació va ser definida a La Ilustración Artística com « unas figuras bien movidas y 
de mucha vida »1073 i també elogiada per Rodríguez Codolá a La Vanaguardia.1074 Per 
la seva part Dionís Baixeras formava part del petit grup d’artistes que s’havien su-
mat al col·lectiu durant el primer decenni del segle i aquesta era la tercera vegada  
                                                 
1071 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, p. 90. 
1072 DOMÉNECH, Rafael, « José Mongrell ». Museum, vol. 4, núm. 11-12 (1914-1915), pp. 407-433. 
1073 « Barcelona. Salón Parés ». La Ilustración Artística, núm. 1731 (1-III-1915), p. 172. 
1074 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Notas de arte. Sociedad Artística y Literaria ». La Vanguardia, núm. 
15165 (12-II-1915), pp. 8-9. 
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Dionís Baixeras 
Palangreros o Preparando  
el cebo. Reproduït a  
La Ilustración Artística, núm. 
1731 (1-III-1915), p. 165.  
XV Exposició de la Societat 
Artística i Literària  
de Catalunya — Febrer  
de 1915 
 
Estudi pel quadre titulat  
Preparando el cebo o Palangreros. 
Grafit s/paper, 8 x 13 cm. 
Barcelona. Col·lecció  
particular 

 
 
que s’allistava a l’Artística i Literària. Les seves memòries recollides a Experiencias y 
recuerdos autobiográficos de un pintor octogenario, recullen entre moltes altres informacions 
interessants i molt detallades, algunes dades al voltant de l’entitat. Concretament a la 
pàgina 106 del document Baixeras deixà escrit que en la col·lectiva de 1915 exposà 
Palangreros i Pequeños pescadores,1075 i malgrat que La Ilustración Artística reproduí les 
dues obres que hi presentà amb els títols Preparando el cebo i Pescador de caña,1076 la 
imatge de les dues pintures de tema mariner bé poden respondre als diferents títols 
exposats. 
 
En la quinzena mostra no hi va faltar per una banda la presència de Modest Urgell, 
pintor que firmava un paisatge que aparegué reproduït a la premsa amb el títol de 
Crepúsculo,1077 malgrat que en general passà notablement desapercebut pels crítics, i 
per altra banda la participació d’Enric Galwey, com ja sabem ambdós fundadors de 
la Societat Artística i Literària. Aquest últim hi envià el paisatge Setembre, oli notable- 

                                                 
1075 BAIXERAS VERDAGUER, Dionís, Experiencias y recuerdos autobiográficos de un pintor octogenario. 1942, p. 
106. Inèdit. Arxiu RACBASJ. 
1076 « Barcelona. Salón Parés ». La Ilustración Artística, núm. 1731 (1-III-1915). 
1077 La Ilustración Artística, núm. 1737 (12-IV-1915). 
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Ricard Urgell 
Georgette 
Oli s/tela, 177 x 133,5 cm. 
Col·lecció particular 
XV Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya — Febrer de 1915 
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ment elogiat per Folch i Torres a La Pàgina Artística de La Veu1078 i pel crític de La 
Ilustración Artística.1079 Juntament amb ells hi participava la majoria dels pintors assi-
dus al grup, com per exemple Josep Maria Tamburini, present amb Jardinera i Vi-
sión del campo, la primera de les quals reproduïda a la revista Ilustració Catalana1080 i la 
segona definida per Manuel Rodríguez Codolá com « poética composición donde se 
compagina el gusto exquisito de los artistas ingleses que cultivan tal género, con la 
riqueza de tonos delicados que originan una harmonía sin el más leve desento-
no. »1081 
 
Igualment hi va estar present un pintor amb « una certa propensió a evolucionar 
»,1082 Carlos Vázquez amb En el camerino, una composició protagonitzada per una 
dona davant d’un mirall i on havia resolt de forma notabilíssima el problema lumí-
nic.1083 Segons Joaquim Folch i Torres la citada obra reflectia una barreja del pintor 
de Ciudad Real amb l’art de Manuel Sagnier, « de moda entre les senyores barcelo-
nines. Les “charras” d’ahir s’estàn al davant de tocadorets Lluis XVI, amb el retrat 
del torero aprop (...) ».1084 Per la seva part cal esmentar la destacada aportació de 
Ricard Urgell,1085 qui envià figures i temes de Music-hall, entre els quals la figura 
d’una cupletista anomenada Georgette. Seguint amb la nòmina d’artistes que exposa-
ren en la col·lectiva de 1915 trobem Aureli Tolosa, fidelíssim a l’entitat des de la 
seva primera exposició. Hi envià la temàtica amb la qual acostumava a participar a 
més de les composicions amb flors, el paisatge, entre els quals els titulats Capvespre, 
Hivern a Llavaneres i Tardor. Junt amb el citat hi exposà novament Manuel Cusí su-
mant així set participacions amb el col·lectiu i exposant-hi un treball anomenat El 
capuchón tornasol, on hi representà una « elegante y graciosa » escena de màscares.1086 
En el « suavíssim anar fent, cadascú dins el seu genre preferit », com afirmà Folch i 
Torres.1087 No hi va faltar tampoc el pintor d’escenes burgeses Romà Ribera, que 
no fou esmentat pel citat crític ni per altres publicacions, i de qui La Vanguardia 
afirmà que es limità a fer acte de presència, talment com el mestre Modest Urgell i 
Dionís Baixeras.1088 Els germans Agapit i Pere Casas Abarca també hi foren pre-

                                                 
1078 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions. La Literària i Artística a Can Parés ». La Veu de Catalu-
nya, núm. 270 (15-II-1915). 
1079 « Barcelona. Salón Parés ». La Ilustración Artística, núm. 1731 (1-III-1915), p. 172. 
1080 Ilustració Catalana, núm. 610 (14-II-1915). 
1081 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Notas de arte. Sociedad Artística y Literaria ». La Vanguardia, núm. 
15165 (12-II-1915), pp. 8-9. 
1082 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions. La Literària i Artística a Can Parés ». La Veu de Catalu-
nya, núm. 270 (15-II-1915). 
1083 ESTRIUS, « Exposicions ». Mediterrània. Revista d’Art i Lletres, núm. 2 (I-III-1915), p. 21. 
1084 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions. La Literària i Artística a Can Parés ». La Veu de Catalu-
nya, núm. 270 (15-II-1915). 
1085 MIRALLES, Francesc, « L’època del Noucentisme (1906-1917) » a FONTBONA, Francesc; MIRALLES, 
Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelona: Edi-
cions 62, 1983, p. 236. 
1086 « Barcelona. Salón Parés ». La Ilustración Artística, núm. 1731 (1-III-1915), p. 172. 
1087 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions. La Literària i Artística a Can Parés ». La Veu de Catalu-
nya, núm. 270 (15-II-1915). 
1088 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Notas de arte. Sociedad Artística y Literaria ». La Vanguardia, núm. 
15165 (12-II-1915), pp. 8-9. 
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sents. Per una banda Agapit Casas envià diversos paisatges i el seu germà Pere la 
figura d’una dona titulada Fruites i flors. Aquest darrer confessaria en la seva biografia 
realitzada en els anys quaranta, i concretament en el capítol dedicat al bullici de la 
Sala Parés i al que es coïa a redós, el següent:  
 

Era la época de la epidemia surrealista, así como la de la Picasso, y la de la escuela 
que se dió a llamar “mediteránea”. Mujeres chatas y de tobillos y muñecas hin-
chadas. Los bodegones con el obligado mantel a cuadros azul y blanco, con las 
mesas en declive. Cebollas, sardinas, y todo lo que tenía un sello de ordinariez. 
Algo como una falta de respeto a la aristocracia del Arte. Confieso que nosotros, 
(tot referint-se a la Societat Artística i Literària) al no dejarnos arrastrar por la cor-
riente al uso, no tuvimos buena prensa, y aun soportábamos algunas antipatías.1089 

 
Si continuem glossant la participació dels expositors de la quinzena mostra de 
l’entitat hem de parlar de Tomàs Sans, membre del grup des de 1911 i present amb 
Pozo de la higuera i altres paisatges, idèntica temàtica que els seus companys Fernan-
do Cortés, Magí Oliver i Bonaventura Puig Perucho, del qual hi figuraven Jardí 
de París i Nubes. No es podrien deixar d’esmentar altres socis de l’entitat, tals com 
Josep Maria de Martí Garcés i les seves pintures « delicades i elegants »1090 intitu-
lades La reja, Interior i Naturaleza muerta. Les citades obres foren ben encomiades pel 
crític Manuel Rodríguez Codolá a La Vanguardia,1091 alhora que la vista del solitari 
interior fou el més elogiat a la revista Mediterrània, publicació on el corresponent crí-
tic, que signava amb el pseudònim Estrius, va elaborar una crítica encapçalada per 
l’afirmació següent: « En ella hi han varis artistes, i es molt abundant, en l'abundor 
abunda lo ... econòmic » i afirmava després d’un brevíssim comentari dedicat a alguns 
artistes com Dionís Baixeras, Carlos Vázquez, Modest Urgell i Josep Mongrell que la 
resta d’expositors no mereixia cap comentari.1092 
 
El visitant de la mostra també pogué admirar la presència de Vicent Borràs, un re-
trat de Francesc Galofre Oller, quatre teles « generoses i veements »1093 de tema 
paisatgístic d’Eliseu Meifrèn, i finalment l’obra signada per Josep Maria Xiró El 
pabellón de la música de Versalles, que formà part de la que acabaria sent una exposició 
molt concorreguda.1094 
 
Per les mateixes dates el Cercle Artístic de Sant Lluc havia inaugurat en unes sales 
del seu propi local una exposició que segons el crític Joaquim Folch i Torres con-
trastava amb la de la Societat Artística, per ser « plena d’interès per les coses que s’hi 

                                                 
1089 GAY, Julio, P. Casas Abarca. Barcelona: La Académica, 1946, pp. 71-72. 
1090 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions. La Literària i Artística a Can Parés ». La Veu de Catalu-
nya, núm. 270 (15-II-1915). 
1091 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Notas de arte. Sociedad Artística y Literaria ». La Vanguardia, núm. 
15165 (12-II-1915), pp. 8-9. 
1092 ESTRIUS, « Exposicions ». Mediterrània. Revista d’Art i Lletres, núm. 2 (I-III-1915), p. 21. 
1093 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions. La Literària i Artística a Can Parés ». La Veu de Catalu-
nya, núm. 270 (15-II-1915). 
1094 L. F., « Las exposiciones de la semana ». Diario de Barcelona, núm. 40 (9-II-1915), pp. 1805-1806. 
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inicien i per les que hi hà. » La de Sant Lluc era una mostra del temperament d’una 
sèrie de gent jove plena de « frescor, vivesa, inquietut » que es diferenciava de 
l’exposició de caràcter més academicista de la Societat Artística.1095 L’exhibició mos-
trava una sèrie d’obres que duien la firma de Josep i Joan Llimona, Joaquim Mir, 
Lluís Masriera, Daniel Guardiola, Lluís Mercader, Josep Maria Camps, del també 
membre de l’Artística i Literària Dionís Baixeras, i entre d’altres la de Dàrius Vilàs, 
qui tot just havia finalitzat la decoració mural de la cúpula de la capella del Santíssim 
Sagrament de l’església de Nostra Senyora del Carme, amb una composició basada 
en la benedicció al poble.1096 Un cop la col·lectiva de l’Artística i Literària arribà al 
seu final la Sala Parés acollí la IX Exposició d’un grup que no aglutinà cap dels au-
tors que hem vist fins ara, l’esmentada Les Arts i els Artistes. Així fou com la dita 
agrupació, que no comptava amb local propi, inaugurà una mostra col·lectiva fins a 
mitjans del mes d’abril, el cartell de la qual fou il·lustrat per Joan Colom i reproduït 
a la portada del primer número de la revista Vell i Nou.1097 
 
Per acabar no podem oblidar esmentar la presència de la nostra entitat en un acte 
celebrat el mes de novembre del corrent any. En efecte Tomàs Sans en representa-
ció de la Societat Artística i Literària va estar present en l’acte d’inauguració del mo-
nument dedicat al pintor Joaquim Vayreda als jardins del Palau de Belles Arts, obra 
que es tractava d’un monument de l’arquitecte municipal Pere Falqués i un bust sig-
nat per Manuel Fuxà,1098 autor que acabarem trobant en algunes de les exposicions 
de la Societat Artística. 
 
▪ XVI Exposició de pintures i escultures, i una altra mostra la primavera de 
1916 
 
La següent exposició dels membres de la Societat Artística i Literària s’instal·là com 
era usual a la Sala Parés, i sense perdre el fil de les dues exhibicions anteriors va és-
ser inaugurada a principis de l’any 1916. La Vanguardia notificà que l’obertura de la 
col·lectiva seria la tarda del 5 de febrer tot especificant que es tractaria d’una exposi-
ció de pintures i escultures.1099 No oblidem que aquest darrer procediment artístic es 
va incorporar a l’entitat a partir de la mostra celebrada l’any anterior a través de Jo-
sep Cardona, qui participà de nou amb el grup. El tríptic va ser imprès en paper 
verd, servia d’invitació i va ser bellament decorat amb una orla geometritzant. El 
document en detallà els expositors i les seves obres, sumant trenta-set peces de dis-
set pintors i un total de sis figures de l’únic escultor que hi exposava. Totes les fir-
mes que participaren durant les dues primeres setmanes de febrer, car l’exposició va 
romandre oberta fins el dia 18, eren les que anaven essent habituals al grup, excepte 
l’artista que exposava per segon cop, essent a més Soci d’Honor de l’entitat Her- 

                                                 
1095 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions. La Literària i Artística a Can Parés ». La Veu de Catalu-
nya, núm. 270 (15-II-1915). 
1096 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Una pintura mural ». La Vanguardia, núm. 15165 (12-II-1915), p. 9. 
1097 Vell i Nou, núm. 1 (13-III-1915), p. 1. 
1098 « El monumento a Vayreda ». La Vanguardia, núm. 15447 (22-XI-1915), p. 3 
1099 La Vanguardia, núm. 15520 (4-II-1916), p. 3. 
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Catàleg de la XVI Exposició de l’Artística i Literària de Catalunya — 1916. AHC 
 
 
men Anglada-Camarasa. Seguint l’ordre alfabètic Anglada figurà el primer en el 
llistat d’expositors però el títol de l’única obra que va presentar no s’hi va enunciar. 
Tanmateix Mercurio en reproduí el quadre amb el títol Un palco,1100 mentre que poste-
riorment s’ha localitzat una imatge del quadre en forma circular que els biògrafs de 
l’artista Francesc Fontbona i Francesc Miralles l’han fet constar en el catàleg com 
Palco de teatro.1101  
 
Instal·lat des de feia un parell d’anys a Mallorca,1102 Anglada presentà un quadre que 
va ser col·locat en el lloc preferent del saló, i es tractava d’una obra protagonitzada 
per « Dos elegantes lucen su hermosura en el palco de un teatro, iluminadas tan in-
tensamente que en la gama de azules, violetas y blancos no existe ni un obscuro en 
que se apoye el modelado, que se obtuvo con sutiles delicadezas. (…) Las figuras 
surgen como entre misterio; un misterio donde el color triunfa. »1103 La citada obra 
també aparegué en una fotografia de grup que va realitzar el fotoperiodista italià 
Alessandro Merletti a la Sala Parés durant la present exposició de l’Artística i Literà-
ria i que fou publicada a La Ilustración Artística.1104 A més no podem deixar 
d’esmentar el quadre rodó del mateix autor titulat El palco azul (c. 1904, oli s/tela, Ø 
65 cm.), exhibit en una monogràfica del pintor a El Retiro de Madrid l’estiu del ma- 
 

                                                 
1100 « Actualidades ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 248 (17-II-1916), p. 52. 
1101 « Actualidades ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 248 (17-II-1916), p. 52; FONTBONA, 
Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, p. 310. 
1102 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981 pp. 122 i 310. 
1103 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de Arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15529 (13-II-
1916), pp. 12-13. 
1104 « Barcelona. Salón Parés. Inauguración de la XVI Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cata-
luña ». La Ilustración Artística, núm. 1781 (14-II-1916), p. 120. 
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Hermen Anglada-Camarasa 
Un palco  
Reproduït a Mercurio. Revista Comercial  
Ibero-Americana, núm. 248 (17-II-1916),  
p. 52. XVI Exposició de la Societat  
Artística i Literària de Catalunya  
— Febrer de 1916. 

 
(Sup. Esq.) Portada del programa de la temporada 1959-60 del Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
amb la reproducció del quadre d’Hermen Anglada-Camarasa El palco azul.  
 
 
teix any,1105 i que va ser propietat del Cercle Artístic des de 1918,1106 si bé després 
fou venut. La manera de treballar del pintor no era la de repetir la mateixa obra sinó 
que retocava les teles posteriorment, així que podem pensar que es tracta del mateix 
llenç, retocat i alterat inclús en la seva forma. Molts anys després i encara essent 
propietat del Cercle l’obra il·lustrà la portada del programa de la temporada 1959-60 
del Gran Teatre del Liceu, i un passe-partout emmarcant la pintura de forma circular 
bé podria demostrar que el quadre no va ser finalment tallat. 
 
És necessari destacar que la crítica d’aquesta exposició fou més escassa a la premsa 
en comparació amb anteriors exhibicions de la Societat Artística i Literària. Joaquim 
Folch i Torres a La Pàgina Artística de La Veu sentencià que els artistes havien arribat  
 

                                                 
1105 Exposición Anglada Camarasa organizada por el Círculo de Bellas Artes en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro. VI/VII-1916. El palco azul constà amb el número 15. FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, 
op. cit., 1981, p. 310. 
1106 B84 El palco azul. FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, p. 244. 
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Enric Galwey 
Paisatge de la Garrotxa, c. 1916 
Oli s/tela, 110,5 x 160 cm. 
Madrid. Fundación AMYC 

 
 
a la setzena mostra « presentant en son conjunt l’aspecte dels anys anteriors »1107 i un 
lacònic article publicat a Ilustració Catalana afirmava ser « interessant com sempre y hi 
ha’ls noms prestigiosos de sempre. »1108 El cert és que hi figuraven les firmes habitu-
als i alhora els gèneres amb què els artistes havien anat acostumant el públic de les 
col·lectives de l’entitat. Modest Urgell no hi faltà amb una obra que talment com 
Anglada-Camarasa no fou especificada en el catàleg, però definida pel crític de La 
Vanguardia amb les següents paraules: « Campo segado, con las gavillas amontona-
das, bañado por la luz del atardecer. »1109 
 
Per la seva part Enric Galwey havia exposat a la mateixa galeria a principis d’any 
una sèrie de « Paisatges humits, sucosos; núvols arremolinats », tal i com recollí Jo-
sep Francesc Ràfols a l’efímera revista vilanovina Themis1110 i poc després l’autor 

                                                 
1107 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 
323 (21-II-1916). 
1108 « Les Exposicions ». Ilustració Catalana, núm. 665 (5-III-1916), p. 142. 
1109 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de Arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15529 (13-II-
1916), pp. 12-13. 
1110 J. F. R. (Josep Francesc Ràfols), « Exposició Galwey. Sala Parés ». Themis, num. 13 (5-I-1916). 
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tornà a exposar amb el col·lectiu, esdevenint així un dels més fidels a les exhibicions 
de l’entitat. En la present col·lectiva es presentava amb un únic Paisaje que fou 
l’única pintura que s’alabà des de l’anterior citada Ilustració Catalana1111 i tan sols un 
mes després de l’exposició aparegué reproduït a la premsa un oli de Galwey proce-
dent d’una exposició a la Parés i titulat Equinocci de setembre.1112  
 
El paisatgista plasmà aquell moment de l’any en què el sol passa per l’equador i en 
què el dia i la nit tenen la mateixa durada en tots els punts de la Terra. I ho va fer 
mostrant un camp solitari amanit per un parell d’arbres, unes muntanyes molt suaus 
i una nuvolada molt característica del seu pinzell. En la publicació on aparegué 
l’esmentada pintura no s’especificà l’exposició on havia estat fotografiada, però po-
dríem creure que es tracta de la vista que Galwey va fer figurar en la setzena mostra 
de l’Artística i Literària. 
 
Pintor assidu a les exposicions de l’Artística era també Josep Maria Tamburini, 
qui envià tres teles que foren reproduïdes a la premsa: Primavera, Serenidad i Vendaval. 
Totes tres obres, protagonitzades per dones immerses en escenaris naturals i utò-
pics, figuraren a tota plana en la portada de tres números de La Ilustración Artística: 
Serenidad aparegué en un número corresponent al mes de febrer, Vendaval a l’agost i 
l’intitulat Primavera durant el mes d’octubre.1113 En les esmentades publicacions es va 
fer constar la procedència de l’obra i per tant podem afirmar que són les pintures 
que s’exposaren a la Sala Parés el febrer de 1916. 
 
De la mateixa manera tot i que alguns mesos després aparegué reproduïda a la por-
tada de La Ilustración Artística1114 la pensativa figura que duia la signatura de Manuel 
Cusí i el títol El peixet d’or. A través de petites pinzellades l’autor descrigué el mo-
ment en què una jove asseguda al voltant d’una taula en un entorn domèstic con-
templa l’interior d’una peixera enlluernada per la llum que entra per la finestra, pre-
sentant-nos una composició intimista gairebé suspesa en el temps i que fou 
reproduïda molts anys després en un article d’Isabel Coll dedicat a l’autor.1115  
 
Tal i com hem anat constatant diverses pintures de les que s’exposaren en la setzena 
exposició del grup varen ser reproduïdes a la premsa. A banda del quadre d’Anglada 
i dels de Tamburini, també hem pogut descobrir quin dels dos quadres envià Dionís 
Baixeras, el qual havia estat nomenat president de l’entitat el maig de l’any anteri-
or.1116 L’artista hi exposà els titulats Hivern, mencionat a les seves memòries amb el 
títol Invierno a orillas del Ter, i que corresponia a un paisatge nevat als voltants de Cam- 

                                                 
1111 « Les Exposicions ». Ilustració Catalana, núm. 665 (5-III-1916), p. 142. 
1112 Ilustració Catalana, núm. 666 (12-III-1916). 
1113 La Ilustración Artística, núm. 1782 (21-II-1916); La Ilustración Artística, núm. 1808 (21-VIII-1916); La Ilustra-
ción Artística, núm. 1814 (2-X-1916). 
1114 La Ilustración Artística, núm. 1791 (24-IV-1916). 
1115 COLL, Isabel, « Manuel Cusí i Ferret, un pintor vilanoví del segle XIX ». Miscel·lània penedesenca (1992), pp. 
301-324. 
1116 La Vanguardia, núm. 15247 (6-V-1915), p. 4. 
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Tomàs Sans 
Pescadores de almejas (Marea 
baixa). Reproduït a Ilustra-
ció Catalana, núm. 665  
(5-III-1916). 
XVI Exposició  
de la Societat Artística  
i Literària de Catalunya  
— Febrer de 1916 

 
 
prodon,1117 i l’escena de tema muntanyenc Pirinenca, que reproduïm tot seguit. No 
podríem deixar d’esmentar que aquesta darrera pintura aparegué reproduïda a La 
Ilustración Artística1118 i també a la revista Mercurio1119 amb el títol En los Pirineos i Pas-
tor de los Pirineos respectivament. 
 
Coincidint amb Josep Maria Tamburini pel que fa a nombre de participacions a les 
mostres, Aureli Tolosa sumava una quinzena de col·lectives amb el grup. Hi expo-
sava un total de sis treballs entre els quals dos duien el títol Estudi. La resta de qua-
dres responien al gènere habitual de Tolosa: Eixida de can Caló, Capvespre, Alzines de 
can Berenguer i finalment Riera de Llavaneres. Per la seva part Antoni Ros i Güell es 
presentava per setè cop amb el col·lectiu i en aquesta mostra ho va fer amb un únic 
treball intitulat Tardor. Igualment amb paisatges es mostraren Francesc Galofre 
Oller amb una Marina de grans dimensions1120 i concretament de Sant Feliu de Guí-
xols, Magí Oliver amb els tres paisatges « ben estudiats, ben entesos i resolts »1121 i 
que duien el títol d’Església amb sol (Prat), Matinada i Ginesteres i pins amb sol (Martorell). 
El pintor Vicent Borràs envià un interior d’estudi1122 que no fou detallat en el catà-
leg i Fernando Cortés les vistes Día gris i Interior de bosque. La firma de Tomàs Sans 
era una de les habituals des dels inicis del segon decenni del segle XX, i l’autor va 
estar present amb Pescadores de almejas (Marea baixa), reproduïda a Ilustració Catala- 

                                                 
1117 BAIXERAS VERDAGUER, Dionís, Experiencias y recuerdos autobiográficos de un pintor octogenario. 1942, p. 
106. Inèdit. Arxiu RACBASJ. 
1118 La Ilustración Artística, núm. 1782 (21-II-1916). 
1119 « Actualidades ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 248 (17-II-1916), p. 52. 
1120 Ibid. 
1121 « Exposicions. La “Artística i Literària” ». Vell i Nou, núm. 19 (15-II-1916), p. 9. 
1122 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de Arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15529 (13-II-
1916), pp. 12-13; « Actualidades ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 248 (17-II-1916), p. 52. 
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Carlos Vázquez 
Goyesca 
Ciudad Real. Col·lecció Luis Villaseñor Turrillo 
XVI Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya — Febrer de 1916 
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na1123 i juntament amb l’escena del pastor de Dionís Baixeras a La Ilustración Artísti-
ca,1124 i les tres obres intitulades Corral del mesón, Calle del arrabal i Eucaliptos. De fet 
l’any 1911 va ser un punt de partida per diversos pintors que exposaven per primera 
vegada en el si de la Societat Artística i Literària: els citats recentment Vicent Borràs, 
Tomàs Sans, Francesc Casanovas, Francesc Galofre Oller, Josep Maria de Martí 
Garcés, Eliseu Meifrèn, Magí Oliver, Bonaventura Puig Perucho i finalment Carlos 
Vázquez. Aquest darrer va estar representat amb els tres quadres De la Mancha, Go-
yesca i Segadora. Cal esmentar que un oli de l’autor amb procedència de la XVI Expo-
sició de l’entitat va aparèixer publicat a Mercurio amb el títol de Catalana,1125 que si bé 
no correspon amb cap dels títols de les obres que constaren en el catàleg ni tampoc 
amb una dona vestida amb la indumentària tradicional catalana, coincideix amb el 
quadre de Vázquez titulat Goyesca, i que gràcies a la citada revista ubiquem en aques-
ta exhibició de l’entitat. Tanmateix no fou l’única obra que hem pogut identificar, ja 
que Segadora aparegué el mes de novembre del mateix any a La Ilustración Artística.1126 
  
Bonaventura Puig Perucho hi va fer constar diverses vistes dels entorns barcelo-
nins, tals com Vallcarca de noche, destacat per Manuel Rodríguez Codolá a La Van-
guardia1127 i tres treballs amb el títol Torres de San Gervasio. Precisament , una obra 
titulada Vallcarca i signada per ell mateix va ser exposada a la citada anteriorment 
Exposició General d’Art que havia organitzat el Cercle Artístic a principis de l’any 
anterior. A continuació parlarem de Pere Casas Abarca que exposà Lorenza i Bailado-
ra, la darrera de les quals va ser col·locada al costat d’una de les escultures de Josep 
Cardona i propera al quadre d’Hermen Anglada-Camarasa, a més d’aparèixer repro-
duïda a la citada publicació periòdica Mercurio.1128 
 
Finalment la representació pictòrica també es va veure nodrida per la participació de 
Josep Mongrell, de qui s’exposava De conversación. Per acabar i tal i com va passar 
l’any anterior la Societat Artística va acollir l’escultura en la seva monogràfica amb 
Josep Cardona. L’autor hi va enviar el bust i l’estatueta en bronze de dos retrats 
que foren notablement encomiats per Rodríguez Codolá,1129 els titulats Retrato de D. 
J. Bastard i Retrato de D. R. Mainar, i que es pogueren veure en una fotografia dels 
membres a la Sala Parés durant la present exposició.1130 Igualment Cardona hi va 
enviar tres estatuetes de guix anomenades Juventud, Al amanecer  i Dolor, i el bust Siete 
abriles.  
 

                                                 
1123 Ilustració Catalana, núm. 665 (5-III-1916). 
1124 La Ilustración Artística, núm. 1782 (21-II-1916). 
1125 « Actualidades ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 248 (17-II-1916), p. 52. 
1126 La Ilustración Artística, núm. 1819 (6-XI-1916), p. 716. 
1127 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de Arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15529 (13-II-
1916), pp. 12-13. 
1128 « Actualidades ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 248 (17-II-1916), p. 52. 
1129 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de Arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15529 (13-II-
1916), pp. 12-13. 
1130 « Barcelona. Salón Parés. Inauguración de la XVI Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cata-
luña ». La Ilustración Artística, núm. 1781 (14-II-1916), p. 120. 
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Fotografia dels membres de la Societat Artística i Literària en la XVI Exposició (1916). Es poden 
veure autors com Hermen Anglada-Camarasa (el quart començant per l’esquerra i de peu) així com 
Josep Cardona i Bonaventura Puig Perucho (a l’extrem dret i també de peu), entre d’altres. A 
l’esquerra es pot veure Un palco d’Hermen Anglada-Camarasa entre dos escultures de Josep Cardo-
na, i l’oli Bailadora de Pere Casas Abarca. Fotografia d’Alessandro Merletti. AHC 
 
 
Malgrat trobar-nos davant d’una mostra que segons el corresponent article publicat 
a La Ilustración Artística fou molt concorreguda i on els seus participants van demos-
trar un cop més l’« entusiasmo con que rinden culto a los más nobles ideales del arte 
»,1131 el cert és que la setzena exposició de la Societat Artística i Literària no despertà 
extenses crítiques en la premsa, a diferència del que hem pogut comprovar en exhi-
bicions anteriors. Per posar un exemple, Joaquim i Folch Torres dedicà un reduït 
comentari a La Pàgina Artística de La Veu1132 i malgrat haver trobat reproduïdes vàri-
es de les obres de la present mostra, revistes com Ilustració Catalana1133 i Vell i Nou1134 
no es van entretenir a especificar la totalitat dels participants ni tampoc les obres 
exposades. Constatem per tant que la present no va ser una de les exposicions més 
rellevants de la nostra agrupació. 
 

                                                 
1131 « Barcelona. Salón Parés. Inauguración de la XVI Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cata-
luña ». La Ilustración Artística, núm. 1781 (14-II-1916), p. 120. 
1132 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Les Exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 
323 (21-II-1916). 
1133 « Les Exposicions ». Ilustració Catalana, núm. 665 (5-III-1916), p. 142. 
1134 « Exposicions. La “Artística i Literària” ». Vell i Nou, núm. 19 (15-II-1916), p. 9. 
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(Esq.) Al centre de la imatge els dos membres de la Societat Artística i Literària de Catalunya Agapit 
Casas Abarca i Josep Maria de Martí Garcés en la inauguració de l’exposició conjunta que organit-
zaren a la Sala Parés l’abril de 1916. Fotografia d’Alessandro Merletti. AHC  (Dret.) Josep Maria de 
Martí Garcés, Vacilación. Exposició Agapit Casas Abarca i Josep Maria de Martí Garcés. Sala Parés. 
Abril de 1916. Reproduït a La Ilustración Artística, núm. 1791 (24-IV-1916). 
 
 
Per un altre costat dos mesos després de la monogràfica de l’Artística i Literària els 
pintors i membres de l’entitat Agapit Casas Abarca i Josep Maria de Martí Garcés 
van organitzar una exhibició igualment a la Parés. Per una banda Casas envià quinze 
paisatges, entre els quals hi havia vistes de Camprodon i de Sitges, localitats que fre-
qüentava degut a que en elles el seu sogre, el Dr. Robert, en tenia vincle i hi estiueja-
va. També hi van figurar representacions de jardins, prats i una posta de sol entre 
d’altres composicions. Mentre que Martí Garcés exposava divuit obres on abunda-
ven els interiors i on s’hi trobava un treball d’immensa similitud amb el que havia 
enviat a la col·lectiva de la Societat Artística a principis de 1914, el titulat L’embarras 
du Choix. L’obra que aquest autor va exposar a la present mostra estava igualment 
protagonitzada per una dona en actitud cavil·losa i emmarcada en el mateix interior 
domèstic, i fou reproduïda a la premsa amb el títol Vacilación.1135  
 
La diluïda frontera existent entre les societats artístiques que convivien a Barcelona 
feia que es poguessin admirar obres dels mateixos artistes en les diferents exposici-
ons que aquestes celebraven. Era també una bona forma de difondre les seves peces 
d’art i per exemple noms que hem vist desfilar per la Societat Artística i Literària 
com el d’Anglada-Camarasa, Josep Maria Tamburini, Carlos Vázquez, Vicent Bor-
ràs, Bonaventura Puig Perucho, Ricard Urgell i Magí Oliver van estar presents en 
l’Exposició General d’Art de Primavera que el Cercle Artístic va inaugurar a princi-
pis de maig del mateix any 1916.1136 Per altra banda i contrastant amb els assossegats 
quadres que l’Artística i Literària havia exposat a la Sala Parés, aquella mateixa pri-
mavera també s’inaugurà la desena exposició de Les Arts i els Artistes a les Galeries 

                                                 
1135 La Ilustración Artística, núm. 1791 (24-IV-1916). 
1136 Diario de Barcelona, núm. 127 (6-V-1916), p. 5827. 
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Laietanes, amb la presència de Ricard Canals, Feliu Elies, Iu Pascual, Enric Casano-
vas, Josep Clarà i Xavier Nogués entre d’altres. Val a dir que a rel de la citada mostra 
Folch i Torres defensà els valors que professava la citada entitat, « defensors del bon 
credo de l’objectivisme pictòric, enemic irreductible de totes les banalitats preciosis-
tes i pintoresques que, venint de Madrid, han trobat una provincia en el tou de la 
massa de pintors que brillen entre la “gente bien” de Barcelona (...) Contra l’art de 
vells pintors anecdòtics i les feminitats rosades ».1137 I alhora la ciutat albergà una 
mostra de dos artistes cubistes d’origen rus, Helene Grunhoff i Serge Charchoune a 
les Galeries Dalmau.1138  
 
De la mateixa manera a mitjans de maig la Sala Parés va inaugurar l’exposició de 
pintures d’un dels seus membres, Antoni Ros i Güell.1139 Ara bé malgrat creure en 
un primer moment que l’exposició de febrer fou l’única que va organitzar la Societat 
Artística i Literària en el 1916, un article localitzat a Vell i Nou revela que el mes de 
maig tornà a comparèixer en la mateixa galeria amb l’Exposició de maig, tot i que en 
un format molt més reduït. La crítica del citat article, que esdevé l’únic testimoni 
localitzat, va desvetllar el poc relleu que tingué el conjunt exposat i esmentà la pre-
sència d’Aureli Tolosa i Josep Maria Tamburini, els quals exposaven un bon nombre 
de quadres, la preferència que se li atorgava a Dionís Baixeras, així com la presència 
dels paisatges de Melcior Domenge1140 i Iu Pascual, les obres d’Antoni Ros i Güell, 
Francesc Sans, Tomàs Sans i Soler Pedrero.1141 El fet que la majoria dels artistes 
esmentats havien format part de les col·lectives de la Societat Artística ens fa creure 
que la « S. A. i L. » a la que es referí el crític de Vell i Nou respon a l’associació estu-
diada, i que en aquella ocasió va incloure artistes que no havien figurat encara en el 
cenacle del grup, tals com Sans Castaño, Domenge, Soler i Pascual. A més l’absència 
dels fundadors i assidus de l’entitat, el breu comentari que se’n publicà i la falta de 
referències en altres publicacions periòdiques du a creure que es tractà d’una exposi-
ció realment fugaç i escassa, i que probablement servia com a complement tot i que 
limitat, de l’exhibició que havia celebrat la Societat Artística durant les dues setma-
nes del mes de febrer. 
 
▪ L’exposició col·lectiva de 1917  
 
Durant els primers deu anys de vida de la Societat Artística i Literària el públic de la 
Sala Parés s’havia acostumat a visitar les seves exposicions en la fidel cita de cada 
mes de desembre, exceptuant una mostra el 1903 que a banda de la inaugurada a 
l’hivern es va organitzar el mes de maig. Ara bé, recordem que a partir de l’any 1911 
                                                 
1137 FOLCH I TORRES, Joaquim, « La X Exposició de Les Arts i els Artistes ». La Veu de Catalunya. Pàgina 
Artística de La Veu, núm. 333 (1-V-1916). 
1138 «  De Arte ». Diario de Barcelona, núm. 132 (11-V-1916), pp. 6046-6047. 
1139 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Crònica. Exposició Ros i Güell ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de 
La Veu, núm. 337 (29-V-1916). 
1140 MONTURIOL, Antoni; SALA, Joan (coord.), Melcior Domenge. 1872-1939: un paisatgista místic. Olot: Museu 
Comarcal de la Garrotxa, 1998. 
1141 « Exposicions. Saló Parés ». Vell i Nou, núm. 25 (15-V-1916), p. 10. 
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els espectadors de la galeria del carrer de Petritxol veieren modificada la data de les 
exposicions del grup i a partir d’aleshores les exhibicions es van anar celebrant cap a 
principis d’any.  
 
Seguint la tradició expositiva de l’agrupació, en el 1917 no podia faltar l’anual mostra 
a can Parés, any de gran agitació social al país i any en què, tal i com havia fet en 
anteriors ocasions l’entitat va exposar dues vegades. Però abans de visitar descripti-
vament ambdues mostres no podem oblidar referir-nos a la situació que sotragava la 
ciutat. En efecte l’any 1917 Espanya es veia afectada per una greu crisi econòmica 
fruit de la Primera Guerra Mundial, i com a conseqüència de la gran desestabilització 
i malestar social tingueren lloc una sèrie d’actes molt destacats. Aquell estiu fou 
transcendental per la capital catalana degut per un costat a la mort d’Enric Prat de la 
Riba, qui havia presidit la Mancomunitat, i per altre costat per dos fets ben significa-
tius com varen ser la celebració de l’Assemblea de Parlamentaris al Parc de la Ciuta-
della, convocada per la Lliga Regionalista i en què es pretenia tractar diversos temes 
referents a l’organització estatal, i per altre costat l’organització d’una vaga general 
revolucionària que tingué lloc l’agost d’aquell mateix any.1142 
 
En aquesta complexa situació social i política, l’entitat va inaugurar la seva dissetena 
mostra el dia 17 de febrer i prevista fins el 2 de març de 1917 a la Sala Parés.1143 El 
corresponent catàleg va ser ornamentat de forma molt similar al de l’exposició de 
1916 i igualment editat per F. Serra. El document, conservat a l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona, desvetlla divuit participants tot i que en realitat varen ser-ne 
dinou, i les trenta-quatre obres totes pictòriques que s’hi exposaven i a diferència 
d’alguns catàlegs que hem pogut localitzar no s’especificà cap preu. En aquesta far-
cida mostra l’absència fou protagonitzada per l’escultura a diferència de les dues an-
teriors exposicions del grup on estigué representada per Josep Cardona. Ara bé, una 
de les carències més importants va ser la d’Enric Galwey, i no perquè estigués inac-
tiu aquella temporada, ja que havia celebrat una exposició d’aiguaforts i pintures a 
les Galeries Dalmau durant la primera quinzena de febrer.1144 El reconegut paisatgis-
ta, que havia estat un dels fundadors de l’entitat i assidu a les col·lectives des dels 
seus inicis, no havia faltat mai a cap cita expositiva de la Societat. No obstant en les 
seves memòries publicades el 1934, dedicà un capítol a l’Artística i Literària tot nar-
rant que l’elecció de socis es feia amb el procés de boles negres i boles blanques,1145 i 
aprofità per comentar tot i que de forma massa breu el següent: « A mi em van treu-
re per indesitjable; era, i sóc encara, de la tarregada, i és clar, no em podia barrejar 
amb gent tan alta... »1146  

                                                 
1142 BALCELLS, Albert, El pistolerisme: Barcelona (1917-1923). Barcelona: Pòrtic, 2009. 
1143 XVII Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. 17-II/2-III-1917, Sala Parés. Barcelona: F. 
Serra, 1917. 
1144 Enric Galwey: Exposició pintures i aiguaforts. 1/14-II-1917, Galeries Dalmau. Barcelona: La Polígrafa. 
1145 L’article 19è del « Capítulo 4. De las Juntas y Votaciones » del Reglament que la Junta Directiva havia 
aprovat el 3 de gener de 1914 utilitzava les boles blanques i negres com a mètode per efectuar les votacions de 
l’admissió, suspensió i expulsió de socis. Registre número 7767. AGDGC. 
1146 « La “Artística i Literària” » a GALWEY, Enric, op. cit., pp. 70-73. 
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La manca d’una data precisa dificulta documentar la sortida de Galwey de l’entitat, 
però si tenim en compte que a partir de 1917 ja no hi va comparèixer més podem 
creure que l’expulsió podria ser entre el febrer de 1916 i 1917. Afirmà tenir « molt 
bons records » del col·lectiu mentre escrivia les memòries autobiogràfiques entre 
1929 o 1930,1147 i sembla que la seva sortida no va ser definitiva, ja que va ser inclòs 
en un llistat de convidats en el 1928,1148 tot i que quan es va organitzar la magna ex-
posició commemorativa dels vint-i-cinc anys de la fundació de l’entitat (1926), no va 
formar part dels gairebé quaranta expositors, tot i tractar-se d’un dels fundadors.  
 
Ell mateix afirmava el juny de 1917 estar « amparado en mi mediocridad artística y 
social me he metido ya en mi torre de marfil para ver si topo con una encina hermo-
sa y mirarla por sus cuatro costados y lo demás es pura miseria. »1149 No donava més 
detalls de la seva situació respecte l’entitat, i tot i desconèixer amb exactitud la causa, 
l’expulsió de Galwey deuria respondre a algun dels motius que quedà reflectit en el 
Reglament aprovat l’any 1914, en què quedà validat que un soci seria expulsat si no 
satisfeia els càrrecs de la Junta o si no atenia la part de despeses que li pertocava pa-
gar quan aquestes eren repartides entre els socis de número o entre aquells que la 
Junta designés. En ambdós casos, juntament amb el fet que un dels membres mar 
 
 

                                                 
1147 Ibid., pp. 9, 71. 
1148 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 22-02-1928, pp. 60-62. RCAB. 
1149 Carta d’Enric Galwey a Carlos Vázquez. Barcelona, 15-06-1917, p. 1. vº. Arxiu Carlos Vázquez. 
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Oli s/tela, 94 x 184 cm. 
 
 
xés per voluntat pròpia, no es contemplava el reingrés a la Societat Artística,1150 fet 
que respon a l’absència del pintor en la gran posada de llarg de la Societat el 1926.  
 
Amb motiu de fer referència als promotors del grup, començarem comentant la pre-
sència de Modest Urgell en l’exposició de la societat que ell mateix havia erigit dis-
set anys enrere. La seva única obra es titulà Estudio1151 i fou col·locada en el lloc 
d’honor de la Sala Parés, compartint espai amb les obres d’Hermen Anglada-
Camarasa,1152 present per tercera vegada en la monogràfica de la Societat amb les 
tres pintures Bajo la parra (baile gitano), Baile gitano i Gitana. El seu paper va ser real-
ment destacat1153 i Baile gitano va constituir l’obra principal de l’exposició col·lectiva. 
Es remarcà la presència del « hombre recién anatemizado en Madrid por demasiado 
osado » en l’exposició dels representants de la pintura conservadora catalana, con-
cloent que Anglada no menystenia participar en col·lectives com les de la Societat 
Artística i que a més en elles la seva aportació no hi desentonava.1154  
 
Convé mencionar un artista que no va aparèixer en el catàleg però que s’hi incorporà 
per primer cop amb un pastel i una aquarel·la que varen ser una de les aportacions  

                                                 
1150 Article 9è del « Capítulo 2. De los Socios » del Reglament que la Junta Directiva havia aprovat el 3 de 
gener de 1914. Registre número 7767. AGDGC. 
1151 CIERVO, Joaquín, « Aproposit de la Exposició de la “Societat Artistica y Literaria de Catalunya” ». Ilustra-
ció Catalana, núm. 718 (11-III-1917), pp. 167-169. 
1152 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15905 (25-II-
1917), p. 10. 
1153 « De arte ». Diario de Barcelona, núm. 59 (28-II-1917), pp. 2737-2738. 
1154 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, p. 164. 
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més brillants de l’exposició,1155 Joaquim Mir. És pertinent afirmar que si bé no ens 
trobem amb l’època més genial del pintor pròpia de la seva estada a Mallorca i al 
Camp de Tarragona, sinó que la pintura del Mir de l’any 1917 denota ja el seu abur-
gesament, la inclusió d’artistes com Anglada i Mir deuria fer trontollar molt proba-
blement aquelles opinions que acusaven l’entitat de ser « refugio de lo más anodino 
de nuestro arte contemporáneo ».1156  
 
Per altra banda alguns dels socis presents des de l’exposició inaugural no hi van fal-
tar com per exemple Josep Maria Tamburini, amb un treball pictòric de factura 
habitual als que havia anat enviant a la Societat Artística, que responia a un fantasiós 
oli titulat Ofelia1157 i emmarcat en el propi estil de l’autor que « se aparta de la reali-
dad estricta para que su paleta alcance una libertad que á la fantasía del color le con-
duzca. »1158 La citada pintura va ser reproduïda a la Ilustració Catalana juntament amb 
el tema mariner Palangreres de Dionís Baixeras i el paisatge de Modest Urgell titulat 
Estudi, amb l’objectiu d’il·lustrar un article signat per Joaquín Ciervo,1159 escriptor i 
crític que tot i no participar amb la Societat Artística com expositor va ser-ne soci i 
inclús secretari en els anys 20.1160  
 
 

                                                 
1155 « De arte ». Diario de Barcelona, núm. 59 (28-II-1917), pp. 2737-2738. 
1156 CORTÈS, Joan, « Historia de una sala de exposiciones. La Sala Parés ». Destino, núm. 790 (27-IX-1952), 
pp. 17-18. 
1157 En la biografia dedicada a Josep Maria Tamburini, Jaume Soler va reproduir una Ofèlia i detallà que existia 
una altra versió del mateix tema, que bé podria ser la que el pintor envià a l’exposició de la Societat Artística i 
Literària. SOLER, Jaume, J. M. Tamburini. Barcelona: Àmbit serveis editorials, S.A. Fundació Caixa de Barce-
lona, 1989, p. 59. 
1158 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15905 (25-II-
1917), p. 10. 
1159 CIERVO, Joaquín, « Aproposit de la Exposició de la “Societat Artistica y Literaria de Catalunya” ». Ilustra-
ció Catalana, núm. 718 (11-III-1917), pp. 167-169. 
1160 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya. 04-04-1924. Registre número 7767. AGDGC. 



 - 377 - 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Sup.) 
Josep Maria Tamburini 
Ofelia 
Reproduït a Ilustració Catalana, 
núm. 718 (11-III-1917), p. 167. 
XVII Exposició de la Societat 
Artística i Literària de Catalunya 
— Febrer de 1917 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofèlia 
1894 
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El seu interessant article començava fent referència als orígens de l’entitat, « vera-
ment agermanada », a llurs fundadors i a aquells que secundaren la iniciativa 
d’Urgell. L’autor trobava a faltar un estil o ideal artístic propi de l’entitat i també més 
personalitat en les obres dels seus components. En quant a la crítica de la pròpia 
exposició, afirmà que els artistes ja hi exposaven d’esma: « per compromís venint a fer 
acte de presencia », i malgrat que no va anomenar cap autor, esmentà que les obres 
més magistrals que hi havien exposades procedien « d’algun pintor de fòra de casa 
».1161 Tal afirmació apunta a creure que feia referència a aquells dos artistes que no 
pertanyien al grup de socis i expositors habituals, com eren Hermen Anglada-
Camarasa, que n’esdevingué expositor arrel del seu nomenament com a Soci 
d’Honor el 1914, i Joaquim Mir, qui tot just hi exposava per primera vegada. Si bé 
també hauríem pogut pensar en artistes forans de la ciutat de Barcelona, en la disse-
tena exposició l’entitat encara no comptava amb la presència dels pintors Joaquín 
Sorolla i Ignacio Zuloaga, malgrat haver estat nomenats Socis d’Honor durant la 
mateixa època que Anglada. 

                                                 
1161 CIERVO, Joaquín, « Aproposit de la Exposició de la “Societat Artistica y Literaria de Catalunya” ». Ilustra-
ció Catalana, núm. 718 (11-III-1917), pp. 167-169. 
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És interessant destacar que anterior a la crítica de Ciervo la revista Ilustració Catalana 
va dedicar diferents articles a la dissetena mostra del col·lectiu tot afirmant que la 
present era « una de les més interessants »1162 i recalcant que « Cada autor se presen-
ta ab la personalitat que li es propia », constatant per tant el fet més que demostrat 
que els seus socis es presentaven amb aquells temes i composicions coneguts pel 
públic i que es tractava d’una entitat formada per « artistes dels consagrats ».1163  
 
Juntament amb Tamburini hi havia un altre pintor fidel a l’Artística i Literària, Aure-
li Tolosa, autor que va fer compareixença a la col·lectiva amb les dues obres intitu-
lades Tarda (Llavaneres) i Flors. Després dels dos citats, els següents noms que van 
exposar a la Sala Parés amb la Societat no sumaven més de nou mostres amb el 
grup. Per un costat Romà Ribera, un dels principals autors i que es presentava amb 
un únic treball que malgrat no haver estat detallat en el catàleg, la premsa va desvet-
llar que es tractava d’una escena d’interior domèstic, titulada Ofrenda.1164 Es fa evi-
dent creure que entre les obres que el crític Manuel Rodríguez Codolá definia com 
les notes brillants entre una exposició « muy discreta en conjunto » s’hi trobava la 
que signà aquest pintor.1165 Per altre costat Antoni Ros i Güell, assidu a l’Artística i 

                                                 
1162 « Les Exposicions ». Ilustració Catalana, núm. 716 (25-II-1917). 
1163 « Les Exposicions ». Ilustració Catalana, núm. 717 (4-III-1917), p. 158. 
1164 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15905 (25-II-
1917), p. 10; BATLLE, Esteban, « Crónicas de Arte ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana (1-III-1917), 
pp. 69-73. 
1165 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15905 (25-II-
1917), p. 10. 
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Literària des de 1908 i qui va estar present en la dissetena mostra amb dos quadres 
que duien el nom de Tardor. Els visitants que van passejar-se per la Sala Parés i van 
visitar la col·lectiva pogueren admirar quatre obres de qui des de 1911 formava part 
de l’entitat, Tomàs Sans. Fou el pintor que més quadres hi envià i duien el títol de 
Lavanderas, « cuadrito anegado de luz »,1166 El Parral, Una calle i Sol de tarde. Com ell 
Fernando Cortés sumava vuit exposicions amb l’Artística i Literària tot i que inicià 
la trajectòria amb el grup l’any 1903 amb un considerable buit expositiu entre 1906 i 
1912, i en la present la seva participació va limitar-se a un únic treball intitulat Eixida 
i que passà molt desapercebut pels crítics. 
 
Per la seva part el pintor Carlos Vázquez era un dels principals socis de l’entitat 
degut al seu paper en les exposicions i també en el si de la Junta Directiva, ja que 
n’havia estat president entre 1912 i 1914 així com en els anys compresos entre 
19181167 i 1920.1168 En la dissetena exhibició col·lectiva va estar-hi present amb una 
figura al pastel que duia el títol A los toros i que reflectia una de les temàtiques habi-
tuals de l’autor, instal·lat en una composició regionalista efectuada amb un estil so-
bradament acadèmic. Aquest detall il·lustra un fet més que constatat en les exposici-
ons de l’Artística i Literària com és el de la reiteració de temes dels quadres que hi 
enviaven els seus socis. També cal mencionar un dels assidus a la Societat des de 
1914. Parlem del pintor naturalista Dionís Baixeras, qui amb les teles Repòs, Averies 
i Palangreres va demostrar un cop més que hi envià tres peces amb l’habitual repre-
sentació del paisatge català i les figures que tant definiren la totalitat de la seva obra 
pictòrica. 
 
Si continuem desvetllant els dinou expositors de la mostra col·lectiva de 1917 tro-
bem altres noms que ja eren habituals a les exposicions de la Societat Artística des 
de 1909, la d’Agapit Casas Abarca i la del seu germà. El primer dels dos germans 
va enviar dues vistes de la localitat costera de Sitges, El xup de can Dalmau i L’hort de 
can Falç1169 i Pere Casas constava amb tres peces, en primer lloc un estudi de llum 
en la representació d’una dona nua i seductora titulat Salomé, en segon lloc la pintura 
amb gran caràcter folklorista Catalana i finalment una casta escena que duia per nom 
Romanticismo, totes elles elogiades per l’influent crític Manuel Rodríguez Codolá grà-
cies a l’extraordinari progrés que denotaven.1170 Ambdós autors i també Magí Oli-
ver, de qui parlarem tot seguit, van estar representats a la Ilustració Catalana gràcies a 
la reproducció d’algunes de les obres que havien fet constar en la mostra.1171 Amb 
ells  

                                                 
1166 Ibid. 
1167 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 27-03-1918. Registre número 7767. AGDGC. 
1168 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 09-01-1919. Registre número 7767. AGDGC; DOC-
TOR FARIMO, « Los grandes pintores de España. Carlos Vázquez ». Literatura Hispano-Americana. Suplemento 
Ilustrado, núm. 67 (II-1919), pp. 5-6. 
1169 Ilustració Catalana, núm. 719 (18-III-1917), pp. 184, 185. 
1170 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15905 (25-II-
1917), p. 10. 
1171 Ilustració Catalana, núm. 719 (18-III-1917), pp. 184, 185. 
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(Sup. Esq.) Francesc Galofre Oller, Pensativa (Sup. Dret.) Magí Oliver, Jardí de 
muntanya (Horta) (Inf. Esq.) Magí Oliver, Matinada (novembre) (Inf. Dret.) Vicent 
Borràs Abella, Bacante. XVII Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalu-
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també hi van exposar Bonaventura Puig Perucho amb un treball anomenat Plaça 
de Lesseps, Josep Maria de Martí Garcés amb Crepúsculo més dues obres que foren 
elogiades a la premsa, Mañana de sol i Interior.1172  
 
En darrer lloc cal esmentar els pintors Francesc Galofre Oller present amb una 
figura titulada Pensativa, les tres obres de Magí Oliver Jardí de muntanya (Horta), re-
prodüit a la Ilustració Catalana,1173 Matinada (novembre) i Matinada (desembre), i finalment 
Vicent Borràs, que sumava cinc exposicions amb el grup i que en l’actual lluïa una 
composició carnavalesca titulada Lola i una sensual figura de dona que hem conegut 

                                                 
1172 M. R. C. (Manuel Rodríguez Codolá), « Notas de arte. Salón Parés ». La Vanguardia, núm. 15905 (25-II-
1917), p. 10; « De arte ». Diario de Barcelona, núm. 59 (28-II-1917), pp. 2737-2738. 
1173 Ilustració Catalana, núm. 719 (18-III-1917), p. 185. 
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a través de Mercurio on hi constava amb el nom de Bacante.1174 Per altra banda Mari-
ano Fuster, tot i que en l’art es dedicava molt més a fer de mecenes que a la pròpia 
pintura, va exposar-hi Estanque del Parque Quinconces. 
 
En el 1917 la Societat Artística i Literària de Catalunya sumava disset exposicions 
des de la primera i triomfal col·lectiva de 1900 i hom constatava el seu estancament 
estilístic. El pintor i crític Feliu Elias, tot signant l’article de La Publicidad sota el 
pseudònim de J. Sachs, acusà aspectes com « su ineficacia como colectividad (…) 
¿Viene, tal vez, la S. A. y L. de C. a romper moldes, como “Les Arts i els Artistes”? 
¿O a cultivar una especialidad como el “Fomento de las Artes Decorativas”? ¿O a 
combatir por una ideología social, política y religiosa a la manera del “Círcol Artístic 
de S. Lluc”? (…) Nada de eso. La S. A. L. C., más que romper moldes, perpetúa los 
ya existentes. »1175  
 
Pel citat crític l’actual exposició era la constatació de que l’únic propòsit de l’entitat 
era vendre les obres dels seus socis, ja que no hi trobava cap afany pedagògic artísti-
cament parlant. El comentari no va ser gens favorable i a banda de qüestionar 
l’objectiu de la Societat Artística, Feliu Elias culpava als seus membres de la contra-
dicció existent entre el seu nom i l’activitat que no tenia res de literària, però ho dis-
culpava sarcàsticament justificant la tasca dels pintors en quant a « ilustradores de 
novelones ».1176 Una altra publicació com El Poble Català també se’n va fer ressò i 
l’afirmació « la seva exposició que res ve a aportar, que no du mai cap nova vibració 
»1177 es podria relacionar amb la crítica apareguda en diaris com el de Barcelona, que 
a diferència d’altres ocasions aquest cop li dedicà un article reduït i molt poc su-
cós.1178 En efecte l’exposició de 1917 quedava lluny de l’ambició de les primeres 
mostres i Joaquín Ciervo en la crítica a la que hem fet referència anteriorment, de-
manava als seus artistes una propera exposició molt més brillant i « a l'altura de sos 
noms ».1179 Així doncs i no ignorant el que estava succeint a partir d’aquella data els 
membres de l’Artística i Literària acolliren alguns artistes de renom perquè hi apor-
tessin un nou alè. Si bé tal canvi ja havia començat a reflectir-se amb la destacada 
presència d’artistes de la talla d’Hermen Anglada-Camarasa i Joaquim Mir, encara 
hauríem d’esperar un any més fins que la Societat tornés a reflectir un eminent afany 
de presentar una exposició atapeïda d’importants obres, com va ser la seva partici-
pació de forma monogràfica en l’Exposició d’Art de Barcelona de 1918. 
 
Clausurada l’exhibició anual de l’Artística i Literària, la Sala Parés acollí una mostra 
de tres dels membres de l’entitat que va estar oberta al públic des del 3 fins el 16 de 

                                                 
1174 « Crónicas de Arte ». Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. (1-III-1917), pp. 69-71. 
1175 J. SACHS (pseudònim de Feliu Elias), « Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Su XVII Exposición 
anual en el Salón Parés ». La Publicidad, núm. 13629 (25-II-1917), p. 3. 
1176 Ibid. 
1177 FLORIAN, « Gazeta D’Art ». El Poble Català, núm. 4335 (1-III-1917), p. 2. 
1178 « De arte ». Diario de Barcelona, núm. 59 (28-II-1917), pp. 2737-2738. 
1179 CIERVO, Joaquín, « Aproposit de la Exposició de la “Societat Artistica y Literaria de Catalunya” ». Ilustra-
ció Catalana, núm. 718 (11-III-1917), pp. 167-169. 
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març i que aconseguí atraure l’atenció d’una gran quantitat de visitants.1180 Es tracta-
va de la col·lectiva de Ricard Urgell, Bonaventura Puig Perucho i l’escultor Josep 
Cardona, malgrat que de tots ells tan sols hagués exposat en la darrera exposició del 
grup Puig Perucho. No obstant malgrat tractar-se d’una mostra conjunta, Urgell, qui 
encara no havia protagonitzat cap exposició individual acaparava el protagonisme de 
la mostra. I tal fet responia a detalls tan visibles com que el seu nom va aparèixer a 
la capçalera del catàleg i al nombre elevat d’obres que hi presentà, en total catorze, 
dues de les quals envià a l’Exposición Nacional de Bellas Artes el mes de maig, ob-
tenint una medalla de segona classe per Día de difuntos. Per tant la seva destacada 
presència pictòrica a la Parés1181 du a creure tal i com afirmà el seu biògraf Miquel-
Àngel Codes que es tractà de la « seva primera exposició d’envergadura. »1182 Final-
ment Puig Perucho i Cardona tornaren a exposar amb l’Artística i Literària el no-
vembre del corrent any amb motiu de la divuitena exposició col·lectiva, però Urgell 
no tornà a afegir-s’hi com a expositor fins l’any següent i en el si de la mostra oficial 
organitzada per l’Ajuntament de la ciutat. 
 
▪ XVIII Exposició el novembre de 1917 
 
Passaren vuit mesos i abans que comencés l’any 1918 els membres de la Societat 
Artística i Literària « amb la solemnitat a què ens tenen acostumats »1183 van tornar a 
comparèixer a la Sala Parés. Havien transcorregut alguns mesos d’ençà dels fets que 
hem comentat anteriorment i que tant van commoure la ciutat, i l’agitat i fatídic 
1917 arribava a les acaballes. Aquell any la Societat Artística va tornar a exposar i els 
seus socis ho van fer a mitjan novembre amb la recent i sobresortint aportació pic-
tòrica de Joaquín Sorolla, autor que compartia amb Hermen Anglada la designació 
de Soci d’Honor. El paisatge que hi envià el pintor valencià procedia d’una 
col·lecció privada i era la representació d’una platja colrada pel sol amb unes bar-
ques de veles inflades i va ser col·locat en el lloc preferent de l’exposició. Juntament 
amb el citat artista l’altra nota vibrant de l’exhibició va ser la de Joaquim Mir, pre-
sent en el si de la Societat per segona vegada i aquest cop amb una pintura a l’oli que 
acabaria eclipsant la resta de firmes.1184 El seu títol era Carbasseres i segons afirmà 
Joan Anton Maragall es tractava d’« una obra que és avui molt representativa dins la 
pintura de Mir d’aquesta època (...), pintada a Caldes de Montbui ».1185 El Mir que 
exposava amb l’Artística i Literària reflectia un autor assossegat i les seves interpre-
tacions de la natura, amb una factura ja molt més realista, deixaven lluny aquell 

                                                 
1180 « De arte ». Diario de Barcelona, núm. 59 (15-III-1917), pp. 3448-3449. 
1181 « Les Exposicions ». Ilustració Catalana, núm. 719 (18-III-1917), p. 191. 
1182 CODES LUNA, Miquel-Àngel, Ricardo Urgell. El pintor invisible. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 
2008, p. 70. 
1183 « Inauguració d’exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 409 (19-XI-1917). 
1184 J. S. (Joan Sachs, pseudònim de Feliu Elias), « XVIII Exposición de la Sociedad Artística i Literària de 
Cataluña ». La Publicidad, núm. 13884 (26-XI-1917), p. 5. 
1185 MARAGALL, Joan A., Història de la Sala Parés. Barcelona: Editorial Selecta, 1975, p. 122. 
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« Mir, arrebatado, inestable, enloquecido por la búsqueda del color »1186 tan propi de 
l’època de les seves estades a Mallorca i al Camp de Tarragona.1187  
 
Els visitants de la Sala Parés van poder admirar aquestes dues aportacions realment 
destacades, però el gruix del col·lectiu el seguien nodrint les firmes habituals, i per 
exemple també s’hi podien contemplar diversos paisatges de Modest Urgell, l’únic 
fundador de la Societat Artística que després de disset anys encara hi exposava. El 
fet que els integrants de les col·lectives no variessin i que tal i com constatem les 
temàtiques que aquests hi enviaven seguien en la majoria dels casos inamovibles, va 
provocar que alguns crítics es dediquessin tan sols a comentar breument algunes 
aportacions, tal i com faria Feliu Elias a La Publicidad1188 i en l’article aparegut a La 
Pàgina Artística de La Veu, on s’anuncià que el comentari respecte a alguns autors « 
seria igual que el que s’hi hagi fet els altres anys. »1189 
 
Per la seva part Josep Maria Tamburini va enviar-hi dues obres, una de les quals 
constà amb el títol Venedora de flors que no meresqué cap entretingut comentari a la 
premsa, i amb equivalent número de quadres va exposar Carlos Vázquez, amb una 
Manola i la destacada Una belga. Dels fidels al grup no hi va faltar Antoni Ros i 
Güell i el públic de la galeria va poder contemplar el seu únic i interessant oli Mones-
tir de Montserrat que no va passar desapercebut per diferents crítics.1190  
 
La temàtica imperant en la divuitena mostra seguia essent el paisatge i un dels seus 
representants era Dionís Baixeras, qui com sabem exposava amb el grup de forma 
regular des de 1914. En la present exposició va presentar dues vistes del Pirineu ca-
talà molt característiques de la seva carrera com a pintor i titulades Barraca de pastor i 
Regreso de los rebaños.1191 I si Baixeras hi exposà paisatges muntanyosos no hi van fal-
tar les marines representades pel citat anteriorment Sorolla i també per Agapit Ca-
sas Abarca amb Platja de Sitges, autor que envià igualment Tarda de Primavera i un 
Paisatge. Per altra banda no hem descobert si el paisatge que envià Alexandre de 
Cabanyes a la col·lectiva es tractava també d’una marina, però la seva vista el va dur 
a ser considerat « uno de los pintores más enteros de la Literaria y Artística »1192 tot i 
no haver comparegut amb el grup d’ençà de l’exposició de 1914. 

                                                 
1186 BORRÀS, Maria Lluïsa, « Joaquim Mir ». Destino (5-VIII-1972). 
1187 JARDÍ, Enric, Joaquim Mir. Barcelona: Polígrafa, 1989. 
1188 J. S. (Joan Sachs, pseudònim de Feliu Elias), « XVIII Exposición de la Sociedad Artística i Literaria de 
Cataluña ». La Publicidad, núm. 13884 (26-XI-1917), p. 5. 
1189 « Les Exposicions. La Societat Artística i Literaria de Catalunya a Cân Parés ». La Veu de Catalunya. Pàgina 
Artística de La Veu, núm. 410 (26-XI-1917). 
1190 « Les Exposicions. La Societat Artística i Literaria de Catalunya a Cân Parés ». La Veu de Catalunya. Pàgina 
Artística de La Veu, núm. 410 (26-XI-1917); J. S. (Joan Sachs, pseudònim de Feliu Elias), « XVIII Exposición 
de la Sociedad Artística i Literaria de Cataluña ». La Publicidad, núm. 13884 (26-XI-1917), p. 5; « Crónica. 
Exposiciones. En Barcelona ». La Vanguardia, núm. 16180 (29-XI-1917), p. 6. 
1191 BAIXERAS VERDAGUER, Dionís, Experiencias y recuerdos autobiográficos de un pintor octogenario. 1942, p. 
106. Inèdit. Arxiu RACBASJ. 
1192 J. S. (Joan Sachs, pseudònim de Feliu Elias), « XVIII Exposición de la Sociedad Artística i Literaria de 
Cataluña ». La Publicidad, núm. 13884 (26-XI-1917), p. 5. 
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D’igual temàtica eren els treballs que exposaven alguns dels joves del grup, com 
Magí Oliver i Tomàs Sans, qui des de feia sis anys s’havia convertit en un dels 
membres habituals i a més havia estat actiu en la seva Junta Directiva ocupant-ne el 
càrrec de secretari en el 1914. I tot i que sumava dues exposicions menys que Sans, 
un dels altres constants era Bonaventura Puig Perucho que quedà representat en 
l’exposició amb el quadre anomenat Poble d’una « gama de grises húmedos y atercio-
pelados. »1193 No hi faltà tampoc Fernando Cortés, autor de qui es constata un buit 
expositiu amb el grup entre 1906 i 1912, i que en l’actual envià dos olis poc consis-
tents,1194 i igualment es trobava Pere Casas Abarca que en comptes d’enviar pai-

                                                 
1193 « Crónica. Exposiciones. En Barcelona ». La Vanguardia, núm. 16180 (29-XI-1917), p. 6. 
1194 J. S. (Joan Sachs, pseudònim de Feliu Elias), « XVIII Exposición de la Sociedad Artística i Literaria de 
Cataluña ». La Publicidad, núm. 13884 (26-XI-1917), p. 5. 
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satges va exposar la representació d’un cap de dona i Figura de chula, reproduïda a 
Mercurio amb el títol de Sevilla.1195 
 
Juntament amb els esmentats la Sala Parés mostrava una testa al pastel de Francesc 
Galofre Oller, que amb l’actual exhibició era la setena vegada que es presentava 
amb el grup, essent d’aquells pintors que hi exposava des de 1911. Per la seva part 
Manuel Cusí duia més trajectòria amb l’entitat que l’anterior tot i que hi havia anat 
exposant de forma més intermitent. El pintor vilanoví hi envià un bodegó de tons 
foscos que sorprengué als qui estaven acostumats a veure els seus tems carnavalescs 
i que a més de rebre tots els elogis de la secció artística de La Esquella de la Torrat-
xa,1196 va ser definida per Feliu Elias com « la mejor tela pintada durante su carre-
ra. »1197  
 
Com a novetat a banda de la petja artística de Joaquín Sorolla, trobem la presència 
de Lluís Masriera, figurant amb el grup amb les dues teles Sombrilla japonesa i Efecte 
de llum, reproduïda a la revista Mercurio juntament amb altres peces de l’entitat.1198 És 
del tot necessari esmentar que en l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid 
de 1920 va exposar un quadre titulat Sombras reflejadas, conegut també com Ombrel·la 
japonesa i que fou la pintura més destacada de la seva trajectòria. La de 1920 seria 
exposada a Londres, Amsterdam i París, i el pintor en va fer diverses rèpliques degut 
a l’èxit que va obtenir, i alhora va sofrir el plagi en el camp de la publicitat. Malgrat 
que no es tracti de la mateixa obra, podem demostrar que abans de mostrar a la Na-
cional de Madrid aquesta pintura de l’any 20, treballava amb el mateix tema almenys 
uns anys abans. I reprenent els expositors de la divuitena veiem com la Societat Ar-
tística decidí tornà a incloure l’escultura i novament ho va fer a través de la partici-
pació de Josep Cardona i els dos correctes busts que firmà, un en guix i l’altre en 
bronze entre els quals hi constà Bohemio. 
 
De forma paral·lela a la seva divuitena exposició la Societat Artística i Literària for-
mà part de l’anomenada Assemblea d’Artistes que es celebrà a l’Ateneu Barcelonès 
el dia 25 de novembre. Tal acte havia estat convocat pels presidents del Cercle Artís-
tic, del de Sant Lluc, de Les Arts i els Artistes, del Foment de les Arts Decoratives i 
per la mateixa Societat Artística, i tenia l’objectiu de resoldre si es volia celebrar una 
exposició a la ciutat i si aquesta havia de ser nacional o internacional. A banda dels 
representants de les associacions artístiques locals també hi van participar artistes 
entre els quals hi havia alguns dels membres de la nostra entitat, tals com Dionís 
Baixeras, Lluís Masriera, Josep Maria de Martí Garcés, Aureli Tolosa. Finalment i 

                                                 
1195 « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Mercurio. Revista Comercial Ibero Americana, 
núm. 295 (6-XII-1917), p. 391. 
1196 « Notes d’Art ». La Esquella de la Torratxa, núm. 2032 (6-XII-1917), p. 873. 
1197 J. S. (Joan Sachs, pseudònim de Feliu Elias), « XVIII Exposición de la Sociedad Artística i Literaria de 
Cataluña ». La Publicidad, núm. 13884 (26-XI-1917), p. 5. 
1198 « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». Mercurio. Revista Comercial Ibero Americana, 
núm. 295 (6-XII-1917), p. 391. 
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malgrat les divergents opinions es dictaminà que l’exhibició seria de caràcter interna-
cional.1199 
 
▪ Alguns membres exposen amb el nom d’Artistas Reunidos el 1918 
 
Després de la col·lectiva celebrada a finals de 1917 no trobem cap exposició de la 
Societat Artística i Literària fins l’Exposició d’Art de Barcelona de 1918. Tanmateix 
hem localitzat una sèrie d’artistes de l’entitat que exposaren en la primera mostra 
dels Artistas Reunidos el febrer de 1918 a la Sala Goya de Barcelona. Ben poc sa-
bem d’aquesta agrupació, però podem afirmar que la majoria d’expositors de la cita-
da col·lectiva eren membres i expositors de la Societat Artística i Literària, tals com 
Agapit Casas, Enric Galwey, Josep Maria de Martí Garcés, Eliseu Meifrèn, Josep 
Mongrell, Magí Oliver, Bonaventura Puig Perucho, Ricard Urgell i Carlos Vázquez. 
Amb ells s’hi afegien Ramon Casas, Antoni Ferrater i Erasme de Lasarte.1200 Creiem 
que es tractà d’un grup molt efímer que no arribà a celebrar més exposicions, i 
aquest fet constitueix un element premonitori de la ràpida davallada de l’entitat. 
 
▪  El Palau de Belles Arts i l’Exposició de Barcelona de 1918 
 
Pel que fa a la corresponent cita artística municipal no podem oblidar esmentar que 
a redós d’aquella data estava prevista la celebració de la setena exposició internacio-
nal d’art, ja que la sisena tingué lloc el 1911 i la següent s’anava ajornant per motius 
econòmics.1201 Tot i així el mes de desembre d’aquell 1917 l’Ajuntament havia apro-
vat un projecte per eradicar la situació i es va acordar la celebració d’exposicions 
d’art de forma anual a partir de 1918. Després d’haver viscut l’agitació de l’any ante-
rior, la ciutat s’acostava a una data important artísticament parlant pel fet que aquell 
any tingué lloc l’Exposició d’Art al Palau de Belles Arts. No obstant l’Ajuntament en 
retardà la decisió, tal i com va escriure Feliu Elias a La Publicidad: « Estábamos a fi-
nes de febrero y el Ayuntamiento no se decidía aún a preparar el proyecto de expo-
siciones anuales. Los artistas veían que, aún decidiéndose el Ayuntamiento inmedia-
tamente, no había tiempo de organizar la exposición de este año, así que todos o la 
mayoría organizaron con las obras destinadas a la grande exposición colectiva diver-
sas exposiciones particulares. » Amb aquesta decisió s’aconseguí que s’exposés un 
gran nombre d’obres que segons Elias « invadieron las salas de la planta baja, el hall 
central, y aún tuvieron que ser colocadas con excesiva contigüidad. (...) El secreto de 
este éxito está todo en el nuevo Reglamento redactado por la meritoria Junta Autó-

                                                 
1199 « Asamblea magna de artistas ». La Publicidad, núm. 13884 (26-XI-1917), p. 5; FLAMA (pseudònim de 
Joaquim Folch i Torres), « L’Assemblea dels artistes ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 
410 (26-XI-1917). 
1200 I Exposición de artistas reunidos. Goya. Barcelona: Artistas Reunidos, 1918. 
1201 BOHIGAS TARRAGÓ, Pere, « Apuntes para la Historia de las Exposiciones Oficiales de Arte de Barce-
lona (De 1918 a 1929) ». Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. III-4 (X-1945), p. 259. 
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noma de Bellas Artes. La libertad y ductilidad que lo informan hicieron el milagro de 
levantar los decaídos entusiasmos y estimular otros. »1202 

  
Ara bé tot i les expectatives sorgides en l’anteriorment esmentada Assemblea 
d’Artistes, la mostra no va tenir el caràcter internacional que s’havia previst, tal i 
com hem conegut a partir d’un article a La Veu de Catalunya on s’afirmà que el Co-
mitè havia decidit per unanimitat suprimir la invitació d’artistes estrangers degut al 
tancament de la frontera francesa, i que a les portes de la seva inauguració seguia 
sent un tema sense resoldre, malgrat que les societats haguessin convidat a artistes 
francesos.1203 Alguns dels fets a destacar són que les societats artístiques de la ciutat 
podien exposar en un espai monogràfic sempre i quan demostressin una trajectòria 
d’un mínim de cinc anys, a més d’haver quedat suprimit el Jurat d’Admissió per a les 
obres procedents dels socis o adherits a les entitats. Així es va resoldre que serien les 
mateixes agrupacions les que designarien el seu propi jurat per l’acceptació o rebuig 
dels treballs dels seus membres. I el seu paper no es limitava a aquest marge d’acció 
sinó que per aquells artistes independents que no formaven part de cap societat, 
l’acceptació de les seves peces d’art havia d’anar a càrrec del Comitè de l’Exposició, 
format tal i com veurem més endavant, per un delegat de cadascuna de les entitats 
artístiques, de manera que en les sales dedicades als independents es va poder admi-
rar la representació de diverses tendències.1204 

 
 Per tant i sabent que aquestes mostres eren molt concorregudes, participar-hi es 
convertí en un objectiu prioritari. Així doncs en l’exposició s’hi van presentar la So-
cietat Artística i Literària, Les Arts i els Artistes, el Foment de les Arts Decoratives, 
el Reial Cercle Artístic i el Cercle Artístic de Sant Lluc. Tal decisió va afavorir la ini-
ciativa de les entitats en quant a acollir artistes lligats a les seves afinitats, com per 
exemple el cas de Joaquín Sorolla i d’altres pintors de la resta de l’Estat que foren 
convidats per l’Artística i Literària, així com la participació del Gremi d’Artistes de 
Terrassa i dels joves que formaven l’Agrupació Courbet originada l’any anterior, que 
van poder exhibir llurs treballs gràcies a adherir-se al Cercle Artístic de Sant Lluc.  

 
Va ser una exposició organitzada amb molt poc temps que s’inaugurà l’11 de maig i 
la seva coordinació va recaure en un comitè constituït per Joan Llimona com a pre-
sident, Casimiro Giralt com a vicepresident, Josep Puig d’Asprer com a vocal —
membres de la Junta de Museus —, Bonaventura Bassegoda com a tresorer —
procedent de l’Associació d’Arquitectes —, Ignasi Mallol com a secretari — del 
Cercle Artístic de Sant Lluc —, Vicente Climent — de l’Escola d’Arts i Indústries i 
Belles Arts —, Josep Maria Tamburini — de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts 
—, Francesc d’A. Galí — de l’Escola de Bells Oficis —, Lluís Masriera — del Reial 

                                                 
1202 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « La exposición municipal de arte de ogaño (I) ». La Publicidad, 
núm. 14064 (1-VI-1918), p. 4. 
1203 « L’Exposició d’Art de 1918 ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 428 (1-IV-1918); « 
L’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 433 (6-V-1918). 
1204 O. F., « Les tendències artístiques en l’actual Exposició d’Art ». D’Ací i d’allà, núm. 6 (10-VI-1918), pp. 
503-511. 
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Cercle Artístic —, Carlos Vázquez — de la Societat Artística i Literària —, Ricard 
Canals — de Les Arts i els Artistes —, Alejandro Cardunet — del Foment de les 
Arts Decoratives — i finalment Carles Pirozzini secretari general de la mostra.  

 
Els espais del Palau es van dividir segons els diferents agrupaments que hi exposa-
ven. Les entitats que hi van formar part van ser el Cercle Artístic de Sant Lluc, que 
aplegà un total de 169 peces, el Reial Cercle Artístic de Barcelona amb 378 obres, la 
Societat Artística i Literària de Catalunya que n’aportà 90, Les Arts i els Artistes que 
ho feien amb 84 peces i amb una sala on van exposar obres del pintor traspassat 
Isidre Nonell a mode d’homenatge, l’Associació d’Arquitectes amb 33 obres, els 
Independents amb 136 i el Foment de les Arts Decoratives que van  presentar més 
de 500 peces entre les quals hi constaven les de la Unió d’Exlibristes Ibèrics, les de 
la Secció de puntes catalanes al coixí, de la secció d’arts aplicades, la d’escenografia i 
les de l’Institut Català de les Arts del Llibre. Cal dir que el cartell anunciador de 
l’exposició va ser realitzat per Alexandre Cardunets i a més, a banda del catàleg 
il·lustrat que s’edità amb motiu de la mostra, el FAD (Foment de les Arts Decorati-
ves) gaudí d’un catàleg especial de la seva secció artística. Així doncs gràcies a la re-
visió de les obres d’art per part de les societats participants, els visitants van poder 
gaudir d’un panorama plàstic ben ampli i més enllà de l’academicisme.1205  

 
Ara bé és necessari detallar el paper de la Societat Artística i Literària de Catalunya 
en la present Exposició d’Art. Els seus artistes tingueren reservades quatre sales i « 
tanto en invitados como en asociados, este es uno de los conjuntos más serios de 
esta Exposición. Más que el Real Círculo Artístico, esta Sociedad representa el pro-
medio de pintura y escultura de exposición oficial, arte relativamente hábil, imitativo, 
teñido de anécdota y de literatura. »1206 És del tot convenient esmentar que el mes 
de febrer la Junta Directiva de l’entitat havia designat una comissió formada per Eli-
seu Meifrèn, Josep Mongrell i Antoni Ros i Güell per la selecció d’obres de la gran 
exposició municipal i el primer dels citats pintors hauria afirmat que serien molt se-
vers a l’hora de fer la tria de les obres, atenent la importància del certamen.1207 Així 
doncs un total de trenta-cinc artistes en què els escultors formaven un reduït grup 
de quatre, exposaven en l’aixopluc d’aquesta entitat que no només hi envià obres 
d’artistes catalans sinó també d’altres indrets de l’Estat. Per tant junt amb els habitu-
als noms de l’Artística i Literària i altres autors que anirem desvetllant a continuació, 
també hi van figurar un grup de valencians entre els quals l’esperat Joaquín Sorolla, 
presència del qual fou remarcada en diverses publicacions periòdiques,1208 Enrique 
Simonet, Manuel Benedito, Rigoberto Soler, així com també el pintor de La Coru-
nya afincat a Madrid Fernando Álvarez de Sotomayor, els madrilenys Luís Bea 

                                                 
1205 « L’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 433 (6-V-1918). 
1206 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « Crónica de arte. La Exposición general del Palacio de Bellas 
Artes (V) ». La Publicidad, núm. 14074 (11-VI-1918), p. 3. 
1207 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 25-02-1918, p. 18. RCAB.  
1208 « Exposición de Arte de 1918 ». La Vanguardia, núm. 16300 (31-III-1918), p. 17, « L’Exposició d’Art ». La 
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al seu estudi. Madrid. IPCE / 
Fototeca. Signatura:  
MORENO-01028_C  

 
 
Pelayo i Miguel Hernández Nájera, els francesos Fernando Laroche i Carlos Verger 
establerts a Bilbao i Madrid respectivament, i els dos artistes andalusos José María 
López Mezquita nascut a Màlaga i José María Rodríguez-Acosta, de Granada.  
 
Amb l’objectiu de glossar l’aportació de cadascun dels artistes que van participar en 
les sales de la Societat Artística i Literària començarem fent referència als membres 
habituals de l’entitat, és a dir aquells que havien anat exposant en les col·lectives que 
s’organitzaven periòdicament a la Sala Parés i que nodrien el nucli indivisible de la 
nostra agrupació. En la primera de totes les sales no hi podia faltar el seu fundador 
Modest Urgell, amb un únic quadre intitulat Siempre lo mismo, « supervivència de la 
pintura de mig segle XIX »1209 on reiterava les composicions anteriors, fet constatat 
per Feliu Elias quan afirmà « se repite: no logra remontar el vuelo ».1210 Lo de siempre 
signat pel mestre Urgell reflectia un dels seus habituals paisatges, el d’una platja soli-
tària d’horitzó baix i protagonitzada únicament per una barca a la sorra. Per la seva 
part i després de quatre anys sense haver participat en cap mostra del col·lectiu tor-
nava a presenciar-s’hi Ricard Urgell.  
 
Conscient del succés que tenien les exposicions d’art organitzades per l’Ajuntament 
el fill de Modest Urgell va presentar-se de forma ben destacada,1211 tot enviant-hi un 
farcit conjunt de quadres de diverses temàtiques que duien els títols de Poblet d’alta 
muntanya capvespre, Avec le chant du coq, Ballets russos, La jura de la bandera des d’un cinquè  

                                                 
1209 O. F., « Les tendències artístiques en l’actual Exposició d’Art ». D’Ací i d’allà, núm. 6 (10-VI-1918), pp. 
503-511. 
1210 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « Crónica de arte. La Exposición general del Palacio de Bellas 
Artes (V) ». La Publicidad, núm. 14074 (11-VI-1918), p. 3. 
1211 LLORENS I ARTIGAS, Josep, « Exposició d’Art. Impressió general ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artísti-
ca de La Veu, núm. 434 (13-V-1918). 
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Ricard Urgell 
La jura de la bandera des d’un cinquè pis, 1918 
Oli s/tela, 55 x 65 cm. 
Col·lecció particular 
Exposició d’Art de Barcelona — 1918 



 - 391 - 

     
 
Carlos Vázquez 
Antes de la corrida de toros                                                          
Cromolitografia de l’Arxiu Carlos Vázquez 

 

La hora de los toros 
Exposició d’Art de Barcelona  
— 1918 

 
 
pis pintat des del taller del seu amic i també soci de l’entitat Pere Casas Abarca, 
Elles… i Estudi de figura, que van ser col·locades en dues sales distintes, és a dir la 
tercera i l’última sala destinades a l’agrupació. 
 
Del nucli d’assidus a les exposicions de l’entitat hi va figurar Josep Maria Tambu-
rini amb una única pintura que va aparèixer publicada a Hojas Selectas1212 i intitulada 
El beso, que va ser exposada a la darrera sala tot compartint espai amb treballs 
d’artistes habituals a la Societat Artística i alhora d’algun autor convidat. En el ma-
teix espai l’espectador podia veure alguns dels treballs que aportà Carlos Vázquez, 
inamovible a les tendències de l’escola castellana i « fill directe de la pintura literària 
de mitjan segle XIX ».1213 Es mostrava a través de quatre quadres exposats en tres 
sales diferents i que duien el nom de La Virgen y el Niño, Un patio manchego, Patio de 
Hernán Pérez del Pulgar y La hora de los toros, aquest darrer reproduït al catàleg de 
l’exposició1214 i molt similar a un altre oli de l’autor anomenat Antes de la corrida de 
toros.1215 És interessant esmentar que aquell 1918 s’havien pogut constatar les afini-
tats que existien entre alguns membres de la Societat Artística ja que durant la pri-

                                                 
1212 Hojas Selectas, núm. 193 (1918), p. 645. 
1213 O. F., « Les tendències artístiques en l’actual Exposició d’Art ». D’Ací i d’allà, núm. 6 (10-VI-1918), pp. 
503-511. 
1214 Exposició d’Art. Palau de Belles Arts. Barcelona: Establiment Gràfic Thomas, 1918. 
1215 Reproducció trobada a l’Arxiu de Carlos Vázquez. 
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mera quinzena de març s’havia celebrat una exposició conjunta de Carlos Vázquez i 
Josep Maria de Martí Garcés a la Sala Parés. 
 
El paisatgista Aureli Tolosa havia estat fidel a la Societat Artística des de la seva 
primera exposició i en el 1918 va figurar en la quarta sala, compartint espai amb 
obres dels citats Carlos Vázquez, Josep Maria Tamburini, Bonaventura Puig Peruc-
ho i Antoni Ros i Güell, entre d’altres. Va enviar-hi les quatre vistes Paisatge, Sol de 
matí, Rentadores de Cadaqués i Primavera, temes que coincidien amb els treballs presen-
tats pel també expositor Antoni Ros i Güell, Primavera, Casa pins i Al atardecer, el 
primer dels quals era un paisatge farcit d’arbres sinuosos que va ser reproduït al catà-
leg de l’exhibició. 
 
Del nucli principal de la Societat Artística hi van exposar els germans Casas Abarca, 
que com bé hem aclarit van unir-se al grup en el primer decenni del segle XX. Per 
un costat Agapit Casas signava dues vistes intiulades A ple sol i A posta de sol, i per 
altre Pere Casas les tres obres Estudi, Sevilla i l’escena d’una llotja protagonitzada 
per l’exhibició d’una futura promesa artística sota l’atenta supervisió de la que supo-
sadament és la mare, i que duia el suggerent títol de Presentació.  
 
De la mateixa manera pintors com Josep Maria de Martí Garcés, Tomàs Sans i 
Magí Oliver s’havien sumat a les exposicions del grup durant la mateixa època que 
els citats pintors. El primer d’ells va fer constar al Palau de Belles Arts un Interior en 
què hi va plasmar una escena domèstica on la figura d’una jove en actitud pensativa 
o de lectura es deixava embolcallar per un impecable estudi de la llum, que seguint 
amb la seva temàtica habitual no aportava « res de nou a la seva tradició pictòrica 
».1216 Per la seva part Tomàs Sans, fidel sense interrupció al grup des de 1911 hi en-
vià una Marina que es podia admirar a la sala número dotze. I finalment Magí Oliver 
va poder presentar els dos paisatges intitulats Església de Montmeló i Matinada. 
 
Alhora el públic va poder admirar de nou un bodegó de Manuel Cusí, i diem no-
vament perquè aquest mateix tema l’havia enviat a l’exposició que l’entitat havia or-
ganitzat el mes de novembre de l’any anterior, distanciant-se molt encertadament 
segons Josep Llorens Artigas,1217 de les composicions inspirades en balls, carnavals i 
escenes protagonitzades per figures femenines que havia enviat en altres col·lectives. 
La seva única obra havia estat col·locada a la primera sala destinada a la Societat 
Artística i gràcies al seu tema, allunyat del que tenia acostumat al públic de l’Artística 
i Literària, Feliu Elias va afirmar que el pintor vilanoví « se muestra en este género 
superior a su anecdotismo. »1218 La citada natura morta compartia espai amb  

                                                 
1216 LLORENS I ARTIGAS, Josep, « Exposició d’Art. Impressió general ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artísti-
ca de La Veu, núm. 434 (13-V-1918). 
1217 LLORENS I ARTIGAS, Josep, « Exposició d’Art. Impressió general ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artísti-
ca de La Veu, núm. 434 (13-V-1918); JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « Crónica de arte. La Exposici-
ón general del Palacio de Bellas Artes (V) ». La Publicidad, núm. 14074 (11-VI-1918), p. 3. 
1218 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « Crónica de arte. La Exposición general del Palacio de Bellas 
Artes (V) ». La Publicidad, núm. 14074 (11-VI-1918), p. 3. 
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Eliseu Meifrèn 
Natura 
Exposició d’Art de Barcelona — 1918 

 
 
el Retrat d’A. G. realitzat per Alexandre de Cabanyes, i que era un cap d’home que 
juntament amb l’obra de Cusí es convertí en l’aportació més destacada de la primera 
sala destinada a la Societat Artística.1219 De Cabanyes també es podia admirar una 
Marina pintada amb la fuga que era habitual en les seves composicions i una Arbreda, 
ambdues ubicades a la següent sala. Com es pot comprovar tot i que la Societat Ar-
tística va exposar obres de diversa temàtica és evident que entre els més de trenta 
participants i els seus noranta treballs, hi imperava la representació del paisatge, gè-
nere al qual també hi va contribuir Eliseu Meifrèn tot aportant sis obres titulades 
Natura. 
 
Altres pintors que van participar a l’Exposició d’Art de 1918 i que eren habituals al 
grup des del segon decenni eren Bonaventura Puig Perucho amb les obres Poble al 
sol, Poble al capvespre, Riera i Cel, Josep Mongrell amb un eloqüent Retrato de mi padre i 
Estudio, i finalment Josep Maria Xiró amb un quadre que realitzà el 1914 titulat A 
la Victòria de Samotràcia que havia estat exposat al Salon des Orientalistes de París de 
1914 i a l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en el 1917. Aquest oli de 
tema clàssic mostra una colossal Victòria de Samotràcia mitjançant la figura femeni-
na alada a la proa d’un navili.1220 Per Xiró va representar un retorn als seus orígens 
com a pintor simbolista de narracions èpiques i l’obra va esdevenir un dels seus 
quadres més ambiciosos.1221 No podem oblidar esmentar que la mateixa temàtica va 
ser prolongada pel pintor en una altra obra titulada Cor i ales que s’exposà al certa-
men municipal de l’any següent. 
 
 
 

                                                 
1219 Ibid. 
1220 JIMÉNEZ, Lourdes, « Josep M. Xiró i Taltabull » a DD. AA., Fascinació per Grècia. L’art a Catalunya als 
segles XIX i XX. Editat amb motiu de l’exposició homònima al Museu d’Art de Girona (2-IV/30-VIII-2009). 
Girona: Diputació de Girona; Bisbat de Girona, 2009, p. 190.  
1221 FONTBONA, Francesc, « L’art català i Grècia » a DD. AA., Fascinació per Grècia. L’art a Catalunya als segles 
XIX i XX. Editat amb motiu de l’exposició homònima al Museu d’Art de Girona (2-IV/30-VIII-2009). Gi-
rona: Diputació de Girona; Bisbat de Girona, 2009, pp. 21-32. 
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Josep Maria Xiró 
A la Victòria de Samotràcia 
Oli s/tela, 80 x 90 cm. 
Barcelona. MNAC [11038] 
Exposició d’Art de Barcelona 
— 1918 

 
 
A més voldríem remarcar que en l’època el quadre va ser reproduït en un article 
d’Alfredo Opisso que es publicà a Hojas Selectas,1222 il·lustrat amb diverses obres de 
l’Artística i Literària que no aparegueren en el catàleg de l’exposició, tals com La 
Virgen y el Niño de Vázquez i Presentación de Pere Casas Abarca. I finalment malgrat 
que no formava part dels habituals i que tan sols havia exposat una vegada amb la 
Societat Artística, concretament en la col·lectiva del mes de gener de 1911, no po-
dem deixar d’esmentar Francesc Casanovas, que va figurar amb les dues pintures 
titulades Autoretrat i Estudi de cap. 
 
Tot havent parlat d’aquells pintors que ja havien exposat anteriorment amb la nostra 
entitat, a continuació ens centrarem en els artistes forans a qui la Societat Artística, 
presidida aleshores per Carlos Vázquez, havia convidat a participar. Gràcies a una 
carta localitzada a l’Arxiu del Museu Sorolla, sabem que Vázquez havia escrit a Joa-
quín Sorolla alguns mesos abans de la inauguració. El document ens aporta interes-
sants detalls a l’entorn dels preparatius de l’exposició, com per exemple el fet que a 
cada societat artística se li va atorgar la suma de 1.500 pessetes perquè convidessin 
artistes estrangers o de la resta de l’Estat. Segons el que s’afirmà a la carta, la Societat 
Artística i Literària havia decidit convidar el mateix Sorolla, a Ignacio Zuloaga i Mi-
quel Blay, si bé aquest escultor acabaria exposant a les sales del Reial Cercle Artístic. 
Vázquez pretenia persuadir el seu amic valencià amb diversos arguments, com el fet 
que les sales que ells tenien reservades serien les més selectes superant inclús les del 
Reial Cercle. I per si Sorolla pogués trobar certa subjectivitat en la dita afirmació, 
Vázquez no va oblidar fer esment que tant ell com la resta de socis de l’Artística i 

                                                 
1222 OPISSO, Alfredo, « Exposición de Arte de Barcelona ». Hojas Selectas, núm. 193 (1918), pp. 641-649. 
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Literària formaven part de l’altra entitat. Segons Carlos Vázquez havien aconseguit 
fer una gran selecció de cara a l’Exposició d’Art comptant amb les obres de Joaquim 
Mir, Hermen Anglada, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Romà Ribera, Nicolau Rau-
rich, Vicent Borràs, Josep Maria de Martí Garcés, Magí Oliver i Josep Mongrell. No 
obstant de tot aquest grup de pintors només van figurar amb la nostra entitat els tres 
últims, mentre que la resta exceptuant Borràs, acabà exposant en els espais del Cer-
cle Artístic. A banda dels esmentats també explicava a Sorolla que es convidaria a 
Miguel Hernández Nájera, Manuel Benedito, José María López Mezquita i finalment 
Anselmo Miguel Nieto, que va ser l’únic que no hi va participar. Vázquez també 
afirmava que ell s’ocuparia amb molt de gust de les obres i donava carta blanca a 
Sorolla perquè enviés tot el que desitgés pel fet de ser Soci d’Honor. El pintor de 
Ciudad Real continuava la carta exposant-li tota mena de facilitats per convèncer el 
valencià fins el punt d’escriure que « pues además soy del Comité organizador y cu-
ando lleguen las ventas me alegrará proponerte ». Ara bé malgrat haver esmentat 
Anglada i Zuloaga com a possibles expositors, en el final de la carta Vázquez desvet-
llà que ni l’un ni l’altre hi serien presents.1223 
 
Al final Joaquín Sorolla accedí a l’insistent invitació del president de l’Artística i 
Literària i a més va esdevenir el pintor que generà major expectació. De fet era Soci 
d’Honor de l’entitat des de feia sis anys malgrat que no va ser fins el 1917 que expo-
sà amb el grup. La seva destacada aportació representava una esperada alenada que 
presidia la tercera sala de l’entitat, sala on el públic va poder contemplar les seves 
obres Día lluvioso, Al agua i Después del baño. La darrera de les tres pintures « de una 
calidad excepcional »1224 estava datada el 1916 i reflectia la tendra escena d’una mare 
amb la seva filla adormida damunt dels seus genolls.1225 Aquesta mateixa obra, que 
Sorolla havia realitzat durant l’estiu de 1916 a la costa valenciana, s’exposà també a 
l’Exposició Regional de València de 1918. 
 
Com es podrà constatar la Societat Artística i Literària va incorporar un bon nombre 
d’autors convidats, exactament disset noves firmes entre les quals la de tres escul-
tors. En la primera sala de les quatre que tenia reservades, s’hi van mostrar peces 
d’alguns convidats, tals com les dues obres de José María López Mezquita, Mujer-
cita i Jóvenes segovianas, alhora que del mateix autor es va poder veure en el penúltim 
espai de l’entitat el retrat del seu amic el crític José Francés. Cal fer esment de 
l’existència d’un interessant document titulat Necrología: Don José María López Mezqui-
ta que va escriure José Francés i va ser publicat en el 1954, any del traspàs del pintor, 
i reeditat molts anys després a Alacant. Gràcies al citat text sabem que Francés va  
 

                                                 
1223 Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla, 07-03-1918. Museo Sorolla, CS6270. 
1224 PONS-SOROLLA, Blanca, Joaquín Sorolla. Vida y Obra. Madrid: Fundación de la Historia del Arte Hispá-
nico, 2001, pp. 462-463. 
1225 Entre el 20 de juny i el 5 de juliol de 1916, Joaquín Sorolla buscava i condicionava una casa a la platja 
valenciana del Cabanyal per passar-hi l’estiu amb la família. I fou durant aquests mesos que pintà quadres com 
per exemple Después del baño, obra que va aparèixer amb el títol Madre e hija. Playa de Valencia en la monografia 
de Blanca Pons-Sorolla. PONS-SOROLLA, Blanca, op. cit., 2001, pp. 462-463. . 
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Joaquín Sorolla 
Después del baño,1916 
Oli s/tela, 100 x 70 cm 
Col·lecció particular 
Exposició d’Art de Barcelona — 1918 
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José María López Mezquita pintant  
el retrat del seu gran amic el crític d’art José 
Francés, cap el 1915. 
Archivo José Luis Pajares 

 
 
ser qui havia elaborat el discurs de resposta quan López Mezquita va esdevenir aca-
dèmic de número a l’Academia de Bellas Artes de San Fernando en el 1925.1226  
 
També en la primera de les sales s’hi van instal·lar els tres retrats de Luís Bea Pe-
layo que duien el títol de Mercedes, Pepita i Lilin, així com la gran tela titulada Con el 
santo y la limosna de José María Rodríguez-Acosta. En un article de l’any 1978 loca-
litzat al diari ABC s’hi reproduí un quadre de gran realisme i de títol homònim datat 
el 1914. L’autor de l’article, Antonio Manuel Campoy, lloava l’obra d’aquest autor, 
els seus paisatges granadins de gran anecdotisme i propers aleshores a altres artistes 
que conreaven el tema customista en la seva obra.1227  
 
És interessant esmentar que Con el santo y la limosna va ser una obra que Rodríguez-
Acosta va esposar a l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1915 i re-
presenta un dels seus quadres més coneguts. Un paisatge rural del poble d’Alhama 
(Granada), és el teló de fons d’una figura inmersa en una atmosfera densa i opaca 
similar a la d’Ignacio Zuloaga, però més entranyable.1228 El fet de suposar una peça 
tan important en la carrera del pintor i de ser un títol que no hem localitzat en cap 
altre quadre seu ens du a creure que és la pintura que Rodríguez-Acosta envià a 
l’Exposició d’Art de Barcelona. 
 
 
 

                                                 
1226 FRANCÉS, José, « Necrología: Don José María López Mezquita ». Academia: Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, núm. 4 (1954), pp. 329-333; FRANCÉS, José, Necrología: Don José María López 
Mezquita. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1991. 
1227 CAMPOY, A. M., « ABC de las Artes ». ABC (22-X-1978). 
1228 REVILLA UCEDA, Miguel Ángel, José María Rodríguez-Acosta. 1878-1941. Granada: Fundación Rodrí-
guez-Acosta, 1992, p. 300. 
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José María Rodríguez-Acosta 
Con el santo y la limosna, 1914 
Oli s/tela, 135 x 85 cm. 
Granada. Museo de Bellas Artes 
Exposició d’Art de Barcelona — 1918 
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Francesc Garcia Escarré  
La colegiala 
Exposició d’Art de Barcelona — 1918 

 
 
Arribats al segon espai de la nostra Societat els visitants de l’Exposició d’Art podien 
continuar contemplant obres de pintors d’arreu de la península Ibèrica. Parlem de 
les tres obres que havia enviat Miguel Hernández Nájera, Perrero extremeño, Mozos 
de Plasencia y Generalife, entre les que hi figuraven escenes de caça1229 i de les quals 
alguna d’aquestes havia estat instal·lada en el darrer espai de l’entitat. No podem 
deixar de citar una carta localitzada al Museu Sorolla que ens revela els dubtes que 
tenia el citat pintor alguns mesos abans sobre el fet mateix de l’exposició. Hernán-
dez Nájera havia escrit a Joaquín Sorolla el mes de març i entre diversos assumptes li 
comentava que havia rebut una carta de Carlos Vázquez.  
 
Evidentment la carta a la que feia referència era la invitació que el president de 
l’Artística expedia als forans perquè participessin a la mostra. El pintor es mostrava 
queixós perquè no l’havien convidat i a més perquè si volia exposar-hi hauria de fer-
ho en una sala a part i de forma independent, i esmentava a Vázquez tot afirmant 
que « me cuenta unas cosas muy raras como tener que entrar a formar parte de una 
Sociedad de Barcelona para poder presentar. La cosa tiene un carácter regionalista 
catalán muy acentuado y ¡Viva la Libertad! »1230 Tanmateix en la carta Hernández 
Nájera no va fer cap més esment a l’exhibició i finalment va acabar exposant amb 
l’entitat, probablement després de saber que el seu amic valencià també hi formaria 
part. 
 
 
 

                                                 
1229 LLORENS I ARTIGAS, Josep, « Exposició d’Art. Impressió general ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artísti-
ca de La Veu, núm. 434 (13-V-1918). 
1230 Carta de Miguel Hernández Nájera a Joaquín Sorolla, 17-03-1918. P. 1 vº. Museo Sorolla, CS2660. 
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Miguel Hernández Nájera 
El montero 
Anterior a 1916 
Reproduït a La Esfera,  núm. 152 
(25-XI-1916), p. 7. 

 
 
Juntament amb Hernández Nájera també es podia admirar la pinzellada de Carlos 
Verger en el seu « enorme “Beethoven” »1231 inspirat en la sonata del compositor 
que titulava el quadre, Claro de luna. Així mateix una de les noves incorporacions pel 
que fa a la pintura la trobem en el gallec Fernando Álvarez de Sotomayor i les 
seves obres Maruixa, Retrat de nen i Gallega, mateixa quantitat d’obres que alguns dels 
altres autors convidats. Alhora hi exposava el valencià Manuel Benedito l’obra 
mestra La vuelta de la montería, reproduïda al catàleg de l’exposició i en què el pintor 
hi plasmà una escena de temàtica de cacera. També envià l’imponent pintura La 
Cacharrera, que havia estat exposada a l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Ma-
drid en el 1915, reproduïda a la portada de La Ilustración Artística d’aquell mateix 
any1232 i més endavant publicada a l’important revista d’art barcelonina Museum.1233  
 
En últim lloc la tercera obra que hi va presentar va ser la titulada La Gavilana, la qual 
fou exposada en la penúltima sala. L’escena de caça que hem reproduït va ser execu-
tada per Benedito a Sierra Morena el 1913 i aquell mateix any la va exposar al Salon 
des Artistes Français de París. Representa una de les composicions més famoses de 
l’autor i també el retrobament del pintor amb els temes hispànics, tal i com afirmà 

                                                 
1231 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « Crónica de arte. La Exposición general del Palacio de Bellas 
Artes (V) ». La Publicidad, núm. 14074 (11-VI-1918), p. 3. 
1232 La Ilustración Artística, núm. 1745 (7-VI-1915). 
1233 Museum, vol. 5, núm. 12 (1916-1917), p. 405. 
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Francesc Fontbona en el catàleg de l’exposició que va tenir lloc a València l’any 
2005.1234 Igualment mostrem la pintura d’una sensual dona andalusa titulada La Ga-
vilana (1910), també de l’època en què Benedito desenvolupà la temàtica de retrats 
populars i castissos, que bé podria ser la que exposà al Palau de Belles Arts, tot i que 
no l’hem pogut documentar com a tal. I l’exposició anava finalitzant amb els treballs 
del pintor Fernando Laroche La casa Roja, La Salute i Nieblas de mañana sobre la lagu-
na, també repartides entre el segon i el tercer espai que la Societat Artística tenia re-
servats al Palau de Belles Arts. 
 
Així doncs les quatre sales monogràfiques de la Societat Artística presentaven obres 
d’art tant dels seus artistes habituals com dels que havia convidat a participar. Inclús 
en l’últim espai, a banda de les pintures de Tolosa, Tamburini, Meifrèn, Vázquez i 
Sans entre d’altres, hi figurà l’obra d’Enrique Simonet titulada La niña del farol. S’hi 
afegiren també els pintors Rigoberto Soler amb Huertanos de Valencia, Rafael María 
Martínez Padilla de qui es pogueren contemplar La de la mantilla negra, lloada per 
Feliu Elias a La Publicidad mentre que la seva segona obra, un perfil titulat Cabeza de 
mujer va fer afirmar al mateix crític que « cae en un “sanfainismo vulgar”».1235  
 
Per la seva banda Antoni Alsina Amils fou l’únic autor que participà en les dues 
seccions plàstiques, degut a que va exposar en la secció d’escultura i pintura. En la 
tècnica escultòrica evidenciava el seu classicisme en tres obres que considerà em-
blemàtiques de la seva estatuària: Atleta i Entre el amor y el interés1236 en bronze, la da-
rrera de les quals va ser reproduïda a la revista Vell i Nou,1237 i per últim una idealit-
zada figura femenina elaborada en marbre i titulada Plañidera que aparegué 
reproduïda a La Esfera, en lloc eminent entre un cap de Jaume Otero i un altre 
d’Enric Casanovas.1238 En la secció pictòrica va presentar les obres Soller, Vesuvi, 
Misteri i Cala dormida. Aquell mateix any les tres escultures serien exposades a les Ga-
leries Laietanes amb motiu d’una mostra inaugurada el 23 de novembre1239 demos-
trant així la importància que concedia a les esmentades peces, les quals van ser elo-
giades pel seu classicisme per crítics com Manuel Marinel·lo.1240 
 

                                                 
1234 Manuel Benedito tenia especial preferència per aquesta pintura, que va conservar sempre i de la que arribà 
a realitzar una còpia a l’aiguafort. FONTBONA, Francesc, « Manuel Benedito » a DD. AA., Colección Banco 
Urquijo. Pintura, Dibujo, Escultura. Madrid: Fundación Banco Urquijo, 1982, pp. 192-195; FONTBONA, Fran-
cesc, « Notas sobre Manuel Benedito en Cataluña » a DD. AA., Manuel Benedito, pintor. (1875-1963). Editat 
amb motiu de l’exposició homònima al Centre del Carme, València (5-V/24-VII-2005). València: Generalitat 
Valenciana, 2005, pp. 72-75. 
1235 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « Crónica de arte. La Exposición general del Palacio de Bellas 
Artes (V) ». La Publicidad, núm. 14074 (11-VI-1918), p. 3. 
1236 BALCELLS, Albert, Antoni Alsina i Amils: un artista entre dos segles (1863-1948). Barcelona: Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1999, pp. 31-35. 
1237 Vell i Nou, núm. 79 (15-XI-1918), p. 422. 
1238 S. L., « La Exposición de Barcelona. Escultura y Artes Decorativas ». La Esfera, núm. 237 (13-VII-1918). 
1239 BALCELLS, Albert, «  Antoni Alsina i Amils, un artista entre dos segles (1863-1948) ». Butlletí de la Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, vol. 13 (1999), pp. 11-67; La Vanguardia, núm. 16537 (23-XI-
1918), p. 3. 
1240 Las Noticias (10-XII-1918). 



 - 402 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Verger  
Barcelona Ciudad de Invierno, 1909 

Litografia en color s/paper, 92 x 127 cm. 
Barcelona. MNAC [001285-C] 



 - 403 - 

 
 

 
 
 

 

Manuel Benedito 
(Sup.) 
La vuelta de la montería, 1913 
Oli s/tela, 241 x 307 cm. 
Madrid. Fundación Grupo Santander 
Exposició d’Art de Barcelona — 1918 

(Inf.) 
La Gavilana, 1910 
Oli s/tela, 107 x 170 cm. 
Madrid. Fundación Manuel Benedito 
Possiblement es tracta de la pintura  
intitulada La Gavilana que exposà al 1918 
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Antoni Alsina Amils 
Plañidera, 1914-1918 
Marbre, 87,5 x 23 x 28 cm. 
Tàrrega. Museu Comarcal de l’Urgell [2803] 
Exposició d’Art de Barcelona — 1918 

 
 

Notablement menys representada al Palau de Belles Arts, la secció escultòrica de la 
nostra entitat també estigué repartida en les seves diverses sales. Cal senyalar que 
entre els quatre autors d’escultura que l’Artística i Literària va convidar s’hi van ex-
posar obres del soci Josep Cardona, representat amb dues peces titulades Retrat que 
eren un bust i una estatueta en bronze, així com també un grup en guix amb el nom 
de Son d’infant, reproduït al catàleg i també a La Esfera,1241 i finalment dues estatuetes 
en guix que aparegueren en el catàleg amb el títol Estudi. L’escultura també es veié 
representada gràcies al ja citat Antoni Alsina, als bronzes Torso de mujer i Testa de mujer 
de Joan Artigas, i al Retrat del Dr. Ramón y Cajal de Marià Benlliure, obra del qual 
va ser instal·lada en la segona sala. En aquest punt es fa del tot necessari publicar la 
carta que l’escultor Benlliure va escriure des de Madrid a Carlos Vázquez alguns me-
sos abans de l’exposició. En ella l’artista que havia estat convidat a participar en 
l’exhibició, accedia a enviar alguna peça a la mostra malgrat estar summament ocu-
pat.1242  
 
Fent referència a la crítica que va aparèixer a la premsa parlarem de la signada per 
Josep Llorens Artigas i que va ser publicada a la Pàgina Artística de la Veu. En ella va 
definir una sèrie d’autors entre els quals els que havien exposat en el si de la Societat 
Artística com a « pintors castellanitzants » que finalment havien aconseguit no dei-
xar-se eclipsar pels convidats que venien d’arreu de l’Estat. Igualment el crític equi-
parava l’aportació de l’Artística i Literària a la que va fer el Reial Cercle Artístic en  

                                                 
1241 S. L., « La Exposición de Barcelona. Escultura y Artes Decorativas ». La Esfera, núm. 237 (13-VII-1918). 
1242 Carta de Marià Benlliure a Carlos Vázquez. Madrid, 30-03-1918, p. 1. rº. Arxiu Carlos Vázquez. 



 - 405 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta de Marià Benlliure  
a Carlos Vázquez,  
30 de març de 1918.  
Arxiu Carlos Vázquez 

 
 
quant a que era « una més de les seves exposicions » tot destacant la poca selecció 
que havien efectuat en les obres presentades degut a l’excés d’espai que els hi havia 
estat destinat si bé el Reial Cercle havia omplert un total de vuit sales.1243  
 
Tot i el poc temps que tingueren les entitats artístiques per organitzar la dita exposi-
ció al Palau de Belles Arts el resultat va ser molt positiu i va representar tot un èxit, 
aportant així bones perspectives de cara a les futures exhibicions. Les Arts i els Ar-
tistes, amb un decenni de trajectòria presentava obres dels seus habituals autors i 
d’artistes representants del Saló dels Evolucionistes. Cal afegir, tot i que ja s’ha anat 
explicant anteriorment, que el nou plantejament de l’exposició va afavorir la presèn-
cia d’artistes com el Gremi d’Artistes de Terrassa i de joveníssims com per exemple 
els que exposaren en l’incipient Agrupació Courbet, col·lectiu adherit al Cercle Ar-
tístic de Sant Lluc. Un comentari molt il·lustratiu va ser el que va aparèixer a D’Ací 
d’allà el juny de 1918: « Un cas de invariable persistència, és el del venerable mestre 
D. Modest Urgell, qui presenta una supervivència de la pintura de mig segle XIX. 
Ell a l’un extrem, i el jovencell Miró, el fauve de darrera hora, a l’altre, obren i tan-
quen un cicle de la nostra història de l’art ».1244 I a més a més a banda de les obres 
d’aquestes entitats i de la comentada contribució de la Societat Artística i Literària de 
Catalunya l’exposició va acollir l’aportació pictòrica i escultòrica dels Independents i 
a la planta baixa s’hi instal·laren peces d’arts decoratives. 
 
 

                                                 
1243 LLORENS I ARTIGAS, Josep, « Exposició d’Art. Impressió general ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artísti-
ca de La Veu, núm. 434 (13-V-1918). 
1244 O. F., « Les tendències artístiques en l’actual Exposició d’Art ». D’Ací d’allà, núm. 6 (10-VI-1918), pp. 503-
511. 
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Relació de les quatre sales de la Societat Artística i Literària  
amb els corresponents expositors 

 
 

SALA 
 

ARTISTES 
 

I 

 

Manuel Cusí, Alexandre de Cabanyes, José María López Mezquita, José 
María Rodríguez-Acosta, Modest Urgell, Rafael Martínez Padilla, Bona-
ventura Puig Perucho, Carlos Vázquez, Luís Bea Pelayo, Francesc García 
Escarré, Josep Maria Xiró, Josep Mongrell, Josep Maria de Martí Garcés, 
Antoni Ros i Güell i Josep Cardona. 
 

II 

 

Manuel Benedito, Fernando Álvarez de Sotomayor, Fernando Laroche, 
Carlos Vázquez, Magí Oliver, Miguel Hernández Nájera, Josep Mongrell, 
Alexandre de Cabanyes, Agapit i Pere Casas Abarca, Carlos Verger i Ma-
rià Benlliure. 
 

III 

 

Joaquín Sorolla, Ricard Urgell, Manuel Benedito, José María López Me-
zquita, Fernando Laroche, Eliseu Meifrèn, Antoni Ros i Güell, Josep 
Cardona, Antoni Alsina Amils i Joan Artigas. 
 

IV 

 

Bonaventura Puig Perucho, Aureli Tolosa, Ricard Urgell, Antoni Alsina 
Amils, Enrique Simonet, Eliseu Meifrèn, Josep Maria Tamburini, Carlos 
Vázquez, Francesc Casanovas, Antoni Ros i Güell, Pere Casas Abarca, 
Miguel Hernández Nájera i Tomàs Sans. 
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3.2.3. L’ÒBIT DEL FUNDADOR I L’ETAPA DESCENDENT:  
          1919-1925 
 
 
▪ Març de 1919. Novament a la Sala Parés 
 
Després de la gran posada en escena de l’Artística i Literària en la mencionada mos-
tra al Palau de Belles Arts (1918), l’any següent i com solia ser habitual des de la seva 
creació l’entitat va comparèixer a la Sala Parés. No ho feia des de 1917 i de fet la 
nombrosa i selecta representació plàstica que va omplir les seves quatre sales al Pa-
lau de Belles Arts la primavera de 1918, pot justificar la manca d’una monogràfica a 
la galeria del carrer de Petritxol. Emperò l’any 1919 va ser diferent en quant a que la 
seva presència a l’Exposició d’Art municipal no arribà a ser tan lluïda i probable-
ment intuint que no tindria tant de succés com l’anterior, l’entitat decidí mostrar-se 
al públic també a la Parés a banda de fer-ho en el si de l’exposició oficial. Així doncs 
la tarda del dissabte 15 de març inaugurà una col·lectiva a la citada galeria, majorità-
riament de pintura i amb els artistes més constants de l’agrupació. Val a dir que a 
l’establiment de Joan Baptista Parés s’havia clausurat una exposició de Joan Llimona 
després de que hi exposessin conjuntament alguns artistes entre els quals Agustí Pi-
saca, fotògraf que havia exposat amb l’entitat estudiada només en l’any 1909. 
 
Hem d’afegir que gràcies a l’anàlisi de l’expedient localitzat en les dependències de la 
Delegació del Govern a Catalunya, hem tingut coneixement de les despeses que van 
ocasionar diferents exposicions organitzades per la Societat Artística i Literària. Un 
document que fou enviat al Governador signat el 24 de maig de 1924 per Josep 
Mongrell com a president i Marià Bernad com a secretari, ens revela el cost que su-
posà el 1919 per l’entitat. Així mateix podem desvetllar que la Junta va cobrar 273 
pessetes als socis a prorrata i que la XIX Exposició va comportar un cost de 280,35 
pessetes, despesa en la que s’hi va incloure el cost dels impresos.1245 Igualment 
l’anàlisi de les actes ens desvetlla que els pintors Josep Maria Xiró, Josep Mongrell, 
Alexandre de Cabanyes i Bonaventura Puig Perucho varen ser elegits com a respon-
sables per l’acceptació d’obres que es destinarien a l’exposició que ens ocupa.1246 
 
Ens acostem als vint anys de la Societat Artística i Literària i des de 1900 comptava 
dinou exhibicions, tot i que sembla ser que la seva llarga trajectòria no era suficient 
per garantir els resultats artístics que el públic i la crítica esperaven.1247 Tant és així 
que els artistes i crítics d’art Feliu Elias i Josep Llorens Artigas acusaren al col·lectiu 
de reincidir en les mateixes composicions. Per posar un exemple el primer d’ells sota 
el pseudònim de Joan Sacs signà a La Publicidad que « Diez y nueve años perseve-

                                                 
1245 Estado de cuentas de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” hasta el finido año de mil novecientos veintitrés 
inclusive. 20-05-1924. Registre número 7767. AGDGC. 
1246 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 07-01-1919, p. 22. RCAB. 
1247 J. SACS (pseudònim de Feliu Elias), « XIX Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». La Publicidad, 
núm. 14352 (22-III-1919), p. 4. 
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rando en el sopor, en la timidez y en la mediocridad no son un timbre de gloria para 
tantos artistas reunidos »,1248 mentre que l’autor de l’article de La Pàgina Artística de 
La Veu no ens donava gaires esperances quan utilitzà l’expressió « Santa insistència » 
en el seu article. Tal i com s’ha constatat, l’entitat havia aconseguit coordinar lluïda-
ment l’exposició dels seus convidats al Palau de Belles Arts l’any anterior, quan dos 
dels recursos essencials per tirar endavant la seva bona organització eren més aviat 
escadussers, és a dir el temps i la dotació econòmica per convidar autors vinguts 
d’arreu.  
 
El ceramista i crític Llorens Artigas, qui signà l’article a La Pàgina Artística de La Veu, 
havia iniciat el text afirmant que « La insubstancialitat que és norma de les seves ex-
posicions es manté incòlume » i posà punt i final a la seva crítica dubtant de l’art de 
l’entitat i augurant-li per tant un futur mediocre.1249 Tanmateix és necessari situar el 
lector i per això val a dir que Llorens i Artigas formava part de l’Agrupació Courbet, 
« una agrupació artística que volia fer tronar i ploure »1250 i que representava una 
evolució del sector més jove del Noucentisme amb la vista posada cap a les avant-
guardes. 
 
Si ens centrem en l’estudi de l’exposició monogràfica que el col·lectiu va organitzar 
a la galeria d’art retrobem els artistes que formaven part del nucli més fidel de la So-
cietat Artística, entre els quals no hi faltà un dels principals membres de la ja mítica 
penya de can Parés, Modest Urgell amb l’obra titulada Solitud. Malauradament la 
present mostra acabà representant l’última ocasió que exposava amb l’Artística i Li-
terària ja que traspassà el dia 23 d’abril d’aquell mateix any i com a conseqüència 
l’Exposició d’Art municipal que s’organitzà posteriorment va tenir un caràcter pòs-
tum pel mestre paisatgista. Per la seva banda el seu fill Ricard Urgell va aconseguir 
fer un molt bon paper1251 tot enviant-hi dues obres amb el títol Estudi, un dels quals 
representava un interior rural.  
 
El paisatge seguia sent la temàtica per excel·lència de les exposicions de l’entitat i la 
dinovena mostra no en seria l’excepció. Per exemple Eliseu Meifrèn hi va fer cons-
tar un paisatge de tons verds, mateixa temàtica que enviaren els pintors Alexandre 
de Cabanyes, Agapit Casas Abarca, Josep Maria Xiró, Aureli Tolosa, Bona-
ventura Puig Perucho, Francesc Garcia Escarré, Antoni Ros i Güell, Mariano 
Fuster i Magí Oliver. Per la seva part Dionís Baixeras, constant a l’entitat des de 
1914, optà per enviar-hi una Marina i un autor que tan sols exposà en la mostra de 
l’any 1915, Pere Ysern hi va ser present també amb una vista. A mode d’homenatge 
pòstum l’entitat exposà una Marina de Tomàs Sans, qui havia ocupat el càrrec de 
vicesecretari fins el darrer dia i el traspàs del qual s’havia anunciat en Junta General 

                                                 
1248 Ibid. 
1249 LLORENS I ARTIGAS, Josep, « Partita IV ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 475 
(28-IV-1919), p. 3. 
1250 MAS PEINADO, Ricard (ed.), Enric Cristòfol Ricart. Memòries. Barcelona: Parsifal, 1995, p. 73. 
1251 « Notes d’Art ». La Esquella de la Torratxa, núm. 2099 (4-IV-1919), p. 194; LLORENS I ARTIGAS, Josep, 
« Partita IV ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 475 (28-IV-1919), p. 3. 
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el dia 7 de gener del corrent any.1252 A més la revista Niu Artístic reproduí el quadre 
Pescadores de almejas (marea baja) que l’autor havia enviat a l’exposició de la Societat 
Artística celebrada el febrer de 1916 i s’afirmava ser semblant a la que s’exposava del 
mateix autor a la Parés, però a la citada publicació apareixia amb el títol De pesca.1253 
 
Sens dubte la nota més sobresortint va ser l’aportació de Joaquim Mir, 1254 qui 
comptava tan sols tres exposicions amb el grup i qui en l’actual envià la « poderosa 
pintura que eclipsa los otros »1255 que duia el títol de L’Hort. També estigué a l’alçada 
de l’exposició un pintor que participava amb l’entitat per primera vegada i que per 
tant representava la novetat de l’exposició. Fem referència a Rafael Forns, de qui el 
visitant pogué admirar tres o quatre obres, una de les quals era una vista de Bilbao i 
que inclús fou equiparada a « un pequeño Sisley. »1256 
 
Encara que les composicions paisatgístiques eren les que hi predominaven, els parti-
cipants les van acompanyar amb algunes representacions d’interiors i de figures. En 
primer lloc del pintor Josep Maria de Martí Garcés s’hi podien veure dos interi-
ors,1257 un dels quals era una escena amb una figura femenina tocant el piano en què 
es mostrava « más ilustrador de novelas que pintor. »1258 I un tema que tampoc era el 
paisatgístic va tornar a ser el que aportà l’aleshores president de l’entitat Carlos Vá-
zquez1259 amb les obres En un Carmen i Labradora manchega, aquesta darrera plasmava 
una dona ubicada en el llindar d’una porta i despertà les lloances de Feliu Elias, el 
crític de La Publicidad.1260 Per la seva part Josep Maria Tamburini va ser-hi present 
amb un quadre intitulat Canto de ángeles i Manuel Cusí tornava a mostrar-se en el si 
de l’Artística i Literària amb un Bodegó, gènere que li havia merescut destacats elogis 
en la crítica de les darreres exposicions tal i com hem explicat en el seu moment, tot 
i que en aquesta ocasió no va arribar a cotes tan elevades.1261 
 
De la resta de participants es fa summament difícil definir-ne les d’obres degut a que 
els crítics de la premsa tan sols esmentaven els autors. Així, juntament amb els ante-
riors pintors hi van exposar els habituals a l’entitat, tals com Josep Mongrell amb 
algunes representacions de figures, així com també l’escultor Josep Cardona de qui  

                                                 
1252 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 07-01-1919. Registre número 7767. AGDGC. 
1253 Coloraines, « Noves d’Art. Saló Parés ». Niu Artístic, núm. 12 (15-IV-1919), p. 14. 
1254 Ibid. 
1255 J. SACS (pseudònim de Feliu Elias), « XIX Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». La Publicidad, 
núm. 14352 (22-III-1919), p. 4. 
1256 Ibid. 
1257 « Crónica general. Exposiciones. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 16655 
(24-III-1919), p. 4. 
1258 J. SACS (pseudònim de Feliu Elias), « XIX Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». La Publicidad, 
núm. 14352 (22-III-1919), p. 4. 
1259 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 09-01-1919. Registre número 7767. AGDGC. I reco-
llit a l’article DOCTOR FARIMO, « Los grandes pintores de España. Carlos Vázquez ». Literatura Hispano-
Americana. Suplemento Ilustrado, núm. 67 (II-1919), pp. 5-6. 
1260 J. SACS (pseudònim de Feliu Elias), « XIX Exposición de la Sociedad Artística y Literaria ». La Publicidad, 
núm. 14352 (22-III-1919), p. 4. 
1261 « Notes d’Art ». La Esquella de la Torratxa, núm. 2099 (4-IV-1919), p. 194. 
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Josep Maria de Martí Garcés 
El desdejuni 
Exposició d’Art de Barcelona — 1919 

 
 
es mostraven algunes obres de « gracioso movimiento. »1262 El caràcter de la dino-
vena exposició de la Societat, per cert molt poc comentada a la premsa si la compa-
rem amb mostres anteriors, no amagava que els seus expositors reservaren llurs mi-
llors produccions artístiques per l’exposició oficial, prevista per la primavera d’aquell 
mateix any i per tant al cap de dos mesos. 
 
▪ L’Exposició Municipal d’Art de 1919 
 
Després de la col·lectiva a la Sala Parés la propera cita de la Societat Artística i Lite-
rària era al Palau de Belles Arts amb motiu de l’Exposició d’Art. Les entitats artísti-
ques tornaren a tenir un paper destacat en l’organització de la mateixa i com a repre-
sentant de la nostra associació va constar Francesc Garcia Escarré, que havia estat 
elegit delegat de l’entitat en una sessió celebrada el dia 2 de gener.1263 Així mateix hi 
constaven Lluís Masriera del Reial Cercle Artístic de Barcelona, Dario Vilàs com a 
representant del Cercle Artístic de Sant Lluc i Domènec Carles procedent de Les 
Arts i els Artistes.  
 
L’Exposició d’Art s’inaugurà el dia 28 de maig i havia de restar oberta fins el darrer 
dia de juny.1264 De la mateixa manera que es veié en l’anterior mostra les sales van 
ser dividides per societats artístiques, i a més es varen condicionar dues sales desti-
nades a mostrar obra dels pintors Marià Fortuny i Lluís Rigalt. Joaquim Folch i Tor-
res signà un article a La Pàgina Artística de La Veu on aplaudia el bon resultat del 
                                                 
1262 « Crónica general. Exposiciones. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 16655 
(24-III-1919), p. 4. 
1263 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 02-01-1919, p. 21. RCAB. 
1264 « Exposición de Arte, 1919 ». La Vanguardia. Quincena Artística, núm. 16655 (24-III-1919). 
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Carlos Vázquez 
La Perla de Manises, 1919 
Oli s/tela, 110 x 85 cm. 
Barcelona. MNAC [11516] 
Exposició d’Art de Barcelona — 1919 

 
 
reglament que regia aquesta i l’anterior exposició: « en realitat conté els principis de 
respecte i d’acolliment per a totes les manifestacions i tendències artístiques, que fins 
ara no havien traspassat el Portal del nostre Palau de Belles Arts. » I parlà de la im-
portància de la representació de les societats artístiques amb les següents paraules:  
 

Ni el que apendrem (suposant que les exposicions es facin per apendre alguna cosa), 
ni el concepte públic que es formi de l’art del país, ni cap dels aspectes amb què pot 
considerar-se una exposició, interessa tan com aquesta orejada de les gents fora del 
taller; aquesta reunió de les gents, grup en front de grup, societat enfront de societat, 
que ve a donar als artistes la noció que són uns dels estaments espirituals de la ciu-
tat.1265  

 
El Reial Cercle Artístic es presentava amb més de tres-centes obres, el de Sant Lluc 
n’aportà més de 120 entre les que hi figuraven les dels artistes de l’Agrupació Cour-
bet, i finalment la Societat Artística i Literària de Catalunya i Les Arts i els Artistes 
exposaren quaranta-dues i trenta-una peces cadascuna. Com en l’anterior exposició 
hi hagué un ventall d’entitats prou divers com perquè tot esmentant la varietat artís-
tica de la que gaudí aparegués publicada la següent frase: « qui la visiti amb esperit 
eclèctic trobarà pastura per a les seves emocions. »1266  

                                                 
1265 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artís-
tica de La Veu, núm. 478 (26-V-1919). 
1266 ESPÁTULA, « L’Exposició d’Art ». D’Ací i d’allà, núm. 18 (VI-1919), pp. 503-506. 
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Eliseu Meifrèn 
Ruïnes de Santa Maria (Besalú) 

Oli s/tela, 103 x 147 cm. 
Barcelona. MNAC [10824] 

Exposició d’Art de Barcelona — 1919 
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Segons Feliu Elias « la Exposición ha quedado seria, respetable, llena de interés y de 
valores bien determinados para cimentar y asegurar la evolución y eclosión de un 
arte catalán digno de encajar, más o menos pronto, en la Europa artística como una 
de sus élites. » Tot i l’alenada esperançadora que semblaven tenir les seves paraules 
afirmà també que « abundan las obras mediocres, pero este defecto es inherente a 
todas las Exposiciones de Bellas Artes. » Tanmateix acabà dient que « lo bueno es 
escaso en todas partes y en todo tiempo. Pero esta minoría de obras buenas, de 
obras originales, es proporcionalmente mayor en esta Exposición que en otras cele-
bradas anteriormente en este Palacio de Bellas Artes. »1267 

 
Per la Societat Artística i Literària de Catalunya la present exposició va ser molt dife-
rent a la celebrada l’any 1918 degut a que no comptà amb convidats forans en les 
seves sales d’exposició i els noms que presentà eren els dels seus artistes habituals. 
Dels tres pintors que havien impulsat la creació de l’entitat, només s’exposava obra 
de Modest Urgell i concretament la pintura titulada Quietud, tot i que degut a la 
seva recent defunció no va ser a temps de veure-la exposada. Per la seva banda el 
pintor Ricard Urgell seguia lleial a l’entitat que havia creat el seu pare i al Palau de 
Belles Arts va fer-hi constar les pintures de temàtica habitual anomenades Teatre i La 
nit de Sant Joan. Del grup dels pintors més assidus també estigueren presents Aureli 
Tolosa amb un Paisatge, Antoni Ros i Güell amb els tres quadres que rebien el nom 
de Capvespre (paisatge), Paisatge i Primavera. A més com era freqüent també s’hi van 
presentar els germans Casas Abarca, per un costat d’Agapit Casas, membre de la 
Societat Artística des de 1909, es podia admirar una sola obra, Paisatge de Camprodon i 
de Pere Casas, actiu a l’entitat des de feia set anys els tres treballs Mata-Befid, Jardí de 
l’Alcázar (Sevilla) i Tardor en Mata-Befid. Ara bé si aquestes darreres obres oferien al 
visitant un ampli ventall de paisatges, Josep Maria de Martí Garcés en canvi, mos-
trava una escena domèstica protagonitzada per una plàcida dona esmorzant en un 
llit i que oportunament titulà El desdejuni. No podem oblidar esmentar que el crític 
Josep Francesc Ràfols signà la crítica de l’exposició a La Revista tot afirmant que es 
tractava d’una « Pintura involuntariament enverinada que impideix al públic més 
corrent apreciar la veritable pintura. »1268 
 
Com hem comentat en anteriors ocasions l’any 1911 va ser una data favorable per 
l’Artística i Literària ja que a partir d’aleshores hi exposà un grup de pintors que es-
devindrien usuals al col·lectiu. Ens referim a Carlos Vázquez, Eliseu Meifrèn, Bona-
ventura Puig Perucho, Magí Oliver, Francesc Galofre Oller, Vicent Borràs, tots ells 
presents en l’actual exposició del Palau de Belles Arts. Per començar Carlos Vá-
zquez omplia un espai de l’entitat amb les quatre pintures La Salamanca, La Perla de 
Manises, Verge i Careta criminal, en què l’autor no va oblidar les habituals figures fe-
menines que engalanava amb vestits regionals i que tant marcaren la seva obra pictò-
rica. En aquest punt és interessant comentar que Feliu Elias tan sols destacà dues  

                                                 
1267 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « La Exposición de Bellas Artes de Primavera. Proemio — 
Sociedad Artística y Literaria — Associació Courbet ». La Publicidad, núm. 14405 (15-VI-1919), p. 3. 
1268 RÀFOLS, Josep Francesc, « Les Arts Plàstiques ». La Revista, núm. 90 (16-VI-1919), pp. 176-178. 
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(Sup.)  
Francesc Galofre Oller 
A la Pau Universal, 1919. 
Oli s/tela (tríptic).  
Exposició d’Art  
de Barcelona — 1919.  
 
(Cent./Inf.)  
A la Pau Universal.  
Tríptic. Oli s/tela.  
Plafó esq.: 245 x 181 cm. 
P. central: 280,5 x 201 cm. 
P. Dret: 245 x 181 cm. 
Valls. Museu de Valls 
[527] 
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Dionís Baixeras 
El miracle de la multiplicació dels pans i els peixos, 1939-1940 

Oli s/tela, 131 x 235 cm. 
Estartit. Col·lecció Enric Orriols 

 
 
obres de totes les que va presentar l’Artística i Literària, per un costat la pintura de 
Modest Urgell i per altre la « mujer sentada, sustentando unas flores y vestida con 
rica falda de seda rameada » de Vázquez.1269 Gràcies a aquesta descripció comparada 
amb la imatge1270 i també a les informacions localitzades en un manuscrit de la filla 
del pintor sabem que La Perla de Manises que actualment es conserva al Museu Na-
cional és la que va figurar al Palau de Belles Arts, i que va ser adquirida per 
l’Ajuntament de la ciutat pel valor de 3.100 pessetes.1271  
 
Per altra banda i tal i com succeí amb l’autor que acabem de citar, Eliseu Meifrèn 
també va esdevenir un dels expositors amb més obra instal·lada al Palau de Belles 
Arts. Emperò Meifrèn es distanciava de les escenes de Carlos Vázquez i nodria la 
temàtica majoritària de la Societat Artística amb els paisatges Flora, Can Caló (Mallor-
ca), Ruïnes de Santa Maria (Besalú), Natura i Cadaqués. Present també amb algunes vis-
tes no podríem deixar d’esmentar Bonaventura Puig Perucho i les seves dues 
obres intitulades La passera i Poble (capvespre), la darrera de les quals va aparèixer re-
produïda en el catàleg de l’exposició.1272 De la mateixa manera que Puig Perucho, 
Magí Oliver havia concorregut a les exposicions de l’entitat en nou ocasions des de  

                                                 
1269 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « La Exposición de Bellas Artes de Primavera. Proemio — 
Sociedad Artística y Literaria — Associació Courbet ». La Publicidad, núm. 14405 (15-VI-1919), p. 3. 
1270 Reproduïda a PUENTE, Joaquín [de la]; SAÍZ DE LUCA DE TENA, Jesús; VÁZQUEZ GARRIGA, 
Matilde, Carlos Vázquez. Ciudad Real 1869-Barcelona, 1944. Ciudad Real: Servicio de Publicaciones de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1990, p. 90. 
1271 VÁZQUEZ, Matilde, Los cuadros más importantes de mi Papá dictado por él. Inèdit, p. 16. Arxiu C. Vázquez. 
1272 Exposició d’Art de 1919 al Palau de Belles Arts. Barcelona: Henrich i Cia, 1919, làm. 25. 
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(Sup.) 
Josep Maria Xiró 
Cor i ales 
Oli s/tela, 130 x 150 cm. 
Barcelona. MNAC [10981] 
Exposició d’Art de Barcelona  
— 1919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sup. Dret.) Dibuix reproduït  
a La Vanguardia (28-VI-1919), p. 7. 
(Inf. Dret.) Dibuix reproduït  
a La Publicidad (15-VI-1919), p. 3. 
Text: « Fíjense ustedes qué gracia! 
/ para él las nubes se vuelven /  
victorias de Samotracia ».   

 
 
l’any 1911 i per tant constituïa un dels assidus a l’entitat des del seu segon decenni 
de trajectòria. Oliver va enviar-hi dos paisatges anomenats L’Ermita de Penajol i Tarda 
(Novembre), així com un interior que va titular Interior de l’Ermita. 
 
Ara bé entre totes les obres que la nostra agrupació al Palau de Belles Arts la prima-
vera de 1919, la que més cridà l’atenció fou el tríptic de grans dimensions titulat A la 
Pau Universal que signava Francesc Galofre Oller1273 i que va ser col·locat en una 
sala especial.1274 De tema cristià i efectuat amb un estil sulpicient s’allunyava sense cap 
mena de dubte de la resta d’obres dels seus companys i a més va ser exposat acom-
panyat d’una sèrie de divuit estudis previs. L’obra representava la figura de Jesucrist 
en el plafó central de la composició, amb els braços oberts enmig d’una nuvolada 

                                                 
1273 « Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 16714 (13-VI-1919), p. 8. A més, el diari El Notici-
ero Universal va elogiar aquesta magna obra a l’anunciar una exposició dedicada a Francesc Galofre Oller que 
tindria lloc a les Galeries Laietanes a partir del 14 de juny. Noticiero Universal, núm. 10690 (12-VI-1919), p. 1. 
1274 OPISSO, Alfredo « Notas de Arte ». Hojas Selectas, núm. 205 (I-1919), pp. 643-646. 
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lletosa i envoltat d’alguns personatges en un escenari amb elements propis de 
l’electricitat que al·ludien al progrés de la tècnica. En canvi en la tela del costat es-
querre l’artista hi va pintar el tema de la guerra representat per uns soldats en el 
moment d’emportar-se un treballador de la terra. Finalment en el plafó de la dreta 
va plasmar la humanitat representada a partir d’un grup d’homes estirant un carro, 
símbol de la pesada càrrega de la vida.  
  
El Museu de Valls conserva un tríptic de Galofre Oller de tema i composició idèn-
tics que va accedir al fons del museu per donació de la família i que ens pot fer creu-
re a priori que es tracta de la mateixa obra d’art que es va exposar en el 1919. No 
obstant el plafó central és diferent ja que en el del museu Galofre Oller hi va repre-
sentar Jesucrist envoltat de molts més personatges formant un grup que simbolitza-
va els avenços moderns amb Edisson, Miquel Àngel, Gutenberg, impulsors de la 
Ciència, de l’Art i de la Cultura, envoltats de les figures de Dante, Virgili, Sant Vi-
cenç de Paül, Balmes, Colom i altres apòstols del progrés de la humanitat.  
 
En canvi si ens fixem en la fotografia del tríptic que el pintor va enviar a l’Exposició 
d’Art, Crist apareix rodejat de poques figures, algunes de les quals es repeteixen en la 
tela que hi ha a Valls, com per exemple els dos nens del primer pla que duen una 
cabra lligada i alguns personatges de darrere, així com elements del fons que reme-
ten al progrés tècnic. Tampoc els plafons laterals, malgrat presentar moltes simili-
tuds, són els mateixos, sobretot si observem el de la dreta en què alguns detalls com 
per exemple la presència de dos arbres sense fulles diferencien els tríptics. És molt 
probable que l’artista retoqués l’obra posteriorment, però el fet que el tríptic que es 
va exposar al Palau de Belles Arts i el que es troba al Museu de Valls tinguessin dife-
rents marcs i variants en l’execució fa creure que no es tracta de la mateixa obra. Tal 
afirmació es justificaria pel fet que es tracta d’un quadre de tema religiós que bé po-
dria haver estat víctima d’un incendi durant la Guerra Civil, i que Galofre Oller ha-
gués repetit un cop finalitzat el conflicte bèl·lic.1275 En aquest punt és summament 
interessant parlar de l’obra de temàtica cristiana La multiplicació dels pans i els peixos del 
seu contemporani Dionís Baixeras, i que va ser pintada damunt d’una tela també de 
grans dimensions. La relació amb el tríptic de Galofre rau en què Baixeras va pintar 
la mateixa composició dues vegades degut a que l’original va ser cremada durant la 
Guerra Civil i l’autor en va fer una rèplica un cop acabà la Guerra i per encàrrec del 
mateix col·leccionista que havia tingut l’original.1276  
 
I per clausurar el grup de pintors adherits a l’entitat des del segon decenni cal es-
mentar també l’aportació de Vicent Borràs amb la sola pintura anomenada Oriental.  

                                                 
1275 Malauradament Cèsar Martinell, en la biografia El pintor Galofre Oller. Ensayo biográfico (Poblet: Monàstica, 
1962), i Daniel Ventura Solé a Francesc Galofre Oller. Artista-pintor (Valls, 1980) no recullen aquesta informació, 
ni tampoc esmenten l’existència de dues versions del mateix tríptic. 
1276 L’obra original que va ser destruïda va pertànyer a la família Arumí de Vic i es va exposar a les Galeries 
Laietanes en una exposició dedicada al pintor el gener de 1925. Carta de Dionís Baixeras a Joaquim Renart, 
08-08-1939. BC. BAIXERAS VERDAGUER, Dionís, Experiencias y recuerdos autobiográficos de un pintor octogena-
rio. 1942, p. 105 bis. Inèdit. Arxiu RACBASJ. 
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Sala del Palau de Belles 
Arts en l’Exposició d’Art 
de 1919. S’hi veuen algunes 
de les obres que va exposar 
la Societat Artística i  
Literària de Catalunya. A 
l’esquerra es veu El desdeju-
ni de J. M. de Martí Garcés 
i a la dreta les dues obres 
de C. Vázquez: La Perla de 
Manises i Careta criminal. 
Fotografia: Josep Brangulí. 

 
 
Igualment, junt amb els esmentats artistes hi participava Josep Maria Xiró, que 
malgrat pertànyer a la Societat des de l’any 1909 hi havia exposat de forma irregular i 
la mostra municipal de 1919 representava la setena amb el col·lectiu. La seva única 
aportació va ser un oli titulat Cor i ales i era la continuació temàtica del quadre que 
havia presentat en l’anterior Exposició d’Art. Novament una Victòria de Samotràcia 
protagonitzava l’escena tot i que aquest cop era molt més teatral i en comptes 
d’haver ubicat la figura alada a la proa de l’embarcació, aquesta sorgia del mar tot 
obrint camí al navili. De ben segur la pintura no va passar desapercebuda ni pel pú-
blic ni pels crítics, i de fet aparegué dibuixada a La Vanguardia1277 i també a La Publi-
cidad, en aquesta última en un article on es van reproduir vàries de les obres exposa-
des, entre les quals la de Xiró acompanyada pel rodolí « ¡Fíjense ustedes qué gracia! 
para él las nubes se vuelven victorias de Samotracia. »1278 
 
Els quatre pintors restants no sumaven més de tres exposicions amb l’Artística i 
Literària i inclús un d’ells, José Maria Vidal-Quadras, hi exposava per primera 
vegada. Vidal-Quadras havia celebrat recentment la seva primera exposició individu-
al a la Sala Parés1279 i al Palau de Belles Arts va enviar Retrat de Dª Consuelo de Villanu-
eva de Vidal Quadras. Aquest gènere va ser igualment representat a través del Retrat de 
senyora que duia la firma de Francesc Casanovas, pintor que havia exposat per pri-
mera vegada amb el grup l’any 1911 i no tornà a fer-ho fins l’Exposició d’Art de 
1918. I per acabar el públic assistent al certamen va poder contemplar les dues pin-
tures de Pere Ysern, el qual també sumava amb l’Artística tres exhibicions i qui ha-
via decidit exposar dues vistes de la ciutat comtal, Pedralbes i Entorns de Barcelona, al-
hora que es va poder admirar la petjada plàstica del pintor recentment acollit en el si 
de l’associació Francesc Garcia Escarré, present amb Cap de nen, Últims raigs de sol, 
Ametllers florits i el treball que va aparèixer reproduït en el catàleg de la mostra i inti-
tulat Cap de dona. 

                                                 
1277 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Barcelona. Exposición de Arte. Juicios y comentarios ». La Van-
guardia. Quincena Artística, núm. 16729 (28-VI-1919), p. 7. 
1278 JOAN SACS (pseudònim de Feliu Elias), « La Exposición de Bellas Artes de Primavera. Proemio — 
Sociedad Artística y Literaria — Associació Courbet ». La Publicidad, núm. 14405 (15-VI-1919), p. 3. 
1279 Exposición de pinturas José M. Vidal Quadras. 29-III/12-IV-1919. Barcelona, Sala Parés. 
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Fent referència a l’Artística i Literària, aquesta vegada la pintura s’endugué el prota-
gonisme de l’exposició de manera més acusada que en l’anterior primavera, ja que en 
el si de l’entitat tan sols hi constaren dos escultors, Joan Artigas i Josep Cardona. 
El primer d’ells va exposar un bronze titulat Retrat de D. Josep Torres Gener alhora que 
el segon hi envià el bust en marbre titulat Puresa, una estatueta que duia el nom de 
Pobra col·legiada, el Retrat del Comte de Fígols en bronze i per acabar una Estatueta. Ma-
lauradament en el catàleg de la mostra no va aparèixer cap reproducció de les peces i 
tampoc la premsa destinà comentaris a la secció escultòrica. Josep Francesc Ràfols, 
tot i que ho va fer en un article en què es va entretenir molt poc a tractar els artistes 
de la Societat Artística, va declarar que aquests eren autors de reconegut talent i 
aprofità per dir que « són escultors de santideguiri, estimats pel públic burgès per a 
guarnir ses sales. »1280 
 
Sens dubte l’actual Exposició d’Art mostrava una Societat Artística i Literària més 
discreta que la que s’havia presentat al públic en l’anterior exhibició municipal. I això 
va ser degut a que hi van constar vint expositors que representaven les firmes habi-
tuals del grup, mentre que en la de 1918 hi hagué més de trenta participants entre els 
quals una bona representació d’artistes procedents d’altres regions de l’Estat. Ara bé, 
dels pintors forans que havien exposat amb l’Artística tan sols tornaren al Palau de 
Belles Arts Manuel Benedito1281 i Rafel Martínez Padilla, ambdós exposant en les 
sales del Reial Cercle Artístic. En darrer lloc tot i que els membres de l’Artística van 
oferir els seus millors treballs en comparació amb el que havien mostrat en la 
col·lectiva celebrada a la Parés alguns mesos enrere, les firmes que l’entitat va fer 
constar al Palau ens retorna al to general de les seves col·lectives. I amb aquesta 
afirmació citem les paraules d’Alfredo Opisso publicades a Hojas Selectas: « La Socie-
dad Artística y Literaria, de la cual forman parte ilustres eminencias del arte catalán, 
responde cumplidamente a sus tradiciones con las obras enviadas al certamen. »1282 
 
▪ Absència a la Sala Parés i al Palau de Belles Arts l’any 1920 
 
El mes de febrer de 1920 Casimiro Giralt, president de la Junta Municipal 
d’Exposicions, va fer unes declaracions a la premsa barcelonina sobre el transcurs 
que haurien de seguir a partir d’aleshores les properes Exposicions d’Art. El dia 14 
d’aquell mes La Vanguardia va publicar la notícia amb les informacions procedents 
de Giralt, qui havia fet públiques els membres de la Junta. Presidida per Giralt, la 
Junta estava formada per Antonio Muntaner com a tresorer, Luís Nicolau d’Olwer 
com a comptador, Manuel Ainaud i Joaquim Folch i Torres com assessors i com a 
cap d’oficina constava Esteban Batlle. A més juntament amb els esmentats també hi 
formaven part els representants de les diferents entitats artístiques de la ciutat, és a 
dir l’Acadèmia Provincial de Belles Arts, l’Escola Oficial d’Arts i Oficis i Belles Arts, 
                                                 
1280 RÀFOLS, Josep Francesc, « Les Arts Plàstiques ». La Revista, núm. 90 (16-VI-1919), pp. 176-178. 
1281 FONTBONA, Francesc, « Notas sobre Manuel Benedito en Cataluña » a DD. AA., Manuel Benedito, pintor. 
(1875-1963). Editat amb motiu de l’exposició al Centre del Carme, València (5-V/24-VII-2005). València: 
Generalitat Valenciana, 2005, pp. 72-75. 
1282 OPISSO, Alfredo « Notas de Arte ». Hojas Selectas, núm. 205 (I-1919), pp. 643-646. 
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l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, el Reial Cercle Artístic, el Cercle Artístic de 
Sant Lluc, Les Arts i els Artistes, el Foment de les Arts Decoratives, l’Escola de 
Bells Oficis i finalment la Societat Artística i Literària de Catalunya, de la que Fran-
cesc Garcia Escarré n’era el delegat.  
 
La notícia apareguda a la premsa posava de manifest que la Junta convidaria a artis-
tes estrangers a concórrer als propers certàmens artístics municipals seguint les pro-
postes de les societats artístiques, i a més plantejava un nou reglament de cara a fu-
tures exposicions. Un dels canvis seria el nomenament d’un Comitè d’Honor que 
organitzaria festivals i actes benèfics, i també el fet que concediria dues sales 
d’honor, dues especials pels artistes més distingits i un espai destinat a un artista 
consagrat que hagués traspassat. L’article que hem citat a l’inici d’aquest text finalit-
zava anunciant l’organització de diverses conferències entorn a les Exposicions 
d’Art i afirmava que la propera mostra seria inaugurada el 15 d’abril i es clausuraria 
el 15 de juny.1283 
 
Ara bé malgrat que la Societat Artística estigués representada en la Junta Municipal 
d’Exposicions, l’aspecte a destacar del 1920 va ser la seva absència en l’Exposició 
d’Art que es celebrà com era habitual al Palau de Belles Arts. Per respondre al per 
què d’aquesta situació hem exhumat certa correspondència entre els membres de la 
Societat Artística i hem pogut localitzar una carta que va escriure Carlos Vázquez a 
Joaquín Sorolla que ens ajuda a clarificar l’assumpte i que va ser redactada alguns 
mesos després de les declaracions de Giralt, ja que data del 9 d’abril. El manuscrit 
no desvetlla l’any en què es va escriure, però el seu contingut la situa precisament a 
l’any 1920, ja que diu el següent: « (...) La Exposición de aquí será pésima, y la socie-
dad que presido nos hemos retirado, y en esa sociedad está la plana-mayor de los 
artistas de aquí. El fondo de esta Exposición está en poder de separatistas y #### 
[no s’han pogut desxifrar les paraules] y además no hay dinero. »1284 
 
No podem oblidar esmentar que l’actual marc polític responia a l’època de la Man-
comunitat, i recordem que va ser una entitat política catalana que s’havia constituït 
l’abril de l’any 1914 per la unió de les quatre diputacions provincial catalanes i presi-
dida per Enric Prat de la Riba, fins 1917. Per Prat de la Riba, qui va ser succeït per 
Josep Puig i Cadafalch, la Mancomunitat no representava tan sols un òrgan adminis-
tratiu, sinó també la creació d’una entitat política que posés els fonaments d’una fu-
tura autonomia. Finalment la Dictadura de Miguel Primo de Rivera canvià tal pano-
rama polític i la Mancomunitat quedà definitivament suprimida l’any 1925. 
 
Així mateix els membres de la Societat Artística i Literària tampoc van exposar a la 
Sala Parés malgrat que havien establert presentar-s’hi a principis del mes de desem-
bre. El motiu era la manca d’obres d’art per poder efectuar l’exposició.1285 Per altra 

                                                 
1283 « Fiesta de Primavera. La Próxima Exposición de Arte ». La Vanguardia, núm. 16903 (14-II-1920), p. 10. 
1284 Carta de Carlos Vázquez a Joaquín Sorolla, 09-04 (1920). P. 1 vº. Museo Sorolla, CS6289. 
1285 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 12-11-1920, p. 25. RCAB. 
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banda tot i no figurar com a Societat Artística i Literària, alguns dels artistes de 
l’entitat no deixaren de mostrar les seves peces quan a finals de maig d’aquell mateix 
any es va inaugurar a l’Hotel Ritz de Barcelona una exposició de pintures i escultures 
donades per contribuir a erigir un monument al pintor català Marià Fortuny. La ini-
ciativa havia estat ideada pel comte de Lavern i entre diversos assistents no hi faltà 
Carlos Vázquez en nom de la Societat Artística i Literària. Entre els nombrosos ex-
positors hi van participar membres de la nostra entitat com ara Pere i Agapit Casas 
Abarca, Francesc Garcia Escarré, Rafael Forns, Francesc Galofre Oller, Joaquim 
Mir, Josep Maria de Martí Garcés, Eliseu Meifrèn, Bonaventura Puig Perucho, Nico-
lau Raurich i els artistes valencians que ja havien exposat anteriorment amb el grup, 
tals com Joaquín Sorolla, Manuel Benedito i l’escultor Marià Benlliure.1286 El cert és 
que en l’any 1920 hi hagué un buit expositiu de la nostra societat ja que els seus 
membres, presidits com acabem de comentar pel pintor Carlos Vázquez, tampoc 
organitzaren l’habitual col·lectiva a la Sala Parés possiblement en senyal de dol vers 
el qui fou l’alma mater del grup, Modest Urgell, absència del qual va acabar essent un 
fet que marcà en certa manera la continuïtat de l’entitat que ell mateix havia fundat. 
 
▪ XX Exposició i retorn a l’Exposició d’Art de 1921 
 
Així mateix va transcórrer l’any 1920 sense que l’entitat figurés en el panorama ex-
positiu de la ciutat, i abans de que l’any acabés hi hagueren canvis en la Junta, pel fet 
que el darrer dia d’aquell any Carlos Vázquez i Josep Maria de Martí Garcés van pre-
sentar la dimissió dels seus càrrecs de president i vicepresident respectivament. Per 
votació general va quedar definit que a partir d’aleshores Josep Mongrell en seria el 
president i Francesc Garcia Escarré actuaria com a vicepresident.1287 Per fi el dia 8 
de gener de 1921 els membres de la Societat Artística i Literària van tornar a la Sala 
Parés amb motiu de la propera exposició col·lectiva.1288 Bonaventura Puig Perucho i 
Víctor Moya varen ser els dos pintors elegits com a responsables de la selecció i 
col·locació d’obres, alhora que Antoni Ros i Güell, Ricard Urgell i Dionís Baixeras 
en serien els suplents.1289 L’entitat sumava vint-i-un anys de vida i les seves exhibici-
ons arribaven a la vintena i per això Joaquim Folch i Torres va remarcar la seva 
constància en organitzar mostres col·lectives. Des de la Pàgina Artística de La Veu 
Folch i Torres també afirmà que en els seus inicis la Societat agrupava « les “emi-
nències”, si usàvem el llenguatge respectuós de les gents moderades (?) en matèria 
artística » i que en aquell moment, ja travessades els primers decennis del segle XX, 
hi havia penetrat a més « qualque raig de sol jovenil, que fa aparèixer les seves exhi-
bicions com il·luminada d’una certa resplandor que abans s’hi enyorava (...) un xic 
de lluita, i un xic d’anhel d’ideal. »1290 

                                                 
1286 « Una Exposición para el Monumento a Mariano Fortuny ». La Vanguardia, núm. 16990 (26-V-1920), p. 
13. 
1287 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 31-12-1920. Registre número 7767. AGDGC. 
1288 La Vanguardia, núm. 17185 (8-I-1921), p. 3. 
1289 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 25-10-1920, pp. 25-26. RCAB. 
1290 J. F. T. (Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició anyal de la Societat Literària i Artística de Catalunya ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 523 (15-I-1921), pp. 5-6. 
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Si analitzem amb detall la nòmina de participants podem arribar a la conclusió de 
que a nivell de firmes va significar una exhibició important, ja que un total de vint-i-
cinc artistes nodrien les sales de la galeria, entre els quals hi figuraven nous autors i 
personalitats provinents de les terres valencianes. Tanmateix la crítica referent a la 
present exposició és sorprenentment molt escassa. Tal fet ens du a creure que la 
present mostra no va atreure l’atenció dels crítics a causa de ser una exposició menys 
interessant de cara a la premsa i al públic. Val a dir que múltiples crítics de l’època 
tenien la mirada posada en l’Exposició d’Art Belga que estava prevista pels voltants 
d’aquesta data i concretament la seva inauguració havia d’efectuar-se el 23 de gener. 
El citat certamen s’havia instal·lat al Palau de Belles Arts i s’estava organitzant des 
dels estaments municipals, essent patrocinada per l’Ajuntament i coordinada per una 
entitat amb molt de pes a la ciutat com era el Reial Cercle Artístic.  
 
La col·lectiva de la Societat Artística de 1921 no va ser una exposició tan lloada com 
ho havien estat algunes anteriors i com a conseqüència la informació que hem pogut 
localitzar és malauradament limitada. No obstant el document referent a l’estat de 
comptes de l’entitat corresponent al 1921 ens desvetlla que la vintena exhibició va 
representar un cost més elevat per la Societat que el que havia suposat l’anterior 
(1919). En aquest cas els socis van pagar un total de 400 pessetes, de les que 342,95 
havien de cobrir els costos de la mostra.1291  
 
Ara bé retornant a la Sala Parés i per tant a l’exposició de l’entitat que investiguem 
creiem necessari fer conèixer tots aquells autors que van exhibir-hi llurs obres d’art. 
D’entre els pintors, que com era habitual representaven el nucli majoritari del grup, 
no hi van faltar els membres més assidus al col·lectiu. Començarem esmentant Car-
los Vázquez, autor duna figura femenina exposada, i qui havia estat fins feia ben 
poc president de l’entitat, i qui de forma paral·lela a la celebració de la col·lectiva 
estava vivint una tensa circumstància en el Reial Cercle Artístic. El motiu de tant 
tibant situació era l’actitud que el pintor havia manifestat en contra del Cercle i el 
seu desacord en no ser inclòs en el Comitè de l’Exposició d’Art Belga que la dita 
entitat organitzava. Si es volgués aprofundir en aquest assumpte, summament inte-
ressant tot i que excessiu en el capítol que ens ocupa, hem de dir que les actes de les 
sessions que tingueren lloc el gener de 1921 per part de la Junta del Reial Cercle Ar-
tístic ens aporten detalls sobre aquest aspectes i d’altres com la proposta que es va 
fer d’expulsar a Carlos Vázquez del Cercle.1292 Pel que fa a l’exposició de la Societat 

                                                 
1291 Estado de cuentas de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” hasta el finido año de mil novecientos veintitrés 
inclusive. 20-05-1924. Registre número 7767. AGDGC. 
1292 El mateix dia que s’inaugurà l’exposició a la Sala Parés tingué lloc una reunió per part de la Junta General 
del Reial Cercle Artístic, presidida per Mariano Fuster. La reunió tenia l’objectiu de resoldre un assumpte tan 
important com l’actitud que mantenia Carlos Vázquez vers el Cercle per no haver estat inclòs en el Comitè de 
l’Exposició d’Art Belga que organitzava la dita entitat. En les actes corresponents es fa referència a una sèrie 
d’actuacions per part del pintor en contra de la Junta des d’abans del tema de l’Exposició, arribant a afirmar 
que « empezó una nueva y activa campaña contra el Círculo, que pudo ser causa de graves consecuencias. » 
L’artista defensà la seva posició, però en una reunió extraordinària de la Junta celebrada alguns dies després es 
posaren de manifest algunes afirmacions de Carlos Vázquez que demostraven la seva nociva posició vers el 
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Artística i Literària el coneixement que tenim de la participació de Carlos Vázquez és 
que hi figurà amb un quadre « igual a totes les obres exposades des de molts anys 
ençà » segons el crític Joaquim Folch i Torres.1293  
 
Al referir-nos als pintors que formen el principal nucli de l’entitat hem de parlar 
també de Josep Maria Tamburini qui de ben segur va sorprendre els assistents a la 
Sala Parés amb un paisatge que s’allunyava dels temes que havia enviat fins ara. En 
quant a nombre de participacions amb l’entitat el pintor Aureli Tolosa igualava a 
l’anteriorment citat amb vint-i-una exposicions des de la inaugural, i com era habitu-
al Tolosa penjava a la galeria del carrer de Petritxol un paisatge. Per la seva part Ri-
card Urgell va ser-hi present, i per Folch i Torres Urgell juntament amb Nicolau 
Raurich i Joaquim Mir, representaren « les columnes » de la mostra.1294 El fill del 
fundador de l’entitat va presentar dos quadres un dels quals responia al títol Interior 
de teatre. Tanmateix aquesta no era l’única col·lectiva a la que es presentava ja que 
paral·lelament exposava en el Primer Saló d’Hivern que va tenir lloc entre l’1 i el 14 
del mateix mes de gener a les Galeries Laietanes. Amb ell s’hi sumaren altres socis 
de l’Artística i Literària tals com Carlos Vázquez, Josep Maria de Martí Garcés, Joa-
quim Mir, Josep Mongrell, Víctor Moya, Vicent Navarro i Nicolau Raurich.   
 
I en aquest punt convé fer referència als dos pintors que completaven el tercet tan 
lloat per Folch i Torres. En primer lloc Nicolau Raurich, qui malgrat haver parti-
cipat amb el col·lectiu tan sols dues vegades va esdevenir un dels artistes més desta-
cats de la vintena mostra amb l’obra Natura Morta, que era un bodegó amb llimones 
que va merèixer destacats elogis per part del citat crític1295 i també per Manuel Mari-
nel·lo des de La Esquella de la Torratxa.1296 Segonament d’aquest reduït però reful-
gent grup hi havia Joaquim Mir, un dels poquíssim pintors que Rafael Benet va 
esmentar a La Publicidad1297 i que va concórrer amb dos quadres. També es destacà 
la presència de Bonaventura Puig Perucho,1298 un dels pintors que com d’altres 
començà a exposar col·lectivament amb l’Artística i Literària l’any 1911. En la mos-
tra de 1921 ho va fer amb la pintura titulada Paisatge que va ser reproduïda a la revis-
ta D’Ací d’allà,1299 en una secció on també es va publicar el bronze de Josep Cardona. 

                                                                                                                                               

Cercle, tals com: « El Sr. Vázquez, entre otras cosas, dijo al Sr. Cónsul de Bélgica que su exclusión en el Co-
mité de la Exposición por parte del Círculo Artístico, obedecía a maniobra de política catalanista ». Finalment, 
tot i les explicacions que va donar l’autor respecte al contingut de les seves afirmacions es realitzà una votació 
en què es van escrutar 181 vots a favor de la seva expulsió en front a 16 vots en contra. Llibre d’Actes de les 
Juntes Generals del Reial Cercle Artístic de Barcelona, 08-01-1921 i 15-01-1921. RCAB. 
1293 J. F. T. (Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició anyal de la Societat Literària i Artística de Catalunya ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 523 (15-I-1921), pp. 5-6. 
1294 Ibid. 
1295 Ibid. 
1296 C. Arbó (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques artístiques ». La Esquella de la Torratxa, núm. 
2185 (21-I-1921), pp. 76-77. 
1297 BENET, Rafael, « Cronicas de Artes. Exposición de la “Sociedad Artística y Literaria” ». La Publicidad, 
núm. 14919 (22-I-1921), p. 1. 
1298 J. F. T. (Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició anyal de la Societat Literària i Artística de Catalunya ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 523 (15-I-1921), pp. 5-6. 
1299 D’Ací d’allà, vol. 7, núm 1 (I-1921), p. 15. 
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Paisatge de Bonaventura Puig Perucho  
reproduït a D’Ací d’allà (I-1921), p. 15. 

 
 
També Eliseu Meifrèn formava part del grup que arrencà l’etapa expositiva amb la 
Societat a partir del segon decenni del segle XX. El paisatgista va ser definit per part 
de Folch i Torres com una de les eminències encara actives del grup, però la seva 
aportació pictòrica limitada a la pintura Pati no fou esmentada.1300 Junt amb els citats 
trobem Agapit Casas, qui ja sumava una dotzena d’exposicions i l’únic dels dos 
germans que va exposar en aquesta ocasió. Va ser acusat de ser massa subjectiu en la 
seva pintura i d’estar més preocupat de fer un quadre bonic que de percebre pro-
fundament la realitat.1301 Aquesta mateixa subjectivitat, segons el que es va publicar 
a La Veu de Catalunya, va ser seguida també per una sèrie de pintors que igualment hi 
exposaven, com varen ser Vicent Borràs que participà amb un interior amb bons 
resultats aconseguits i molt elogiat pel crític Manuel Marinel·lo,1302 Alexandre de 
Cabanyes amb Platja, Magí Oliver i Josep Maria de Martí Garcés. Amb ells s’hi  

                                                 
1300 J. F. T. (Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició anyal de la Societat Literària i Artística de Catalunya ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 523 (15-I-1921), pp. 5-6. 
1301 Ibid. 
1302 C. Arbó (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques artístiques ». La Esquella de la Torratxa, núm. 
2185 (21-I-1921), pp. 76-77. 



 - 425 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Josep Cardona 
Retrat de José María Vidal-Quadras 
Bronze 
Col·lecció particular 
XX Exposició de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Gener de 1921 

 
 
va incloure un pintor que tan sols havia estat present amb el grup en l’Exposició 
d’Art de 1919 és a dir José Maria Vidal-Quadras, el qual aconseguí fer un bon 
paper amb un interior en contrallum.1303 
 
Per altra banda trobem el treball d’Antoni Ros i Güell, qui va ser una de les firmes 
introduïdes al grup a partir de l’exposició del fugaç projecte de la Societat d’Artistes 
Catalans (1908). Hi va exposar la pintura d’unes arbredes que havia executat amb un 
caràcter plàstic més subjectiu i proper a la realitat que el que havien aconseguit els 
anteriors pintors esmentats.1304 Anaren completant el llistat d’expositors el pintor 
Josep Mongrell, participant amb la Societat per sisena vegada, i qui juntament amb 
Albert Pla Rubio representaren l’escola valenciana tot al·ludint a la petja del també 
soci Joaquín Sorolla.1305 Amb les seves obres s’hi van exposar dos paisatges de Pere 
Ysern, un dels quals titulat Paisatge de Mallorca que va ser elogiat tant pel crític Joa-
quim Folch Torres com per Rafael Benet.1306 Malauradament Benet afirmà errònia-
ment que Ysern era un dels nous components del grup, si bé hi exposava des de 
1915 tot i que ho havia fet en poques ocasions. Igual que Ysern, Francesc Garcia 

                                                 
1303 Ibid. 
1304 J. F. T. (Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició anyal de la Societat Literària i Artística de Catalunya ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 523 (15-I-1921), pp. 5-6. 
1305 Ibid. 
1306 J. F. T. (Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició anyal de la Societat Literària i Artística de Catalunya ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 523 (15-I-1921), pp. 5-6 i BENET, Rafael, « Cronicas de 
Artes. Exposición de la “Sociedad Artística y Literaria” ». La Publicidad, núm. 14919 (22-I-1921), p. 1. 
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Escarré sumava un total de quatre exposicions amb la Societat Artística i Literària, 
malgrat que aquest últim s’hi havia afegit tan sols tres anys abans de la vintena expo-
sició, i en l’actual va decidir enviar-hi l’oli Jardí. I per acabar dels noms que ja havíem 
vist aparèixer alguna vegada a l’entorn del col·lectiu trobem el de Rafael Forns sig-
nant una nota de paisatge, tot i que el podríem considerar dels novells del grup per-
què la seva inclusió a la Societat Artística datava de l’exposició col·lectiva que s’havia 
celebrat en el 1919 a la Sala Parés. 
 
De tota manera no tot en aquesta exposició foren firmes conegudes, sinó que hi 
havia un grup d’artistes que hi va participar per primer cop. Un d’ells l’esmentat Pla 
Rubio junt als pintors Víctor Moya i la figura de valenciana que signava, Julio Moi-
sés i l’escultor Vicente Navarro. Els dos primers van ser esmentats per Folch i Tor-
res en la seva crítica de l’exposició amb un comentari que ens ajuda a entendre el to 
de la vintenta mostra del grup: « L’art de Madrid; l’art de les “majas” amb “pique-
tes”, i de les grisors velazquianes, ens el representen en Moisés i en Moya. (...) un i 
altre ens dónen la sensació de què han oblidat el què és la pintura, i que per tal cauen 
en aquell pecat, que dèiem, que és el pecat general de l’Exposició de la Societat Lite-
rària i Artística. »1307 En darrer lloc una de les noves aportacions de l’Artística i Lite-
rària la representava l’escultor citat anteriorment Vicente Navarro amb « un retorn 
a l’escultura policroma, interessant, però insegur, bé que estimable. »1308 I per acabar 
l’altra contribució escultòrica la feia Josep Cardona amb el retrat de cos sencer, de 
factura estilitzada, realitzat en bronze del pintor José Maria Vidal-Quadras que va 
ser reproduït a la premsa.1309 

 
La poca visibilitat que va tenir la present exposició de l’Artística i Literària ens fa 
creure que en aquesta època ja no causava tantes expectatives com anys enrere. No 
obstant aquesta afirmació es distancia de la que va publicar Jaume Soler, biògraf de 
Josep Maria Tamburini, segons el qual la Societat Artística i Literària experimentà 
una revifalla entre els anys 1918 i 1923.1310 De fet la monogràfica de 1921 no va mo-
tivar la ploma dels crítics que anteriorment havien parlat de les exhibicions de 
l’entitat i tan sols podem dir que els pocs que la van comentar varen destacar el seu 
compromís en organitzar una exhibició anyal « digne de que el segueixin totes les 
altres entitats artístiques de la ciutat. »1311 

 
Transcorregué el temps i l’hivern d’aquell any va deixar pas a la primavera i per tant 
a l’època de la celebració de l’Exposició d’Art que organitzava anualment 
l’Ajuntament de Barcelona. Després de l’absència al Palau de Belles Arts en  l’exhibi- 
                                                 
1307 J. F. T. (Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició anyal de la Societat Literària i Artística de Catalunya ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 523 (15-I-1921), pp. 5-6. 
1308 Ibid. 
1309 D’Ací d’Allà, vol. 7, núm 1 (I-1921), p. 14. 
 
1310 SOLER, Jaume, J. M. Tamburini. Barcelona: Àmbit serveis editorials, S.A.; Fundació Caixa de Barcelona, 
1989, p. 37. 
1311 J. F. T. (Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició anyal de la Societat Literària i Artística de Catalunya ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 523 (15-I-1921), pp. 5-6. 
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ció que va correspondre al 1920, la Societat Artística i Literària de Catalunya tornà a 
participar en el citat certamen. Ara bé abans d’endinsar-nos en les sales que l’entitat 
estudiada va farcir d’obres d’art, és interessant esmentar els prohoms que formaven 
la Junta, presidida pel tinent d’alcalde Lluís Nicolau d’Olwer i formada pels regidors 
Josep Barbey com a tresorer i Xavier Gambús com a comptador, juntament amb 
Bonaventura Bassegoda en el càrrec de vicepresident i en representació de 
l’Associació d’Arquitectes de Catalunya. A més dels vocals Albert Pla Rubio, esmen-
tat anteriorment per haver exposat amb la Societat Artística a principis d’any, i que 
actuava com a representant de l’Escola Oficial d’Arts i Indústries, Lluís Masriera de 
l’Acadèmia Provincial de Belles Arts, Joan Cardona delegat del Reial Cercle Artístic, 
Joan Busquets del Foment de les Arts Decoratives, Joaquim Amigó del Cercle Artís-
tic de Sant Lluc, Ricard Canals com a representant de l’agrupació Les Arts i els Ar-
tistes, Francesc Garcia Escarré com a representant de la Societat Artística i Literària 
i altres personalitats com ara Joaquim Folch i Torres i Manuel Ainaud com assessors 
i Josep Llorens Artigas de l’Escola Superior de Belles Oficis ocupant el càrrec de 
secretari.  

 
Un cop esmentades les personalitats que formaven la Junta anirem comentant la 
nòmina d’expositors que exposaren al Palau de Belles Arts sota l’aixopluc de la Soci-
etat Artística i Literària. El total d’artistes que hi van participar arribava als vint-i-
nou que sumaren més de cinquanta obres d’art, amb noves firmes tant en la secció 
pictòrica com en la d’escultura, i a més com a novetat la representació en el camp de 
les arts decoratives. Com era habitual també hi van participar altres entitats amb 
molt de pes de la ciutat, tals com el Reial Cercle Artístic amb més de 263 obres, el 
Cercle Artístic de Sant Lluc amb gairebé un centenar de peces i Les Arts i els Artis-
tes amb més d’una vintena de treballs. Alhora el públic va poder gaudir de la Sala 
d’Honor, que en aquest cas només va ser la pictòrica i que es destinà a Joaquim Mir, 
mentre que les Especials van estar dedicades a les obres del pintor Xavier Nogués i  
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l’escultor Pau Gargallo. En un article força atapeït d’il·lustracions publicat a D’Ací i 
d’allà el juny de 1921 es va afirmar que de totes les celebrades fins aleshores aquesta 
va ser la més completa, tot referint-se a la representació de les diverses tendències en 
què es destriaren els artistes participants.1312 

 
Joaquim Mir exposava obres a la Sala d’Honor i va enviar nombroses obres de les 
diverses etapes de la seva producció artística, és a dir Mallorca, Camp de Tarragona, 
Mollet, Santa Perpètua de Mogoda i Caldes, rebent elogis unànimement per la prem-
sa.1313 Va presentar més de quaranta pintures amb títols com La Cistella, Caldes, Car-
rer de la ganiveta, El Solei, Sant Martí del Pascol, La drecera, El portal, L’alba (Solanic), El 
Pascol al vol, El renosc, El casalot, Oliverar, Passeig de Mogut, Gorg de la trona, El país, El 
gorg, El molinot, Molí de l’esclop, La timba, Dia fred, Gorg del pi, La Bauma, El Cingle, 
L’Arenc (cicle Mallorca), Torrent de Parenys, Corn fúnebre, El Puigmajor, El Afrau, Cova ver-
da, Aigües quietes, Jardí amagat, Esbós per a decoració, El portal de la vileta, Aigües roges, Afo-
res de l’Aleixar, L’ocàs, L’encantada, La torratxa, Carrer de la Ganiveta i Minerva del jardí. 
 
Essent la pintura la tendència majoritària al Palau de Belles Arts, de l’Artística i Lite-
rària hi figuraren el cenacle de pintors més fidel a l’entitat. Josep Maria Tamburini 
n’era un d’ells i la seva presència, exceptuant les exposicions de maig de 1903 i 
l’oficial de 1919, havia estat inamovible havent enviat per aquesta ocasió un paisatge 
que va ser reproduït en el catàleg.1314 Juntament amb ell no hi va faltar el paisatgista 
Aureli Tolosa amb idèntica temàtica que la presentada per l’anterior autor a través 
dels tres treballs Paisatge de Llaveneres, Bosc de Llavaneres i Un jardí a Valldemossa. 
Igualment, del grup d’assidus hi va figurar l’ « impresionista formidable »1315 Ricard 
Urgell, pintor que com no podia ser d’una altra manera s’allunyà de les vistes natu-
rals per exposar les tres virtuoses escenes de teatre que duien el títol de Circo ecuestre, 
Eden Concert i El Dorado, quadre que segons Miquel-Àngel Codes en la biografia de-
dicada al pintor « representa un dels quadres més interessants des del punt de vista 
estilístic de tota la seva obra. »1316 
 
És interessant transcriure un fragment referent a la present exposició que es va pu-
blicar a La Tribuna i que ens dóna detalls per poder conèixer l’esforç que va fer 
l’entitat en la municipal per oferir un immillorable aspecte de les seves sales: « Puede 
decirse que las Salas de la Sociedad Artística y Literaria, retraída en anteriores expo-
siciones, son las que mayor atractivo ofrecen en el actual certamen, por la calidad de 
los trabajos y por la decoración y arreglo de los locales. »1317 Entre les firmes que 
l’entitat va presentar-hi de ben segur que el públic quedà admirat davant dels dos 

                                                 
1312 F., « L’Exposició d’Art de 1921 ». D’Ací i d’allà, núm. 42 (VI-1921), pp. 405-412. 
1313 JARDÍ, Enric, Joaquim Mir. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 105. 
1314 Exposició d’Art. Palau de Belles Arts. Barcelona: Henrich i Cia., 1921. 
1315 FERRER BITTINI, B., « “La Exposición de Arte (Impresiones de un profano) II ». La Tribuna, núm. 
7294 (2-VI-1921), p. 1. 
1316 CODES LUNA, Miquel-Àngel, Ricardo Urgell. El pintor invisible. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 
2008, p. 76. 
1317 « Exposición de Arte (Impresiones de un profano) I ». La Tribuna, núm. 7293 (1-VI-1921), p. 1. 
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altars que oferia qui havia estat soci de l’entitat des de 1911 i qui n’havia ocupat la 
presidència d’una manera entusiasta, Carlos Vázquez. Els llenços que mostraven tal 
construcció, de « género decorativo y suntuoso »,1318 duien el títol Altar del Crist del 
Perdó i Altar de la Dolorosa i el primer d’ells va ser notablement lloat pel crític i admi-
rador de Vázquez, Ferrer Bittini per ser « de una sobriedad y de una justeza pasmo-
sas ».1319 Alhora l’artista va enviar-hi una tercera pintura molt representativa del seu 
estil i temàtica titulada En un carmen de Granada. Una jove parella abillada amb vestits 
típicament regionals en un pati andalús protagonitzant la dita obra va fer afirmar al 
crític que acabem d’esmentar: « se nos presenta como el castizo pintor español de 
siempre, maestro en dibujar y entonar, en acusar contrastes de luz y de color y en 
aprisionar el sol para amasarlo con flores y llenar el ambiente de alegría y españolis-
mo. »1320 Cal dir que aquesta darrera pintura de Vázquez era ben similar a l’única que 
va presentar Vicent Borràs i que duia el títol de Tobillera. L’autor hi havia plasmat 
un interior farcit de cortinatges i alguns objectes domèstics on hi va ubicar una dona 
d’època sostenint un gros ventall mentre contemplava el seu peu elegantment guar-
nit. 
 
 
Una altra de les firmes més freqüents era la d’Antoni Ros i Güell, inscrit a l’entitat 
en la mateixa època en què ho va fer Carlos Vázquez i representat al Palau de Belles 
Arts amb les vistes que duien el títol de Sol, Cap al tard i finalment Pati en Pomar (casa 
Bellbiches). Igualment va ser present Josep Maria de Martí Garcés amb dos interi-
ors, un dels quals amb el simple títol Interior i la destacada obra Interior del Museu en 
què va representar diferents sales d’exposició en perspectiva i il·luminades per diver-
ses llums. Ara bé tot i les escenes d’interior, de teatre o de temàtica religiosa, el pai-
satge seguia predominant en les sales monogràfiques de la Societat Artística, i un 
dels màxims representants d’aquest assumpte va ser Eliseu Meifrèn, destacant per 
damunt de la resta de pintors amb un total de setze pintures en què guiats pel títol 
sabem que representaven indrets de Mallorca, Ronda i sobretot d’Aranjuez: Pati, 
Contrallum (Aranjuez), Gerro (Aranjuez), Son moragues (Mallorca), Jardí (Aranjuez), Pont de 
Barques (Aranjuez), Aranjuez, Floresta (Aranjuez), el qual va ser destacat per Rafael Be-
net a La Publicidad,1321 així com Jardí (Aranjuez), Bacanal (Aranjuez), El Jardí d’Isabel II 
(Aranjuez), Ronda, Las Descalzas (Ronda), dues obres amb el títol La font d’Hèrcules 
(Aranjuez) i El jardí de la nòvia d’Espronceda (Aranjuez). 
 
Els visitants de l’Exposició d’Art de 1921 també van poder contemplar la pintura 
Paisatge d’Alexandre de Cabanyes, qui era membre del grup des de 1908 malgrat 
haver-se abstingut de participar en les exposicions celebrades entre 1915 i 1917.  
 

                                                 
1318 FERRER BITTINI, B., « “La Exposición de Arte (Impresiones de un profano) II ». La Tribuna, núm. 
7294 (2-VI-1921), p. 1. 
1319 Ibid. 
1320 Ibid. 
1321 BENET, Rafael, « Cròniques d’art. La Exposició de Primavera. La Pintura. II ». La Publicidad, núm. 15030 
(2-VI-1921), p. 3. 
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Oli s/tela, 80 x 85 cm. 
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Exposició d’Art de Barcelona 
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A més hi van constar els paisatges de diversos autors que recolzaven el grup des del 
segon decenni del segle XX. Parlem de Magí Oliver, present amb una sola pintura, 
els germans Agapit i Pere Casas Abarca, el primer dels quals va concórrer al cer-
tamen amb un Paisatge i el segon amb València i dues amb el títol de Paisatge, i també 
les vistes signades per Bonaventura Puig Perucho Poble clar, Poble fosc i Sol de tarda i 
que van ser descrites pel crític de La Tribuna com « pinturas con ritmo y con sensa-
ciones espiritualistas delicadísimas. »1322 
 
Així mateix una altra firma que ressonava entre les dels membres de l’entitat des de 
1914 era la de Josep Mongrell, tot i que la seva presència amb el col·lectiu havia 
estat força irregular. Al Palau de Belles Arts hi va participar amb un únic treball ar-
tístic que titulà Primavera i que fou definit a la premsa com un « derroche de sentimi-
ento decorativo ».1323 També hi participava Francesc Garcia Escarré, present anu-
alment amb l’entitat des de l’Exposició de Primavera de 1918. D’aquest pintor es 
pogueren admirar tres paisatges, dos dels quals foren elogiats per Rafael Benet.1324 
 
Pel que fa a la pintura completaven les sales diversos autors recentment adherits al 
grup que sumaven poques exposicions amb la resta de socis. Per una banda trobem 
Pere Ysern, qui havia exposat amb el grup en les quatre mostres anteriors a la pre-
sent i a més ho havia fet per primera vegada el 1915. En el present certamen va  

                                                 
1322 « Exposición de Arte (Impresiones de un profano) I ». La Tribuna, núm. 7293 (1-VI-1921), p. 1. 
1323 Ibid. 
1324 BENET, Rafael, « Cròniques d’art. La Exposició de Primavera. La Pintura. II ». La Publicidad, núm. 15030 
(2-VI-1921), p. 3. 
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aportar dues obres que duien el títol d’El Bosc de Bolònia i Els Camps Elisis a la nit. 
Juntament amb Ysern un autor que no sumava més de tres exposicions amb el grup 
era Rafael Forns, que al Palau de Belles Arts s’hi va afegir amb les tres pintures 
intitulades El Port de Barcelona, Carrer de Sant Pere (Cadaqués) i El riu Deva.  
 
Aquells espectadors que havien anat seguint les col·lectives de la Societat Artística i 
Literària van anar constatant la presència de nous autors que poc a poc s’anaven fent 
lloc en la nòmina habitual d’expositors. A banda dels recentment esmentats, un 
d’ells va ser José Maria Vidal-Quadras, qui va oferir les dues obres Interior i Curiosi-
lla. De manera paral·lela no podem deixar d’esmentar Rafael Martínez Padilla, el 
qual ja havíem vist exposar per primera vegada com a convidat a l’Exposició d’Art 
de 1918. Les tres pintures Susagna, Mon amic Colomer i Dona jove, una de les quals re-
presentava una dona davant d’un mirall,1325 van ser les obres que aquest pintor va 
fer-hi constar i a més el retrat del personatge masculí va ser reproduït al catàleg.1326 
Igualment els dos artistes valencians Víctor Moya i Albert Pla Rubio assistien a 
una exposició de l’entitat per segona vegada.  
 
El primer d’ells va presentar els quadres Valencianes i Novios. I per la seva part Pla 
Rubio hi aportà dos treballs titulats Estudi per a un quadre i que plasmaven uns estudis 
de soldats morts juntament amb una tercera obra de temàtica ben diferent a tot el 
conjunt per ser una al·legoria al mite de Leda i el cigne a través de l’obra Leda moder-
na en la qual l’autor, segons el que publicà Benet, « no ha lograt altre cosa que vana-
litzar el “seu” ofici. »1327 Per concloure el grup de pintors hem de parlar de dos au-
tors que hi apareixien per primer cop, Josep Maria Moner i Cayo Guadalupe, 
amb una única peça cadascú.  
                                                 
1325 Ibid. 
1326 Exposició d’Art. Palau de Belles Arts. Barcelona: Henrich i Cia., 1921. 
1327 BENET, Rafael, « Cròniques d’art. La Exposició de Primavera. La Pintura. II ». La Publicidad, núm. 15030 
(2-VI-1921), p. 3. 
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(Sup. Esq.) 
Josep Cardona 
La noia del càntir 
Bronze 
 
(Sup. Dret.) 
Vicente Navarro 
Tors de dona 
Marbre 
 
(Inf. Esq.) 
Jaume Martrús 
Nimfa 
Guix 
 
(Inf. Dret.) 
Julio Antonio 
Miner d’Hendaya o Minero de 
Almadén 
Bronze 
 
Exposició d’Art  
de Barcelona — 1921 

 
 
Per un costat la pintura de Moner es titulava Oració i per altre la que hi va fer constar 
Guadalupe duia el títol de Mimosa, coincidint així amb el títol d’una obra que havia 
mostrat recentment a la ciutat, amb motiu d’una exposició individual celebrada el 
mes de gener de 1921 a les Galeries Laietanes, on hi van figurar obres del mateix 
gènere.1328 
 

                                                 
1328 E. BULBENA, « Notas de Arte ». El Correo Catalán, núm. 14797 (21-I-1921), p. 4. 
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Albert Pla Rubio 
Leda moderna 
Exposició d’Art de Barcelona — 1921 
 
 

 
 
Rafael Martínez Padilla 
Mon amic Colomer 
Exposició d’Art de Barcelona — 1921 

 
 
Després d’haver mencionat els pintors de la Societat Artística i Literària que exposa-
ren al Palau de Belles Arts durant aquella primavera, parlarem dels quatre escultors 
que també hi van figurar i dels que en podem conèixer algunes de les seves aporta-
cions gràcies a que en el catàleg de l’exposició es va reproduir una peça de cadascun 
d’ells. 
 
Per començar Josep Cardona, el qual representava el primer escultor que l’entitat 
va incloure en les seves mostres. Convé destacar que gràcies al catàleg i a la revista 
D’Ací d’allà es coneixen dues de les tres obres que hi va exposar i que eren l’estàtua 
en bronze titulada La noia del càntir i un bust d’una nena efectuat amb el mateix ma-
terial i titulat Riallera, i que envià juntament amb l’estàtua en guix Nu de dona. La res-
ta d’escultors que hi van estar presents van ser Vicente Navarro amb el marbre Tors 
de dona, i finalment dos autors que la Societat va incloure per primera vegada, per un 
costat Jaume Martrús amb l’escultura modelada en guix titulada Nimfa i per altre 
costat l’escultor Julio Antonio, que havia traspassat el 1919 i del qual s’exposà el 
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bust en bronze en què a la peanya constava el títol de Minero de Almadén alhora que 
en el catàleg apareixia amb el nom Miner d’Hendaya.  
 
I per acabar no podem deixar de dir que hi hagué una novetat en l’actual exhibició 
oficial degut a l’aportació de Ramon Teixe, autor que exposava amb l’entitat per 
primera vegada tot encetant la secció d’art decoratiu de la Societat Artística i Literà-
ria amb dues àmfores, quatre vasos i un plat. Així doncs apreciem una sèrie de nove-
tats en la Societat Artística i Literària en aquest segon decenni de trajectòria, des 
d’algunes noves incorporacions que hi exposaren fugaçment fins el fet d’haver apor-
tat una petita representació en el camp de les arts decoratives, demostrant-nos així 
que malgrat quedar enrere el que podria ésser anomenat l’edat d’or del col·lectiu, 
l’entitat no es donava per vençuda.  
 
▪ Exhibició de pintures dels « gourmets » de l’art el 1922 
 
Els socis de l’Artística i Literària de Catalunya no van ajornar gaire l’organització de 
la seva propera mostra anual i efectivament la tarda del 28 de gener de 1922 
s’inaugurà la XXI Exposició a la Sala Parés. El gener d’aquell mateix any la Junta 
Directiva va cobrar als socis un total de 315 pessetes per fer front a les despeses de 
la mostra, que finalment sumaren 345,05 pessetes, quantitat molt similar al què havia 
representat l’anterior col·lectiva.1329 Convé esmentar que al llarg d’aquesta investiga-
ció hem pogut localitzar diversos catàlegs de les exposicions celebrades per l’entitat 
al llarg de la seva singladura, però malauradament l’únic document trobat correspo-
nent a l’exhibició de 1922 és la invitació que edità la Societat, on desafortunadament 
no hi consten la relació d’artistes participants ni tampoc les obres.  
 
El dia abans de l’obertura de la mostra La Vanguardia anuncià l’exposició tot afir-
mant que seria « una de las más importantes que habrá organizado »,1330 afirmació a 
la que es sumaren diversos crítics de l’època, com els que signaven a El Noticiero Uni-
versal, a El Correo Catalán i a La Tribuna, des de la qual es corroborà en el comentari 
de C. Costa que es tractava d’ « una de las mejores que ha organizado la Sociedad 
Artística y Literaria ».1331 I de fet durant els dies de l’exposició i pel que es va publi-
car a La Tribuna i a L’Esquella de la Torratxa la Sala Parés va rebre la visita d’un gran 
nombre de visitants.1332  
 
 
 
                                                 
1329 Estado de cuentas de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” hasta el finido año de mil novecientos veintitrés 
inclusive. 20-05-1924. Registre número 7767. AGDGC. 
1330 La Vanguardia, 18115 (27-I-1922), p. 7. 
1331 El Noticiero Universal, núm. 11441 (28-I-1922), p. 2; B., « Notas de Arte ». El Correo Catalán, núm. 15119 (5-
II-1922), p. 3; C. COSTA, « Crónica Artística. Exposición de la “Sociedad Artística y Literaria” ». La Tribuna, 
núm. 7503 (2-II-1922). 
1332 C. COSTA, « Crónica Artística. Exposición de la “Sociedad Artística y Literaria” ». La Tribuna, núm. 7503 
(2-II-1922), p. 1.; C. ARBÓ (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques artístiques. A empentes i 
rodolons ». L’Esquella de la Torratxa, núm. 2240 (10-II-1922), pp. 99-100. 
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Invitació a la XXI Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya (1922). AHC 
 
 
Dels vint expositors va ser Joaquim Mir l’autor que més cridà l’atenció d’alguns 
crítics de l’època, tals com Carles Capdevila i Rafael Benet.1333 Mir hi va concórrer 
amb quatre notes, una de les quals « con aquellos sus grises de alfombra persa »1334 
que segons l’article publicat a La Pàgina Artística de La Veu eren massa mòdiques 
tenint en compte les seves excel·lents qualitats de colorista.1335 L’altre autor a desta-
car de la present exposició era Ricard Urgell, present amb l’entitat des dels seus 
inicis i participant en la present amb dues obres on hi plasmà la figura de dues dones 
« de vibrante impresionismo ».1336 El crític d’art citat anteriorment i que escrivia a La 
Publicidad no el va esmentar en el breu comentari que va fer de la mostra,1337 i per 
altra banda Carles Capdevila n’acusava l’excessiva modèstia en l’aportació plàstica 

                                                 
1333 C. C. (Carles Capdevila), « Les Exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 549 
(18-II-1922), p. 5; BENET, Rafael, « Exposiciones de Arte ». La Publicidad, núm. 606 (9-II-1922), p. 1. 
1334 BENET, Rafael, « Exposiciones de Arte ». La Publicidad, núm. 606 (9-II-1922), p. 1. 
1335 C. C. (Carles Capdevila), « Les Exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 549 
(18-II-1922), p. 5. 
1336 F. J. G., « Notas de Arte. La Asociación artística y literaria ». El Noticiero Universal, núm. 11449 (7-II-1922), 
p. 7. 
1337 BENET, Rafael, « Exposiciones de Arte ». La Publicidad, núm. 606 (9-II-1922), p. 1. 
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d’Urgell, i sentenciava que els seus participants hi havien concorregut purament per 
fer-hi acte de presència.1338 
 
Per la seva part uns altres artistes presents en l’actual exhibició van ser Josep Maria 
Tamburini, amb la representació d’una dona amb un cistell de flors i d’unes joves 
que ja eren habituals de la seva paleta,1339 i Aureli Tolosa amb tres paisatges, autor 
que s’igualava a Urgell pel que fa al nombre d’exposicions amb el col·lectiu i qui 
juntament amb Víctor Moya, del qui parlarem més endavant, mostrava « unos cuan-
tos lienzos definitivos y categóricos ».1340 Després d’haver esmentat els socis fidels a 
la Societat Artística des de la primera exposició de totes, convé aturar-nos en la for-
nada d’artistes que s’incorporaren pels volts del segon decenni del segle XX. És ne-
cessari recordar que un fet a destacar en la trajectòria expositiva del grup va ser la 
mostra que va organitzar la Societat d’Artistes Catalans el 1908 en què alguns dels 
participants van acabar formant part de la Societat Artística i Literària. També, tal i 
com hem anat dient en anteriors ocasions, una data a destacar és l’any 1911 ja que 
representa un moment en què la Societat va incloure un grup d’uns deu artistes que 
des d’aleshores hi participaren d’una manera notablement constant.  
 
De tots ells en la XXI Exposició hi van seguir figurant els pintors Josep Maria de 
Martí Garcés amb un interior obert al fons damunt d’un jardí « saturat de discret 
romanticisme »,1341 Eliseu Meifrèn amb una aplaudida marina de la costa gallega1342 
i dos jardins, i Bonaventura Puig Perucho, Magí Oliver i Antoni Ros i Güell 
amb diverses obres de temàtica paisatgística, així com els germans Agapit i Pere 
Casas Abarca. No hi va faltar Josep Mongrell, inclòs en el grup a partir de la ca-
torzena exposició i qui ocupà el càrrec de president des de la dimissió de Carlos Vá-
zquez el 1921 i ininterrompudament fins l’any 1928.1343 En l’actual mostra aquest 
pintor va tenir-hi un paper destacat1344 probablement en honor al càrrec que ocupa-
va en l’entitat i ho va fer amb tres teles. Cavalls a la platja és una de les que va presen-
tar i correspon a una de les seves obres mestres de mar.1345  

                                                 
1338 C. C. (Carles Capdevila), « Les Exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 549 
(18-II-1922), p. 5. 
1339 « Dues ninetes de porcelana acabades d’eixir del forn de câ’n Tamburini » publicà Manuel Marinel·lo a 
L’Esquella de la Torratxa. C. ARBÓ (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques artístiques. A empentes 
i rodolons ». L’Esquella de la Torratxa, núm. 2240 (10-II-1922), pp. 99-100. 
1340 F. J. G., « Notas de Arte. La Asociación artística y literaria ». El Noticiero Universal, núm. 11449 (7-II-1922), 
p. 7. 
1341 C. C. (Carles Capdevila), « Les Exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 549 
(18-II-1922), p. 5. 
1342 F. J. G., « Notas de Arte. La Asociación artística y literaria ». El Noticiero Universal, núm. 11449 (7-II-1922), 
p. 7; C. COSTA, « Crónica Artística. Exposición de la “Sociedad Artística y Literaria” ». La Tribuna, núm. 
7503 (2-II-1922), p. 1. 
1343 Actes de la Societat Artística i Literària, 31-12-1920, 04-04-1924, 13 i 20-05-1924, 23-12-1925, 12-02-1926, 
1927 i 14-02-1928. RCAB. 
1344 F. J. G., « Notas de Arte. La Asociación artística y literaria ». El Noticiero Universal, núm. 11449 (7-II-1922), 
p. 7. 
1345 C. ARBÓ (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques artístiques. A empentes i rodolons ». 
L’Esquella de la Torratxa, núm. 2240 (10-II-1922), pp. 99-100; C. C. (Carles Capdevila), « Les Exposicions ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 549 (18-II-1922), p. 5. 
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Amb aquesta obra realitzada un any abans, el pintor aconseguia expressar l’element 
viu del clàssic mediterrani mitjançant la subtilesa de la llum i del color.1346 També 
exposà el destacat treball que la premsa s’afanyà en elogiar1347 i en què havia plasmat 
una nena i una anciana al costat d’una barca mentre esperaven angoixades l’arribada 
dels pescadors. 
 
La Societat Artística continuava oferint als visitants les conegudes firmes dels seus 
membres, la majoria dels quals eren pintors que varen ser definits a la crítica que es 
publicà al Diario de Barcelona com « los “gourmets” del arte ».1348 Un dels altres autors 
en sumar-s’hi fou el recentment citat Carlos Vázquez, qui esdevingué un dels pun-
tals de la Societat Artística des del segon decenni del segle XX gràcies al seu actiu 
paper en la Junta i a la seva constant i destacada aportació en les exhibicions. Cal 
entretenir-nos en fer saber que de forma paral·lela a l’actual exposició col·lectiva les 
seves obres també es podien admirar en una exposició individual a les Galeries Laie-
tanes,1349 on hi va enviar figures, retrats, interiors i paisatges que no constituïen cap 
novetat en la seva carrera artística.1350 És interessant comentar que en un article cen-

                                                 
1346 PÉREZ ROJAS, Francisco Javier; ALCAIDE, José Luis (dir.), José Mongrell (1870-1937). València: Genera-
litat Valenciana; Museo de Bellas Artes de València; Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2001. 
Editat amb motiu de l’exposició al Museu de Belles Arts de València (XII-2001/III-2002), pp. 162-163. 
1347 C. COSTA, « Crónica Artística. Exposición de la “Sociedad Artística y Literaria” ». La Tribuna, núm. 7503 
(2-II-1922), p. 1; F. J. G., « Notas de Arte. La Asociación artística y literaria ». El Noticiero Universal, núm. 
11449 (7-II-1922), p. 7. 
1348 « Exposiciones ». Notas de Arte del Diario de Barcelona, núm. 68 (16-II-1922). 
1349 Carlos Vázquez. 23-I/3-II-1922, Galeries Laietanes. Barcelona: R. Tobella, 1922. 
1350 C. C. (Carles Capdevila), « Les Exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 549 
(18-II-1922), p. 5. 
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trat en la seva exposició a les Laietanes s’aprofità per elogiar un interior de Ciudad 
Real que Vázquez exhibia en la mostra de l’Artística i Literària a la Parés.1351 I de fet 
els documents personals del pintor que es custodien en el seu arxiu personal ens han 
fet conèixer que en la present col·lectiva hi va enviar les dues obres Iglesia de San 
Pedro de Ciudad Real i Sacristía de Ciudad Real.  
 
De la mateixa manera que feia Vázquez en aquell moment, el pintor d’origen sara-
gossà Cayo Guadalupe també exposava a les Laietanes i representava per la nostra 
entitat una de les recents incorporacions, ja que el seu nom figurà amb la Societat 
Artística per primer cop en la municipal que s’havia celebrat l’any abans. En la pre-
sent exhibició hi va concórrer amb la temàtica a la que era fidel i per tant exposà el 
quadre d’unes mimoses i d’unes fruites. Així gràcies a artistes com l’esmentat Gua-
dalupe constatem que les exposicions d’art organitzades per l’Ajuntament varen ser 
un motiu perquè l’Artística i Literària convidés diversos artistes que després seguiri-
en exposant amb el col·lectiu. Dos altres exemples serien els de Francesc Garcia 
Escarré, el qual s’havia incorporat a partir de la mostra oficial de 1918 esdevenint 
vicepresident de l’entitat dos anys després, i José Maria Vidal-Quadras present des 
de la celebrada el 1919 i figurant en l’exposició de 1922 amb un Retrat de senyoreta. 
 
La resta de firmes que completaven l’exposició responien a Pere Ysern, que tot i 
haver participat per primera vegada amb la Societat Artística des d’èpoques més ini-
cials no va fidelitzar-s’hi fins l’any 1919. El 1922 va estar present a la Parés amb di-
verses obres entre les quals un quadre on hi plasmà un bar de París, i juntament amb 
les citades es pogueren admirar dues obres de temàtica paisatgística firmades per 
Nicolau Raurich qui malgrat haver-se adherit en el 1908, no tornà a exposar amb 
la Societat Artística fins el decenni de 1920. Amb l’objectiu de finalitzar el comentari 
d’aquesta exposició cal parlar d’un grup d’autors que hi exposaven des de l’exhibició 
organitzada el gener de 1921 i que per tant no comptaven amb més de tres partici-
pacions amb el col·lectiu. Són els tres pintors Julio Moisés, que va exposar-hi unes 
figures « hàbilment cuinades amb la recepta d’espanyolisme »1352 on s’hi contempla-
ven « gitanes morenes i noies blanques vestides de blau i a la voreta del mar »,1353 a 
més de la presència de Víctor Moya i Albert Pla Rubio, el darrer dels quals hi figu-
rava amb la representació d’una dona amb cistells i una altra tela de mides superiors 
en què hi plasmà unes figures amb tons grisos. L’únic escultor present en la mostra 
va ser Vicente Navarro, presència del qual va ser ben poc comentada en les tribu-
nes de la premsa local. 
 
Resseguint les paraules que publicaren alguns crítics de l’època, la mostra que els 
membres de la Societat Artística organitzaren a la Sala Parés l’any 1922 va represen-

                                                 
1351 BENET, Rafael, « Exposiciones de Arte ». La Publicidad, núm. 606 (9-II-1922), p. 1. 
1352 C. C. (Carles Capdevila), « Les Exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 549 
(18-II-1922), p. 5. 
1353 C. ARBÓ (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques artístiques. A empentes i rodolons ». 
L’Esquella de la Torratxa, núm. 2240 (10-II-1922), pp. 99-100. 



 - 441 - 

tar una de les manifestacions més destacades dels seus últims anys de trajectòria.1354 
L’acurada selecció d’obres1355 així com les firmes representades no deixaren indife-
rent el sector de la crítica, qui tal i com hem anat desvetllant en les notes correspo-
nents, en alguns casos en publicà el comentari tan aviat com s’inaugurà l’exposició. 
Com hem anat verificant a rel de l’exhaustiva exhumació de l’hemerografia es cor-
robora que en els anys immediats al traspàs de l’alma mater del grup els crítics no de-
dicaven articles tan extensos a l’entitat com sí ho havien fet en anteriors ocasions, 
potser degut a que les exposicions que la Societat celebrà pels volts d’aquells anys 
patien l’absència del fundador. No obstant es percep una mena de pas endavant en 
la mostra de 1922 i sembla ser que la nostra entitat seguia despertant interès pel pú-
blic que visitava la Sala Parés.1356 A més malgrat que els pintors no lluitaven per la 
novetat i que les obres que hi exposaven eren una continuïtat de les presentades en 
passades manifestacions,1357 la constant presència a la galeria del carrer de Petritxol 
demostrava la seva veterania, però no revelliment. I de fet la no caducitat de l’entitat 
va ser equiparada per Manuel Marinel·lo amb « el secret de no envellir » d’una 
il·lustrada francesa com Anne de Lenclos, qui nascuda a París en el segle XVII fou 
coneguda amb el nom de Ninon de Lenclos, la qual tenia un saló a la capital francesa 
que esdevingué el cenacle literari més famós de la seva època.1358  
 
És interessant comentar que l’esperit del seu fundador Modest Urgell, es podria ha-
ver vist alterat, com és lògic, al llarg del transcurs dels anys i a més el decés del mes-
tre hauria pogut marcar una nova etapa en la vida de la Societat Artística. Tanmateix 
en la present mostra els membres de l’entitat saberen estar a l’alçada de les expecta-
tives dels crítics i del públic, i aquest fet demostra que el decés del mestre paisatgista 
el 1919 no representa el final de la Societat, la qual comptarà amb tot un decenni per 
endavant, arribant inclús al públic de Madrid i a la celebració dels seus vint-i-cinc 
anys, com bé explicarem en el seu moment. 
 
▪ Exposició d’Art de 1922 
 
Mesos després de la comentada exposició col·lectiva de l’Artística i Literària i com 
era habitual a la ciutat, estava previst que s’organitzés la mostra oficial correspo-
nent.1359 En aquest punt cal precisar que entre tota la documentació consultada a 
l’Arxiu del Cercle Artístic de Sant Lluc hem localitzat el Reglament General per a les 
                                                 
1354 El Noticiero Universal, núm. 11441 (28-I-1922), p. 2; F. J. G., « Notas de Arte. La Asociación artística y 
literaria ». El Noticiero Universal, núm. 11449 (7-II-1922), p. 7; C. COSTA, « Crónica Artística. Exposición de la 
“Sociedad Artística y Literaria” ». La Tribuna, núm. 7503 (2-II-1922), p. 1; B., « Notas de Arte ». El Correo 
Catalán, núm. 15119 (5-II-1922), p. 3. 
1355 B., « Notas de Arte ». El Correo Catalán, núm. 15119 (5-II-1922), p. 3; « Exposiciones ». Notas de Arte del 
Diario de Barcelona, núm. 68 (16-II-1922). 
1356 C. ARBÓ (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques artístiques. A empentes i rodolons ». 
L’Esquella de la Torratxa, núm. 2240 (10-II-1922), pp. 99-100. 
1357 C. C. (Carles Capdevila), « Les Exposicions ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 549 
(18-II-1922), p. 5. 
1358 C. ARBÓ (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques artístiques. A empentes i rodolons ». 
L’Esquella de la Torratxa, núm. 2240 (10-II-1922), pp. 99-100. 
1359 MONSALVAT, « Exposición de Arte de Primavera. I ». El Día Gráfico, núm. 2776 (9-V-1922), p. 6. 
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Exposicions que edità la Junta Municipal d’Exposicions d’Art.1360 El reglament fou 
aprovat per la citada Junta Municipal en sessió del dia 16 de desembre de 1920 i 
l’Ajuntament de Barcelona, en Consistori del dia 21 de febrer de l’any 1921, acordà 
que el document tindria una durada de cinc anys. Alhora cal comentar que a princi-
pis de gener de 1922 s’aprovà una sèrie d’esmenes a dos articles del reglament, un 
dels quals feia referència a la mida de les obres i en què quedà aprovat que les aqua-
rel·les, dibuixos o gravats podrien seguir exposant-se en qualsevol mida, mentre que 
les pintures a l’oli i altres tècniques com el pastel o el fresc no haurien de ser inferi-
ors a 60 cm. El citat reglament desvetllava altres aspectes sobre l’organització i 
transcurs de l’exposició, com el fet de que eren les societats artístiques qui 
s’ocuparien de l’admissió i instal·lació de les obres, que les entitats expositores teni-
en dret a organitzar una sala especial i que per antiguitat eren la Societat Artística i 
Literària, el Cercle Artístic de Barcelona, el de Sant Lluc, el Foment de les Arts De-
coratives i Les Arts i els Artistes les que tenien dret a concedir sales especials.  
 
No podem oblidar que en el decenni dels anys vint es van viure certs moments de 
dificultat de cara al bon desenvolupament de les exhibicions, ja que la Junta de Mu-
seus havia acordat instal·lar el Museu d’Art Modern al Palau de Belles Arts, provo-
cant així una evident manca d’espai per la Junta d’Exposicions. Malgrat aquesta cir-
cumstància l’any 1922 s’inaugurà la corresponent Exposició d’Art coneguda també 
com Exposició de Primavera tot responent a l’època en què es celebrava. Va tenir el 
recolzament d’una Junta formada per Josep Barbey com a president, Estanislau Du-
ran i Reynals com a tresorer, Bonaventura Bassegoda com a vicepresident, Josep 
Roca en el càrrec de comptador, i Joaquim M. Nadal com a vocal, i en el Comitè 
d’Honor s’hi trobaven el Marquès d’Alella com a president i el pintor Pere Casas 
Abarca com a secretari. La mostra va albergar la participació del Reial Cercle Artístic 
de Barcelona que exposà 130 obres i el Cercle Artístic de Sant Lluc amb més de 50 
peces, aportació que va ser definida des de La Pàgina Artística de La Veu com un « 
discret conjunt de producció. »1361 Hi figurava també la Societat Artística i Literària 
de Catalunya que presentà 29 obres, Les Arts i els Artistes amb més de 30 obres, els 
Independents que mostraren 22 peces i finalment una sala dedicada a artistes holan-
desos. L’exposició, encapçalada pel cartell anunciador de Fèlix Elías, presentava 
obres de Joan Llimona i Enric Galwey en les corresponents Sales Especials que se’ls 
hi destinà, i una mostra retrospectiva de Joaquim Vayreda. 

 
Pel que fa a la participació de la Societat Artística i Literària el seu paper, malgrat no 
ser tan grandiloqüent com en els anteriors certàmens municipals va ser molt notable, 
tot afegint que la seva posició en el panorama artístic de la ciutat era ja indiscutible. 
A diferència d’anys anteriors l’aportació d’obres exposades era inferior, ja que el 
1921 s’havia presenciat amb un total de vint-i-vuit autors i cinquanta-cinc obres i  

                                                 
1360 Reglament General per a les Exposicions. Aprovat per la Junta Municipal d’Exposicions d’Art en sessió de 16-
12-1920, i l’Ajuntament de Barcelona, en Consistori de 21-02-1921. 
1361 C. C. (Carles Capdevila), « De l’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 
557 (5-VI-1922), p. 7. 
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Ricard Urgell 
Interior d’església rural 
c. 1922 
Oli s/tela, 88 x 95 cm. 
Barcelona. MNAC [10936] 
Exposició d’Art  
de Barcelona — 1922 

 
aquest any eren tretze les firmes presentades i la xifra de treballs plàstics no arribava 
a la trentena, a més l’únic artista que es presentava podríem dir com a convidat es 
reduïa al malagueny Rafael Martínez Padilla, qui només havia exposat amb la Socie-
tat Artística en les exposicions municipals de 1918 i 1921. Va ser novament la pintu-
ra la tècnica que imperava en les obres de l’Artística i Literària i aquesta va estar re-
presentada pels seus autors habituals, la gran majoria dels quals havia exposat també 
en la col·lectiva del mes de febrer. Alhora i tal i com havia demostrat des del co-
mençament, no es posicionava per una orientació exclusiva o de noves tendències i 
per tant, allunyada del paper que feia una agrupació com Les Arts i els Artistes, 
l’entitat s’acostava al què predominava en les sales del Reial Cercle Artístic i en les 
de Sant Lluc, les quals impregnaven els espais del Palau amb un art « más académico 
que vital, más material que espiritual. »1362 

 
Convé comentar que Vicente Navarro i Eliseu Meifrèn varen ser els dos responsa-
bles de la selecció de les obres que finalment van figurar a l’Exposició d’Art de 
1922.1363 Dels pintors que formaven part de l’entitat des dels seus inicis tan sols ha-
vien continuïtat la seva trajectòria amb el col·lectiu Ricard Urgell i Aureli Tolosa, i 
la resta de participants s’havien anat sumant pels volts del segon decenni i concre-
tament en dates assenyalades com van ser els anys 1908, 1911 i 1915. Per la seva 
part Urgell va tenir un eminent paper al certamen amb la pintura titulada Interior 
d’església rural, adquirida pel fons del museu municipal i enviada a la posterior exposi-
ció d’art català que tingué lloc entre el 30 de setembre i el 29 d’octubre als Països  
 
 
                                                 
1362 PUJOLS, Francisco, « Exposiciones de Arte de 1922 ». La Publicidad, núm. 15336 (27-V-1922), p. 1. 
1363 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 16-03-1922, p. 38. RCAB. 
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Bonaventura Puig Perucho 
Casa de camp. Hivern 
Oli s/tela, 70 x 100 cm. 
Barcelona. MNAC [10954] 
Exposició d’Art de Barcelona  
— 1922 
 

 
 
Pere Ysern 
La horta a Pollensa 
Exposició d’Art de Barcelona  
— 1922 

 
 
Baixos.1364 Per altra banda Tolosa es va presentar al Palau amb dos paisatges que a 
diferència d’Urgell no varen ser reproduïts en el catàleg de l’exposició.1365  

 
Amb aquests dos autors s’hi sumava una sèrie d’artistes que formaven part de 
l’Artística i Literària des dels volts de l’any 1908 com eren Antoni Ros i Güell, qui 
va comparèixer amb les dues teles que duien el títol de Capvespre i Primavera fent un 
paper brillant com intèrpret de la natura,1366 i Agapit Casas que nodria la represen-
tació de la temàtica del paisatge amb un únic treball pictòric. Amb ells també hi figu-
rà un « molt fugat i bonic de taca paisatge » procedent d’Alexandre de Cabanyes, 

                                                 
1364 Tentoonstelling van Katalaansche Kunst. Amsterdam: Arti et Amicitiae, 1922. CODES LUNA, Miquel-Àngel, 
Ricardo Urgell. El pintor invisible. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 2008, pp. 76, 218. 
1365 Exposició d’Art. Palau de Belles Arts. Barcelona: Seix Barral, 1922. 
1366 PANGLOSS (pseudònim de Rafael Moragas), « En la Exposición de Arte ». La Tribuna, núm. 7602 (31-V-
1922), p. 1. 
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autor que no aparegué en el catàleg i que fou únicament mencionat pel crític Carles 
Capdevila a La Veu de Catalunya.1367  En la present exposició trobem Josep Maria 
de Martí Garcés, ben elogiat pel crític de La Tribuna pel grau de veritat que aconse-
guia en el conreat gènere del pintor.1368 Així doncs les dues obres que hi envià duien 
el títol d’Interior i una d’elles representava l’escena íntima d’una dona asseguda i re-
colzada en un mobiliari que reflectia el conegut treball lumínic que solia inundar les 
seves teles. No fou Martí Garcés l’únic en exposar figures femenines i Carlos Vá-
zquez, també afiliat al grup a partir de 1911, va exposar dues dones folklòriques, 
Llauradora valenciana i Catalana del segle XVIII. Igualment s’hi podia contemplar una 
tercera obra que distava temàticament de les citades i que fou molt probablement la 
més notable de l’autor,1369 una pintura que intitulada Catedral de Ciudad Real mostrava 
l’exterior de l’edifici eclesiàstic de la seva ciutat nadiua amb llum de tarda.1370  

 
La Societat Artística també exposava els paisatges del seu soci Eliseu Meifrèn, que 
duien el nom de Boires baixes, Llac de Como i La ría de Lurizán i finalment la dramàtica 
escena d’una isolada dona en un escenari natural a l’espera del mariner, titulada Tor-
narà? També el pintor Bonaventura Puig Perucho va estar present amb les dues 
vistes a l’oli Paisatge del Vallès i Casa de camp (hivern), una de les quals, com en el cas de 
Vázquez i Meifrèn, fou reproduïda al catàleg de l’exhibició. La seva presència va 
estar a l’alçada de la resta de paisatgistes i des de La Tribuna s’afirmà que es tractava 
d’ « uno de los más sólidos valores del “paisajismo catalán” ».1371 I tot i que no va 
ser exactament el 1911, trobem Pere Casas Abarca exposant per primera vegada 
amb la Societat un any després i gairebé ininterrompudament fins 1922. En la pre-
sent mostra va enviar les dues obres amb figures de dones titulades Valenciana i Car-
men Vicente, la primera de les quals podia perfectament aparellar-se amb la dona cata-
lana que exposava el pintor Carlos Vázquez. 
 
Alguns anys més tard es van incorporar a la Societat dos autors que també exposari-
en en l’oficial de 1922, Pere Ysern i Josep Cardona, si bé el darrer no va estar pre-
sent a la Parés en la col·lectiva de principis d’any. El primer dels citats va presentar-
se al Palau de Belles Arts amb la pintura campestre titulada La horta a Pollensa mentre 
que Cardona exposà per primer cop la sèrie de quadres Carrer del Remei (Moyà), La 
Cebetes (gitana) i Retrat de Gàndara i alhora esdevingué com el representant de 
l’escultura amb les tres peces en bronze La nena de la trena i les dues estatuetes de 
bronze Retrat de José María Vidal-Quadras i Retrat de Miquel Llobet.  I per completar la 
secció pictòrica s’hi trobaven dos autors que no sumaven més de quatre exposicions 
amb el col·lectiu, per una part el valencià Víctor Moya, qui en la present va partici- 
                                                 
1367 C. C. (Carles Capdevila), « De l’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 
557 (5-VI-1922), p. 7. 
1368 M., « En la Exposición de Arte ». La Tribuna, núm. 7599 (27-V-1922), p. 1. 
1369 PANGLOSS (pseudònim de Rafael Moragas), « En la Exposición de Arte ». La Tribuna, núm. 7600 (29-V-
1922), p. 1; C. C. (Carles Capdevila), « De l’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, 
núm. 557 (5-VI-1922), p. 7. 
1370 MONSALVAT, « Exposición de Arte de Primavera. III y último ». El Día Gráfico, núm. 2793 (28-V-
1922), p. 6. 
1371 M., « En la Exposición de Arte ». La Tribuna, núm. 7599 (27-V-1922), p. 1. 
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Portada del catàleg de l’exposició organitzada en honor a Josep Cardona (1923). BC 
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par amb el retrat expressiu1372 d’una dona d’avançada edat reproduït en el catàleg, i 
finalment Rafael Martínez Padilla que havia participat en el si de la Societat Artís-
tica només en dues anteriors exposicions municipals i de qui es van poder admirar 
dos retrats, un dedicat a Miquel Utrillo i l’altre a la senyora referenciada amb les ini-
cials M. N. que corresponien a l’actriu Mercè Nicolau.1373 
 
En les sales destinades a la Societat Artística i Literària es va palpar novament la 
tendència que regnava en les mostres que els seus membres havien anat organitzant 
regularment, responent per tant a la continuïtat de l’escola espanyola, de 
l’academicisme i tal i com afirmà Carles Capdevila a les seves fórmules plàstiques 
més que consagrades.1374 El paper que varen fer els artistes de l’entitat al Saló de 
Primavera de 1922 fou indiscutible,1375 i si per un costat les firmes que hi exposaven 
s’havien convertit des dels seus inicis en garantia d’èxit, la gran assiduïtat expositiva 
que havia anat demostrant al llarg de dos decennis li atorgava sens dubte un lloc 
cabdal en la vida artística de la ciutat. 
 
▪ 1923, Homenatge a l’escultor Josep Cardona 

 
Malgrat el bon estat de salut del que gaudia la nostra entitat, l’any 1922 va acabar 
amb una tràgica notícia pels seus membres degut a la mort del soci Josep Cardona el 
dia 23 d’octubre. L’escultor tan sols comptava quaranta-tres anys quan va traspassar 
i havia estat un dels membres més assidus a les exposicions de l’Artística i Literària 
des de 1915. Per aquest motiu a principis de l’any següent la Societat Artística jun-
tament amb el Reial Cercle Artístic van organitzar una exposició pòstuma en honor 
al difunt artista i membres de les dues entitats. La mostra va quedar inaugurada el 
dia 29 de gener de 1923 a la galeria d’art dels magatzems El Siglo, on l’aleshores se-
cretari de la Societat Artística i Literària Joaquín Ciervo hi tenia un paper directiu.1376 
De Cardona van poder contemplar-se una sèrie d’estàtues « d’execució nerviosa » 
tan característiques del seu estil personal,1377 en una farcida exposició en què els tre-
balls de l’autor es van dividir en estàtues-retrats, estàtues vàries i pintures. En el 
primer grup hi varen constar retrats de diferents prohoms i de personatges del món 
de la cultura: Doctor D. Salvador Andreu, Señora de Balari, Doctor Cardenal, Niño Boris 
David, Excmo. Sr. D. Luis Durán y Ventosa, Excmo. Sr. D. José Echegaray, Excmo. Sr. D. 
Conde de Güell, Excmo. Sr. D. Vizconde de Güell, D. Adolfo de Martí y de Castellví. Junta-
ment amb aquests retrats hi van figurar els dels músics Enric Granados i Josep Llo 

                                                 
1372 PANGLOSS (pseudònim de Rafael Moragas), « En la Exposición de Arte ». La Tribuna, núm. 7603 (1-VI-
1922), p. 1. 
1373 PUJOLS, Francisco, « Exposiciones de Arte de 1922. XI ». La Publicidad, núm. 15335 (26-V-1922), p. 1. 
1374 C. C. (Carles Capdevila), « De l’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 
557 (5-VI-1922), p. 7. 
1375 PUJOLS, Francisco, « Exposiciones de Arte de 1922 ». La Publicidad, núm. 15334 (25-V-1922), p. 1. 
1376 VERDAGUER, Mario, Medio siglo de vida íntima barcelonesa. Barcelona: Barna, 1957, p. 280; FONTBONA, 
Francesc, « Joaquín Ciervo i Paradell ». Diccionari d’Historiadors de l’Art Català, 
<http://dhac.iec.cat/dhac_p.asp?id_personal=293> [Data de consulta: 8-II-2015]. 
1377 C. Arbó (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques Artístiques. Pintura i escultura ». L’Esquella de 
la Torratxa, núm. 2292 (9-II-1923), p. 100. 
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vet, de l’escriptor Àngel Guimerà, del pintor Joan Cardona i de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch, així com figures que havien estat exposades en anteriors mostres 
de la Societat Artística i Litreària, com el retrat de Benito Pérez Galdós (1915) i el 
del pintor i company d’entitat José Maria Vidal-Quadras (1921). La resta de treballs 
escultòrics responia a figures isolades i grups de personatges de distinta edat i tipo-
logia, i pel que fa a les pintures, tot i que va ser la secció més reduïda de l’exposició, 
es pogueren contemplar diversos temes entre els quals interiors, paisatges, figures i 
un retrat.1378 Una interessant fotografia d’Alessandro Merletti ens deixa veure la gran 
quantitat de peces que es van exposar així com també la seva disposició a la sala.1379  
 
▪ La Societat Artística i Literària al Círculo de Bellas Artes de Madrid  
el febrer de 1923 
 
La propera exposició anual de la Societat Artística i Literària, presidida en aquell 
moment per Josep Mongrell, es diferencià en gran mesura de les anteriors per ser 
celebrada al Círculo de Bellas Artes de Madrid a mercè de la voluntat del crític d’art 
Joaquín Ciervo,1380 aleshores secretari de l’entitat. Possiblement un dels motius de 
tal empresa fou que els socis de l’Artística saberen del ressò i èxit que havia tingut l’« 
Exposición de Paisajistas Catalanes » que havia organitzat el Reial Cercle Artístic de 
Barcelona al Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid durant el mes de desembre 
de 1921,1381  intuint la importància que tenia presenciar-se a la capital espanyola a  
 

                                                 
1378 Exposició homenatge a Josep Cardona i Furró organitzada pel Reial Cercle Artístic i la Societat Artística i Literária de 
Catalunya. 29-I/II-1923, El Siglo. Barcelona: R. Tobilla, 1923. 
1379 « De norte a sur ». La Esfera, núm. 477 (24-II-1923), p. 26. 
1380 BLANCO CORIS, « Arte y Artistas. Las exposiciones inauguradas ayer tarde en el Salón de Arte Moder-
no y en el del Círculo de Bellas Artes ». Heraldo de Madrid, núm. 11558 (17-II-1923), p. 1; LEON ROCH, « 
Una exposición notable: artistas catalanes en Madrid ». Diario de Barcelona. Notas de Arte, núm. 109 (22-II-
1923), p. 2. 
1381 L’important concurs i exposició de Paisatgistes Catalans que organitzà el Reial Cercle Artístic de Barcelo-
na van ser celebrats primer al Palau de Belles Arts de Barcelona, essent inaugurats l’octubre de 1921, i dos 
mesos després l’exhibició fou inaugurada a Madrid, tot mereixent la subvenció de l’Estat i el patrocini del rei i 
el Govern. MARÍN, Maria Isabel, Cercle Artístic de Barcelona. Primera aproximació a 125 anys d’història. Barcelona: 
Reial Cercle Artístic de Barcelona, 2006, p. 84. 
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través d’una mostra col·lectiva dels seus artistes.1382 En efecte la nostra entitat havia 
decidit no celebrar l’exposició anual corresponent a 1922 amb l’objectiu de « cuidar 
del mejor éxito de la proyectada en la villa y corte. »1383  
 
Gràcies a la publicació de José Luís Temes dedicada a la història del Círculo de Be-
llas Artes de Madrid1384 hem conegut l’existència d’un butlletí de caràcter mensual 
que l’entitat va editar entre gener de 1913 i juny de 1924. La publicació s’enviava 
gratuïtament als socis del Círculo per tal d’informar-los dels diferents assumptes 
tractats com per exemple què acordava la Junta Directiva, els estats de comptes de 
l’entitat i el que succeïa en les diverses seccions de la institució. Així entre els anys 
esmentats se’n van arribar a editar cent trenta-cinc números i en la portada de cadas-
cun d’ells s’hi va fer constar un disseny original de l’artista madrileny José Espinós 
Gisbert. L’Arxiu del Círculo de Bellas Artes conserva alguns d’aquests números edi-
tats i el seu estudi ens ha dut a constatar que els socis van ser informats durant els 
primers mesos de 1923 del procés de l’exposició que pretenia organitzar la Societat 
Artística i Literària de Catalunya. A saber que el butlletí que es va editar el mes de 
febrer de 1923 desvetlla que sota la presidència d’Eugenio Vivó, s’aprovà que els di- 

                                                 
1382 Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 
478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1383 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 29-05-1922, p. 40. RCAB. 
1384 TEMES, José Luís, El Círculo de Bellas Artes. Madrid 1880-1936. Madrid: Alianza Editorial, 2000. 
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Inauguració de l’Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya al Círculo de Bellas Artes 
de Madrid el 16 de febrer de 1923. BNE 
 
 
rectors del Saló d’Exposicions del Círculo serien els senyors Francisco Llorens i José 
Ortells, i alguns dies després de que fos inaugurada la mostra de l’Artística i Literà-
ria, el dia 21 la Junta ja havia acordat atorgar permís a Joaquín Ciervo com a secreta-
ri de l’entitat catalana perquè freqüentés els Salons del Círculo.1385  
 
Reprenent la monografia de Temes cal esmentar que des de 1913 la seu es trobava 
en un bellíssim edifici conegut com « La Equitativa »1386 situat al carrer d’Alcalá nú-
mero 14 i amb un accés reservat als socis des del carrer de Sevilla. En aquella època 
l’entitat mantenia dues exposicions en els seus propis salons, una de les quals gairebé 
sempre era fixa amb quadres en venta dels seus propis socis i una altra mostra de 
naturalesa variable. Alhora tenia una exposició instal·lada en un saló extern a la seva 
seu social que anà variant al llarg dels anys i pel que fa a la data que ens ocupa, entre 
1917 i 1926 aquest es trobava a la plaça de Las Cortes. A més i de forma eventual el 
Círculo podia disposar d’algun altre espai de la ciutat destinat a exposicions especi-

                                                 
1385 Círculo de Bellas Artes. Boletín Mensual, núm. 120 (II-1923), día 19, p. 2. 
1386 L’edifici era conegut com « La Equitativa » per ser aquest el nom de la companyia d’assegurances que 
n’era propietària. En aquest edifici el Círculo de Bellas Artes tingué la seu des de 1913 i fins 1926, essent 
aquesta l’etapa de més esplendor econòmica i més prolífica pel que fa a l’activitat artística de tota la història de 
l’entitat. TEMES, José Luís, op. cit., pp. 185, 209. 
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als, com podia ser el Salón de Arte Moderno i el Palacio de Cristal del Retiro entre 
d’altres.1387 
 
L’arribada de Joaquín Ciervo a Madrid uns dies abans de la inauguració per tal de 
coordinar la mostra ja fou anunciada per alguns diaris madrilenys com El Sol i La 
Correspondencia de España.1388 Va ser a les sis de la tarda del divendres 16 de febrer 
quan el Saló d’Exposicions del Círculo de Bellas Artes de Madrid, instal·lat en el 
número 4 de la plaça de Las Cortes, va inaugurar solemnement la que va ser la XXII 
Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya. A l’acte d’obertura, que 
seria sobradament anunciat a la premsa,1389 Julio Moisés i Joaquín Ciervo van ser els 
encarregats de fer la presentació amb un discurs1390 i hi assistí « toda la plana mayor 
de los representantes políticos y profesionales de las Bellas Artes »1391 entre els quals 
el Ministre d’Instrucció Pública, Joaquín Salvatella, el director general de Belles Arts 
Fernando Weyler, la Junta Directiva de l’entitat entre d’altres personalitats, així com 
acadèmics, artistes, crítics i afeccionats.1392 A continuació reproduïm una fotografia 
de l’acte, que va ser publicada a la revista Mercurio, i on podem veure a Joaquín Cier-
vo a la dreta i entre d’altres obres exposades el Retrat de senyora de Julio Moisés.1393 
 
No van passar més de sis dies quan sense previ avís la infanta Isabel de Borbó va 
visitar l’exposició col·lectiva de la Societat « examinando las obras expuestas y elo-
giando a sus autores »,1394 alhora que fou rebuda amb un ram de flors obsequiat per 
Joaquín Ciervo, alguns artistes de la Societat Artística i Mariano Monén com a re-
presentant de la Junta Directiva del Círculo.1395 
 
Si bé la peça que exposava el pintor Bonaventura Puig Perucho va arribar amb al-
guns dies de retard a la mostra,1396 al final varen ser trenta-cinc obres de vint autors 
les que lluïen en el saló expositiu del Círculo, esdevenint l’exposició més costosa que 
havia organitzat la Societat Artística i Literària fins el moment. Arribats a aquest 
punt cal puntualitzar que dels detalls econòmics de l’entitat únicament s’han localit-

                                                 
1387 Ibid. p. 237. 
1388 El Sol, núm. 1720 (13-II-1923), p. 7; « Exposición Catalana ». La Correspondencia de España, núm. 23522 
(13-II-1923), p. 5. 
1389 El Sol, núm. 1720 (13-II-1923), p. 7; « Exposición Catalana ». La Correspondencia de España, núm. 23522 
(13-II-1923), p. 5; « Exposición de arte catalán ». La Vanguardia, núm. 18410 (13-II-1923), p. 13; « Exposición 
de pintura ». La Época, núm. 25937 (13-II-1923), p. 3; La Cruz, núm. 7145 (14-II-1923); La Época, núm. 25939 
(15-II-1923), p. 3; La Libertad, núm. 1001 (15-II-1923); « Bellas Artes. Exposición de pintura ». El Globo, núm. 
16088 (16-II-1923), p. 2. 
1390 « Exposición de Arte ». El Noticiero Universal, núm. 11801 (16-II-1923), p. 13. 
1391 BLANCO CORIS, « Arte y Artistas. Las exposiciones inauguradas ayer tarde en el Salón de Arte Moder-
no y en el del Círculo de Bellas Artes ». Heraldo de Madrid, núm. 11558 (17-II-1923), p. 1. 
1392 LEON ROCH, « Una exposición notable: artistas catalanes en Madrid ». Diario de Barcelona. Notas de Arte, 
núm. 109 (22-II-1923), p. 2; « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Voz, núm. 830 
(23-II-1923), p. 2.  
1393 Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 432 (8-III-1923), p. 75. 
1394 « De una Exposición ». El Noticiero Universal, núm. 11806 (22-II.1923), p. 20. 
1395 « De una Exposición ». El Noticiero Universal, núm. 11806 (22-II.1923), p. 20; La Vanguardia, núm. 18419 
(23-II-1923), p. 11. 
1396 « Exposición de artistas catalanes ». La Época, núm. 25945 (22-II-1923), p. 2. 
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zat els referents a les exposicions celebrades entre els anys 1919 i 1926, i si les ante-
riors a la de Madrid suposaven pels socis una despesa que no superava les 400 pes-
setes, per la dita exhibició l’entitat requerí als seus membres un total de 1.700 pesse-
tes.1397 A més comentarem que en una Junta celebrada per l’entitat el dia 23 de març 
es va decidir assignar un 10 per cent sobre el preu de venda a Joaquín Ciervo amb 
motiu de les gestiones efectuades i els artistes havien d’entregar un 5 per cent al Cír-
culo en cas de venda.1398 
 
Tot seguit comentarem l’aportació plàstica presentada per l’entitat barcelonina al 
Círculo de Bellas Artes, especificant que alguns dies després de l’obertura de la mos-
tra el Diario de Barcelona ja aclaria que no es tractava d’una exposició que reflectís tot 
el panorama artístic català del moment tot fent evident que hi mancaven les firmes 
de Santiago Rusiñol, Hermen Anglada-Camarasa i Eliseu Meifrèn, entre d’altres au-
tors representatius de la pintura nostrada.1399 Així doncs lluny de ser una exhibició 
d’art català tal i com reivindicà el seu president en diferents publicacions periòdiques 
poc abans de que es clausurés, la Societat Artística va mantenir ferm el caràcter que 
havia demostrat al llarg de tota la seva carrera expositiva, presentant com era habitu-
al tant autors que havien exposat molt regularment amb l’entitat com artistes que ho 
havien d’una forma més irregular, però que no desentonaven amb la resta del grup.  
 
Pel que fa als noms que nodrien la sala hi trobem exposant tres pintors que havien 
participat en més de vint ocasions i de forma molt continuada amb la Societat Artís-
tica des de l’any 1900: Josep Maria Tamburini, Aureli Tolosa i Ricard Urgell, els 
quals ja formaven part del grup d’artistes principals de l’entitat. El primer d’ells va 
concórrer amb les obres A Misa primera, Flores secas i Enojo,1400 tot i que va passar 
notablement desapercebut per la crítica. Per la seva part Aureli Tolosa ho feia amb 
tres paisatges ben resolts1401 que duien el títol de Jardín, Bosque i Efecto de agua. Per 
altra banda el fill de qui en fou el fundador va fer un destacat paper tot enviant-hi 
Circo, que havia estat exposada en la darrera Exposición Nacional de Bellas Artes,1402 
i les dues intitulades Corral i Teatro, la qual va endur-se grans elogis. Tant és així que 
l’influent crític José Francés no va deixar passar l’ocasió per anunciar i recolzar 
l’interès que es promulgava en adquirir el quadre Teatro pels fons municipals, pro-
posta que no va caure en l’oblit1403 tal i com detallarem en el capítol dedicat al co-
merç de l’art.  
                                                 
1397 Estado de cuentas de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” hasta el finido año de mil novecientos veintitrés 
inclusive. AGDGC. 
1398 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 23-03-1923, pp. 44-45. RCAB. 
1399 LEON ROCH, « Una exposición notable: artistas catalanes en Madrid ». Diario de Barcelona. Notas de Arte, 
núm. 109 (22-II-1923), p. 2. 
1400 De tota la premsa consultada, únicament hem localitzat el títol dels dos quadres A Misa primera i Flores 
secas al diari El Defensor de Córdoba. LEÓN, Luís, « La semana artística. Una exposición de artistas catalanes ». 
El Defensor de Córdoba. Diario Católico de Noticias, núm. 7623 (1-III-1923), p. 1. 
1401 LEON ROCH, « Una exposición notable: artistas catalanes en Madrid ». Diario de Barcelona. Notas de Arte, 
núm. 109 (22-II-1923), p. 2. 
1402 Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 
478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1403 FRANCÉS, José, « Una exposición de pintores catalanes ». El Año Artístico (1923), pp. 36-39. 
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Ara bé a banda dels citats artistes que havien estat testimonis del naixement de 
l’agrupació, completaven l’exhibició dos grups d’igual nombre d’autors. Per comen-
çar el nucli format per aquells membres que hi exposaven des del primer decenni del 
segle XX i que ja sumaven una dotzena o més d’exposicions amb el col·lectiu, i fi-
nalment un segon grup d’artistes adherits a l’entitat en els volts de l’any 1920. Del 
primer cenacle trobem dos pintors que des de 1908 havien esdevingut dues de les 
firmes més habituals tals com Antoni Ros i Güell, qui es presencià al Círculo de 
Bellas Artes amb la pintura Atardecer i Alexandre de Cabanyes amb una marina 
titulada Levante on l’autor havia plasmat unes barques en primer terme.1404 Igualment 
hi estigueren presents altres pintors com Agapit Casas Abarca amb les dues vistes 
Primavera i Las últimas rosas, el seu germà Pere Casas amb l’original pintura Salo-
mé,1405 junt amb les tres obres de Josep Maria de Martí Garcés intitulades Patio, 
Bodegón i Rayo de sol, la qual fou reproduïda en un article publicat a La Esfera en què 
es van mostrar algunes de les pintures exposades.1406 Amb ells hi va participar Car-
los Vázquez, el qual s’havia adherit al grup l’any 1911 i era un dels noms més res-
pectats de les exposicions del col·lectiu artístic. La seva aportació es va limitar a la 
sobresortint pintura1407 a l’oli intitulada Labradora valenciana1408 que seria reproduïda 

                                                 
1404 Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 
478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1405 LEON ROCH, « Una exposición notable: artistas catalanes en Madrid ». Diario de Barcelona. Notas de Arte, 
núm. 109 (22-II-1923), p. 2. 
1406 Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 
478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1407 BLANCO CORIS, « Arte y Artistas. Las exposiciones inauguradas ayer tarde en el Salón de Arte Moder-
no y en el del Círculo de Bellas Artes ». Heraldo de Madrid, núm. 11558 (17-II-1923), p. 1. 
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més endavant a la Revista de Oro.1409 Es fa del tot necessari mencionar que en el Bole-
tín Mensual del Círculo de Bellas Artes de Madrid es va publicar que Marià Benlliure, 
aleshores vicesecretari del Comitè d’Art havia fet arribar una moció a la Junta Direc-
tiva del Círculo per tal que designés al Marquès de Riscal José Hurtado de Amézaga 
i Zabala, Soci d’Honor per tractar-se d’un « entusiasta protector de las Bellas Artes. 
»1410  
 
Reprenent a Carlos Vázques és summamanet interessant una carta que diversos ar-
tistes socis del Círculo de Bellas Artes de Madrid i de l’Asociación de Pintores y Es-
cultores1411 signaren dos anys abans protestant contra l’expulsió de Vázquez del co-
mitè organitzador de l’Exposició d’Art Belga que havia organitzat el Reial Cercle 
Artístic de Barcelona i del fet d’haver estat expulsat com a soci del citat cercle. Sig-
naven la carta artistes com Miquel Blay, Eliseu Meifrèn, membre també de la nostra 
entitat barcelonina, Joaquín Sorolla, molt bon amic de Vázquez i Soci d’Honor de la 
Societat Artística, Rafael Doménech, Cecilio Pla, Julio Romero de Torres, Enrique 
Simonet, Manuel Villegas Brieva, Miguel Ángel del Pino, Juan Cristóbal, Rafael 
Aguado, Julio Moisés, Ricardo Verdugo i Enrique Marín, juntament amb una sèrie 
d’autors que havien participat a l’Exposició d’Art de 1918 com a convidats de 
l’entitat, tals com José María López Mezquita, Manuel Benedito, Carlos Verger Fio-
retti, Fernando Álvarez de Sotomayor i Marià Benlliure.1412 
 
Tot participant a les exposicions de la Societat Artística des del mateix any en què 
ho feia el pintor citat anteriorment, s’hi trobava present Bonaventura Puig Peruc-
ho malgrat que la seva única peça pictòrica, un paisatge, no va arribar a temps per la 
inauguració de la mostra. Alhora que també s’exposava obra del traspassat escultor 
Josep Cardona, de qui es podien admirar els dos bronzes dels escriptors del tom-
bant de segle Benito Pérez Galdós i José Echegaray. Completaren aquest primer 
grup el pintor i president de l’entitat Josep Mongrell, membre de la Societat des de 
1914 i qui en la present va fer un paper molt destacat amb la pintura titulada Mi hijo 
Pepito, que aparegué reproduïda als diaris Heraldo de Madrid i La Esfera,1413 i que 

                                                                                                                                                
1408 La pintura de Carlos Vázquez Labradora valenciana va ser reproduïda en l’article anteriorment citat que 
aparegué a La Esfera. Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo 
». La Esfera, núm. 478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1409 « Los artistas contemporáneos ». Revista de Oro, núm. 21 (IV-1921), pp. 293-295. 
1410 Círculo de Bellas Artes. Boletín Mensual, núm. 120 (II-1923), p. 3. 
1411 L’Asociación de Pintores y Escultores va ser fundada a Madrid l’abril de 1910 per Eduardo Chicharro, 
Miquel Blay i Cecilio Pla, amb el principal objectiu d’organitzar certàmens col·lectius, concursos, exposicions 
i actes culturals per difondre l’activitat dels seus artistes associats. Durant els primers anys de trajectòria es 
nomenà al rei Alfons XIII President d’Honor i entre d’altres actes, l’Asociación organitzà el I Congreso de 
Bellas Artes a la Universidad Central de Madrid (1918) on estigueren representats tots els organismes artístics 
i centres educatius de l’època, i poc després aconseguí una de les fites més destacades al celebrar el Salón de 
Otoño, que adquirí gran importància cultural més enllà del panorama nacional.  
1412 Carta a Carlos Vázquez. Madrid, 01-1921. P. 1. vº. Arxiu Carlos Vázquez. 
1413 BLANCO CORIS, « Arte y Artistas. Las exposiciones inauguradas ayer tarde en el Salón de Arte Moder-
no y en el del Círculo de Bellas Artes ». Heraldo de Madrid, núm. 11558 (17-II-1923), p. 1; Silvio LAGO (pseu-
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fou altament elogiada pel crític José Francés en la publicació madrilenya El Año Ar-
tístico.1414 Es tractava del retrat que l’autor havia realitzat del seu fill als pocs mesos 
de néixer, en el 1904, i representa un dels seus millors i més entranyables retrats.  
 
Tanmateix en el saló que el Círculo tenia destinat a exposicions no tan sols s’hi po-
gueren veure obres dels socis de l’Artística i Literària que comptaven amb una nota-
ble trajectòria expositiva en el si de l’entitat, sinó que també hi van estar presents 
autors que no comptaven més de sis col·lectives amb el grup. Per començar parla-
rem de Nicolau Raurich, pintor que després de 1908 no va tornar a exposar amb 
l’agrupació fins el gener de 1921 i per tant el seu vincle amb l’entitat era considera-
blement escàs. A Madrid va fer un destacat paper tot lluint els dos paisatges Mañana 
de primavera i Después de la lluvia, i finalment la marina Plenilunio. De la mateixa manera 
Dionís Baixeras protagonitzà un buit expositiu d’ençà de 1908, i encara que va 
exposar molt regularment amb la Societat Artística entre els anys 1914 i 1919, la se-
va presència amb l’entitat no es va repetir fins la present mostra a Madrid. Per 
aquesta ocasió va enviar-hi els quadres Ocaso en la playa i Playa-mercado, i a més va ser 
l’únic artista que a banda de pintura hi exposà un dibuix i concretament dues peces, 
una de les quals duia el títol d’El niño pescador, en què representà un jove abillat de 

                                                                                                                                               

dònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 478 (3-III-1923), pp. 
17-18;  
1414 FRANCÉS, José, « Una exposición de pintores catalanes ». El Año Artístico (1923), pp. 36-39. 
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LAGO, Silvio (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ».  
La Esfera, núm. 478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
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XXII Exposició de la Societat  
Artística i Literària de Catalunya  
— Febrer de 1923 

 
 
mariner mentre subjectava un cove, i on l’autor reflectí una temàtica i tècnica que 
conreà fervorosament al llarg de tota la seva carrera.  
 
La resta de firmes que desfilaren per la sala expositiva responien a noms que 
l’Artística i Literària va acollir entre els anys 1917 i 1921. S’hi trobava el gran pintor 
Joaquim Mir, qui dos anys abans havia exposat en la mostra de paisatgistes catalans 
que havia organitzat el Reial Cercle Artístic de Barcelona a Madrid,1415 i en la present 
va concórrer amb una pintura d’un jardí que duia el títol d’El Casal, el qual va ser 
descrit a La Esfera com un paisatge que « desconcierta al principio y se impone des-
pués como una de las más sensibles obras del maestro. »1416 També hi va comparèi-
xer el pintor Rafael Forns amb la pintura intitulada Londres en què mostrà una im-
pressió « justa y notable »1417 de la ciutat britànica. Entre una gran majoria de 
paisatges i alguns retrats també s’hi pogué contemplar un interior habitual de la pale-
ta de José María Vidal-Quadras. Així doncs en la seva obra Lectura interesante, que 
fou reproduïda a La Esfera,1418 hi va plasmar una escena domèstica on el protagonis-
ta no era la dona que llegia sinó més aviat la llum que es colava a l’estança i que diri-
gia la composició.1419  No seria aquesta l’única ocasió que tindria Vidal-Quadras per 
mostrar la seva obra a la capital ja que durant l’abril de 1925 tingué lloc una exposi-
ció individual del pintor al mateix Círculo de Bellas Artes amb la que acabaria obte-
nint un gran èxit.1420 

                                                 
1415 JARDÍ, Enric, Joaquim Mir. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 159. 
1416 Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 
478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1417 LEON ROCH, « Una exposición notable: artistas catalanes en Madrid ». Diario de Barcelona. Notas de Arte, 
núm. 109 (22-II-1923), p. 2. 
1418 Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 
478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1419 COLL MIRABENT, Isabel; VIDAL-QUADRAS, José Antonio, José María Vidal-Quadras, poeta del contra-
luz. Barcelona: Bustamante Editores, 2007, p. 36. 
1420 Ibid., p. 36. 
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El Tàmesi, 1920 
Oli s/tela, 75 x 100 cm. 
Museu de Belles Arts de Castelló 
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Per acabar hi van figurar una sèrie de pintors que s’havien afegit al col·lectiu l’any 
1921 i per tant conformaven un grup poc habitual a les exposicions de l’entitat. Víc-
tor Moya decidí presentar el quadre Retrato de mi madre i el qual havia constat a 
l’anterior exposició municipal i que fou publicat a la premsa madrilenya.1421 Alhora 
s’hi va instal·lar un bodegó intitulat Flores y frutas de Cayo Guadalupe i les dues 
pintures de Julio Moisés, el nu femení Eva i el Retrato de señora, ambdós reproduïts a 
la premsa.1422 Ara bé tot i que en un primer moment s’hi va anunciar en el catàleg la 
presència de dues obres de Rafael Martínez Padilla, pintor que només havia expo-
sat amb l’entitat en certàmens municipals, i que en el catàleg de la present apareixia 
com expositor de les obres Naturaleza muerta i Concha, títol de les quals hem conegut 
a través del diari El Defensor de Córdoba,1423 l’extensa crítica publicada a La Esfera 
n’advertia la seva absència.1424 
 
És evident que els artistes de la nostra entitat presents al Círculo de Bellas Artes van 
llegir la crítica que va aparèixer en diferents diaris i s’adonaren que en alguns casos el 
titular no feia referència a una exhibició de la Societat Artística i Literària de Catalu-
ña, sinó a una mostra d’artistes catalans.1425 Per posar algun exemple la crítica publi-

                                                 
1421 Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 
478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1422 Ibid. 
1423 LEÓN, Luís, « La semana artística. Una exposición de artistas catalanes ». El Defensor de Córdoba. Diario 
Católico de Noticias, núm. 7623 (1-III-1923), p. 1. 
1424 Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 
478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1425 « Exposición Catalana ». La Correspondencia de España, núm. 23522 (13-II-1923), p. 5; « Exposición de arte 
catalán ». La Vanguardia, núm. 18410 (13-II-1923), p. 13; « Exposición de artistas catalanes ». La Época, núm. 
25941 (17-II-1923), p. 3; « Exposición de artistas catalanes ». La Época, núm. 25945 (22-II-1923), p. 2; LEON 
ROCH, « Una exposición notable: artistas catalanes en Madrid ». Diario de Barcelona. Notas de Arte, núm. 109 
(22-II-1923), p. 2; « Arte y Artistas. Al margen de la exposición de los catalanes ». Heraldo de Madrid, núm. 
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cada al Diario de Barcelona acusà l’absència d’altres representants de la pintura catalana 
que aportessin una visió general del panorama artístic barceloní, objectiu que per 
altra banda hem d’aclarir que no pretenia acomplir l’Artística i Literària, i el crític 
titllà la mostra d’ « incompleta, fragmentària »,1426 coincidint així amb el de La Épo-
ca,1427el qual constatava també la manca d’una representació d’un panorama artístic 
més general,1428 i del de Gran Vida, qui avançava la falta d’una representació de l’art 
originari de Catalunya.1429 Aquest deuria ser el principal motiu que impulsà Josep 
Mongrell i Joaquín Ciervo a signar una carta que adreçaren als diaris a redós de la 
clausura de l’exposició tot fent una puntualització « que conviene el buen nombre de 
dicha entidad ».1430 És en aquest punt que creiem del tot interessant transcriure el 
comunicat que va aparèixer a La Acción:  
 

[...] El Círculo de Bellas Artes, brindando fraternal acogimiento a la respetable enti-
dad barcelonesa, da una prueba más en pro de la cultura, a la par que ha sido de-
mostración de afecto hacia un puñado de compañeros “artistas profesionales”, cuya 
finalidad es digna de respeto y cortesía, a pesar de ser reducida. Pero alguien esperó 
con la venida de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña, una nutrida Exposi-
ción de arte catalán (?) y apreciar a todos o casi todos los artistas “avanzados”. En 
consecuencia, hay que aclarar algún extremo. 
La agrupación que por primera vez en colectividad ofrece su primera visita a Ma-
drid, no cobija a todos los cultivadores de arte residentes en Cataluña; está formada 
por un núcleo de hombres unidos por ideales afines, nativos de distintas regiones. 
Tal heterogeneidad refleja el estado espiritual de la Sociedad, que cuenta más de 
veinte años de próspera vida, a pesar de no admitir nuevos asociados. 
Y ahora, al instalar la Exposición, lo ha hecho sin aparatosidades; pero sí con digni-
dad y valía notorias, muy en consonancia con el sentir de los inteligentes, y para re-
galo de la capital de España, que puede estar ufanosa porque en la próxima prima-
vera esta Sociedad tiene en Barcelona otorgada en la Exposición de arte la sala de 
honor que los consocios ceden a Ricardo Urgell. 
Para resumir: la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña, es un valor positivo de-
ntro de las fuerzas vivas del arte nacional que labora con seriedad alejándose de to-
da orientación equívoca y nociva. Muestra de ello está dando con su Exposición, 
que ha merecido el honor de verse concurridísima y aun de ser elogiada, amén de 
ser solicitados varios de los originales que la integran. 
Así, pues, esperen aquellos que tienen ansia por ver la “pintura exclusivamente Ca-
talana”, y recuerden con imparcialidad la que trajo la Artística y Literaria. Entonces 
se podrán establecer comparaciones, no en estos días, porque se adivina el afán de 
procurarse satélites al partidismo y robustecer ciertas capillitas. […]1431  

                                                                                                                                               

11572 (6-III-1923), p. 2; « Una carta. La Exposición de artistas catalanes ». La Acción, núm. 2295 (9-III-1923), 
p. 2. 
1426 LEON ROCH, « Una exposición notable: artistas catalanes en Madrid ». Diario de Barcelona. Notas de Arte, 
núm. 109 (22-II-1923), p. 2 
1427 « Exposición de artistas catalanes ». La Época, núm. 25941 (17-II-1923), p. 3. 
1428 Ibid. 
1429 HESPERIA, « Arte y Artistas ». Gran Vida, núm. 236 (1-II-1923), pp. 51-53.  
1430 « La Sociedad Artística Literaria de Cataluña. Una carta ». El Noticiero Universal, núm. 11813 (2-III-1923), 
p. 11. 
1431 « Una carta. La Exposición de artistas catalanes ». La Acción, núm. 2295 (9-III-1923), p. 2. 
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El comunicat també va aparèixer publicat a El Noticiero Universal1432 i a Heraldo de 
Madrid, on s’hi afegí « Y que los que tienen ansia de ver la “pintura exclusivamente 
catalana”, esperen a que ésta se celebre, y entonces podrán establecer comparacio-
nes, dejando a un lado el afán de partidismos más o menos encubiertos contra la 
Sociedad Artístico-literaria, que está formada por un núcleo de artistas unidos, por 
ideales afines, nativos de distintas regiones, cuyos propósitos son los de laborar en 
beneficio del arte y de la cultura, sin aparatosidades ni imposiciones de ningún géne-
ro. »1433 I precisament la publicació madrilenya La Esfera resumia clarament 
l’objectiu que havia pretès l’entitat, i que era el d’enviar algunes obres dels seus socis 
al Círculo de Bellas Artes sense voler representar tots els artistes residents a Catalu-
nya.1434 Pels volts d’aquella data el Boletín Mensual del Círculo de Bellas Artes publi-
cava que es desestimava la compra d’una obra de la col·lectiva de l’entitat de Barce-
lona a la qual curiosament es feia referència com « Exposición de Artistas Catalanes 
».1435 
 
Amb tot la present exposició col·lectiva de la Societat Artística va gaudir de gran 
èxit i va rebre la visita d’un públic nombrós1436 entre el que hi figuraren nombroses 
famílies de l’aristocràcia.1437 Tal i com succeeix amb totes les exhibicions, arribà el 
dia de la seva clausura i l’acte no va passar gens desapercebut degut a la presència 
del rei Alfons XIII que assistí amb els comtes de Maceda i dels Villares, per donar 
per finalitzada la col·lectiva el vespre del dia 6 de març. La premsa seguí 
l’esdeveniment i des dels diaris Heraldo de Madrid, El Sol i La Voz s’afirmà que el 
monarca havia elogiat les obres exposades tot felicitant l’entitat i demanant a Ciervo 
que la Societat Artística tornés a exposar a Madrid.1438 També hi assistiren com a 
representants de la directiva del Círculo el seu president, Eugenio Vivó amb Manuel 
Gómez Acebo, així com Joaquín Ciervo i Julio Moisés en representació de la socie-
tat barcelonina.1439 El moment en què Alfons XIII va comparèixer amb alguns dels 
membres de l’Artística i Literària al Círculo de Bellas Artes va ser immortalitzat pels 
fotògrafs de les publicacions periòdiques Heraldo de Madrid i El Sol, gràcies a les quals 
podem disposar de dues imatges de l’esdeveniment.1440  

                                                 
1432 « La Sociedad Artística Literaria de Cataluña. Una carta ». El Noticiero Universal, núm. 11813 (2-III-1923), 
p. 11. 
1433 « Arte y Artistas. Al margen de la exposición de los catalanes ». Heraldo de Madrid, núm. 11572 (6-III-
1923), p. 2. 
1434 Silvio LAGO (pseudònim de José Francés), « Vida artística. Una exposición del Círculo ». La Esfera, núm. 
478 (3-III-1923), pp. 17-18. 
1435 Círculo de Bellas Artes. Boletín Mensual, núm. 121 (III/IV-1923), 7-III, p. 1. 
1436 « Exposición de pintura de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Voz, núm. 828 (21-II-1923), 
p. 2; « Exposición de artistas catalanes ». La Época, núm. 25945 (22-II-1923), p. 2; LEON ROCH, « Una 
exposición notable: artistas catalanes en Madrid ». Diario de Barcelona. Notas de Arte, núm. 109 (22-II-1923), p. 
2. 
1437 « Clausura de una exposición ». El Noticiero Universal, núm. 11816 (6-III-1923), p. 11. 
1438 « Clausura de la Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Catalunya ». Heraldo de Madrid, núm. 
11573 (7-III-1923), p. 5; « Exposiciones. La Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Voz, núm. 840 (7-
III-1923), p. 8; « La vida artística en el Círculo de Bellas Artes ». El Sol, núm. 1739 (7-III-1923), p. 6. 
1439 « De Palacio ». El Globo, núm. 16104 (8-III-1923), p. 2. 
1440 Heraldo de Madrid, núm. 11573 (7-III-1923), p. 1; El Sol, núm. 1739 (7-III-1923), p. 8. 
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En resum, el succés de l’exposició de la Societat Artística i Literària al Círculo de 
Bellas Artes de Madrid fou més que evident, reflectit en la premsa madrilenya1441així 
com en diaris d’altres províncies.1442 El crític d’art i soci del grup Joaquín Ciervo, al 
signar la ressenya referent a la mostra que organitzaria l’Artística l’any següent, i tot 
recordant que malgrat que la Societat no havia organitzat una exposició monogràfica 
a Barcelona el 1923, va remarcar que a Madrid « cosechó señalados honores y un 
resultado de ventas casi extraordinario. »1443 Així doncs els membres de la Societat 
Artística tornaren a Barcelona després de l’èxit obtingut a la capital estatal, tot 
agraint al Círculo les atencions rebudes en el transcurs de la col·lectiva.1444 

                                                 
1441 « La vida artística en el Círculo de Bellas Artes ». El Sol, núm. 1739 (7-III-1923), p. 6; « Exposiciones. La 
Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Voz, núm. 840 (7-III-1923), p. 8; FRANCÉS, José, « Una 
exposición de pintores catalanes ». El Año Artístico (1923), pp. 36-39. 
1442 LEÓN, Luís, « La semana artística. Una exposición de artistas catalanes ». El Defensor de Córdoba. Diario 
Católico de Noticias, núm. 7623 (1-III-1923), p. 1. 
1443 CIERVO, Joaquín, « Sociedad Artística y Literaria ». El Noticiero Universal, núm. 12126 (12-III-1924), pp. 
7-8. 
1444 Círculo de Bellas Artes. Boletín Mensual, núm. 121-122 (III/IV-1923), día 13, p. 3. 
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▪ Retorn a Barcelona amb l’Exposició d’Art de 1923 
 
Van transcórrer alguns mesos fins que la primavera es va estendre damunt la ciutat 
de Barcelona i amb ella arribà la celebració de l’Exposició d’Art, que s’inaugurà el 3 
de maig al Palau de la Indústria del Parc de la Ciutadella. És evident que l’espai que 
s’oferia als artistes per exposar no era el més adequat, tal i com va constatar el crític 
Carles Capdevila,1445 tanmateix els autors van poder lluir els seus treballs artístics 
agrupats en associacions, alhora que la Sala Especial va estar dedicada a Ricard Ur-
gell. L’actual mostra es va haver d’instal·lar al Palau de la Indústria degut a que el de 
Belles Arts emmarcava el Museu d’Art. Ja Rafael Benet no pogué evitar opinar sobre 
l’actual emplaçament tot afirmant que « el local, desballestat i immens, no té cap 
condició per a exposar-hi quadros i escultures »,1446 opinió compartida per altres 
crítics com Juan Puig Ferreter de La Tribuna.1447 Aleshores a la Junta d’Exposicions 
hi constaven Joaquim M. de Nadal com a president, Bonaventura Bassegoda com a 
vicepresident, Duran i Reynals tresorer, Josep Rocha com a comptador i com a vo-
cals hi figuraven Frederic Marés, Francesc Vidal, Josep Maria Xiró, Enric Casano-
vas, Tomàs Aymat, Carlos Pirozzini, Vicente Navarro i Jaume Mercadé, a més de 
Joaquim Folch i Torres i Manuel Ainaud com assessors. 

 
Pel que fa al conjunt artístic, les Sales Especials van estar dedicades a mostrar els 
treballs artístics de Joaquim Sunyer i Ricard Urgell, membre de l’Artística i Literària 
que en la reunió celebrada per l’entitat el 10 de maig de 1922 havia obtingut sis vots 
en front d’Eliseu Meifrèn que n’obtingué 5, Carlos Vázques 2 i Josep Mongrell 1.1448 
Juntament amb les peces d’aquests dos artistes catalans s’hi afegien les més de 160 
procedents dels socis del Reial Cercle Artístic, les 52 del Cercle Artístic de Sant Lluc, 
les 35 de la Societat Artística i Literària de Catalunya i les 26 de Les Arts i els Artis-
tes que un article publicat a La Publicitat es definiria com « dels més selectes i interes-
sants de l’Exposició. »1449 

 
Amb aquestes obres s’hi trobaven també les més de 40 peces dels Independents i les 
dels artistes procedents del grup Artistes Catalans de París que van aportar gairebé 
una cinquantena de treballs. Sense deixar d’esmentar que en aquesta exhibició hi 
havia la inclusió d’un grup que hi debutà de manera oficial: els Evolucionistes, grup 
que en aquest certamen celebrarà el seu Segon Saló tot aportant més d’una vintena 
de treballs. Aprofitem per tornar a citar l’article que acabem d’esmentar, ja que quali-
ficà l’aportació d’aquesta jove agrupació tot dient que gairebé tots els quadres sem-
blaven « fets amb la mateixa recepta », i tot ressaltant el bon paper de l’escultura deia  

                                                 
1445 C. C. (Carles Capdevila) « Carnet de les Arts. L’Exposició d’Art. Impressió general ». La Publicitat, núm. 
15402 (13-V-1923), p. 1. 
1446 BENET, Rafael, « Cròniques d’Art. L’Exposició de Primavera. I ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 8412 (15-V-1923), p. 5. 
1447 Juan de Siena (pseudònim de Joan Puig Ferreter), « Pórtico. La Exposición de Arte ». La Tribuna, núm. 
7927 (19-VI-1923), p. 1. 
1448 Acta, 10-05-1922, pp. 38-39. RCAB. 
1449 C. C., « L’Exposició d’Art ». La Publicitat, núm. 15418 (3-VI-1923), p. 5. 
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Vista general de l’Exposició d’Art inaugurada la primavera de 1923 al Palau de la Indústria.  
Fotografia publicada a la revista D’Ací i d’allà (VI-1923).  
 
 
dels pintors que eren « alguns joves que s’enganyen o ens volen enganyar.»1450 Tan-
mateix, des de Destino Joan Cortés, membre del grup, elogià aquesta fita i ho va fer 
amb les següents paraules: « Así, el Saló dels Evolucionistes, aquel año — último 
que rigió el sistema que tan buenos resultados podía haber dado aún—, entró a co-
dearse con toda autoridad con las viejas asociaciones, como el Real Círculo Artísti-
co, el Círcol Artístico de Sant Lluc, la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña — 
que éste era su nombre completo — y Les Arts i els Artistes, que fueron en aquella 
exposición las entidades que dispusieron de apartado especial para sus componen-
tes. »1451 

  
Abans de comentar el paper que va fer la societat d’artistes que ocupa l’interès de la 
present investigació, començarem referint-nos al pintor Ricard Urgell, qui en el 
1923 va viure el que va ser definitivament el seu any.1452 Al certamen se li dedicà una 
sala especial i varen ser Les Arts i els Artistes i la Societat Artística i Literària les que 
li atorgaren el vot.1453 El fet de gaudir d’aquest privilegi el feia mereixedor d’una re-
compensa de dotze mil pessetes i a més per damunt de tot representava una gran  
                                                 
1450 Ibid. 
1451 CORTÉS, Joan, « Recuerdos del viejo tiempo. El Saló dels Evolucionistes ». Destino, núm. 1000 (6-X-
1956), pp. 57-59. 
1452 CODES LUNA, Miquel-Àngel, op. cit., p. 76. 
1453 CIERVO, Jaoquín, « La vida artística en Barcelona. Exposición Oficial de Primavera ». La Esfera, núm. 
492 (9-VI-1923), pp. 17-18. 
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Josep Mongrell 
Sacando la barca , c. 1911 
Va pertànyer al Museo  
de Bellas Artes de Buenos 
Aires Possiblement es tracta 
de la pintura que Josep  
Mongrell exposà  
a l’Exposició d’Art 

 
 
oportunitat per l’artista, motiu pel qual Urgell va preparar amb ambició un total de 
vint-i-tres pintures,1454 entre les quals Ballets Russos que ja estava en el museu i que 
per tant va haver de ser demanada a la Junta de Museus.1455 Les seves obres capita-
nejaven el catàleg de la mostra i duien el títol El moll mullat, l’interior d’església titulat 
Dia de difunts, A can Planas de la Muntanya (Interior), Circ Pallisse, El meu pare (retrat), 
Galliner, Final d’acte (teatre), El guardià de casa, Poblet d’alta muntanya, Cafè Concert, Retrat 
de la meva dona, Circ, « Éden Concert », La Rambla de nit, La cuina d’en Pau, Montornés del 
Vallès, El molí, Circ de barri, Dia gris, Mar de plata, Simfonia blanca, Sardanes a la Plaça i 
Camerino. Des de La Tribuna es consignà el triomf de l’artista tot elogiant el seu « 
ingenio pictórico excepcional »1456 i per un altre costat Joaquín Ciervo va afirmar 
que « Con Mir, Raurich, Meifrèn y Anglada está en los primeros puestos respecto al 
arte que se produce en Cataluña ».1457 De fet les sales monogràfiques destinades als 
pintors Joaquim Sunyer, Simó Gómez i el propi Urgell sobresortien d’entre totes les 
obres que es podien contemplar en la present exposició municipal, ja que aquesta no 
tingué finalment un to tan sumptuós com la de 1922.1458  
 
Mentre l’afluència de públic admirava en el present Saló de Primavera la qualitat i 
maduresa plàstiques d’Urgell, en la crítica que va aparèixer a La Publicitat quedà defi-
nit com un pintor que no « ha estat mai de combat » i amb « actitud prudent feia que 
la seva pintura representés l’element moderat dintre el moviment revolucionari im- 

                                                 
1454 Exposició d’Art. Palau de la Indústria. Barcelona: Successors d’Henrich i Cia., 1923 
1455 Fons ANC1-175/ Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona de 
11-05-1923, p.5/6. Codi de referència: ANC1-715-T-660. 
1456 PANGLOSS (pseudònim de Rafael Moragas), « En la Exposición de Arte. El Salón de Primavera V ». La 
Tribuna, núm. 7913 (2-VI-1923), p. 5. 
1457 CIERVO, Joaquín, « La vida artística en Barcelona. Exposición de Primavera ». La Esfera, núm. 497 (14-
VII-1923). 
1458 BENET, Rafael, « Cròniques d’Art. L’Exposició de Primavera. I ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 8412 (15-V-1923), p. 5; X, « Crònica catalana. Mes de maig ». D’Ací d’allà, núm. 66 (VI-1923), 
pp. 472-475. 
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Antoni Ros i Güell 
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pressionista ».1459 Tal definició explicaria com el potencial plàstic de Ricard Urgell, 
tot i que amb un grau d’excepcionalitat, encaixà entre els valors estètics que es pro-
mulgaven des de la Societat Artística i Literària de Catalunya, que per altra banda fou 
el principal vehicle des d’on va difondre la seva obra.1460  

 
Per altra banda l’espai destinat a la Societat Artística i Literària acollia el treball de 
tretze pintors i un escultor, i lluny quedava la sumptuositat amb què s’havia presen-
tat al Palau de Belles Arts el 1918. És evident que l’espai « vetusto, incómodo y des-
tartalado »1461 del Palau de la Indústria no afavoria el lluïment de l’art que s’hi expo-
sava, tanmateix la selecció que va fer la nostra entitat barcelonina va ser aplaudida 
per Rafael Benet des de La Veu de Catalunya, alhora que el crític acusava la poca se-
lecció que havien efectuat altres entitats de la ciutat tot remarcant « l’afilerament de 
teles miserables » del Reial Cercle i del Cercle Artístic de Sant Lluc.1462  

 
Com era habitual no hi faltaren els assidus al grup amb una majoria de temàtica pai-
satgística que compartia espai amb alguns interiors i retrats. Val a dir que la Junta 
Directiva de l’entitat que ens ocupa havia decidit comunicar als socis Julio Moisés i 
Rafael Forns el desig de veure’ls representats en aquesta exposició i com a cas ex-
cepcional van elaborar-se invitacions als Socis d’Honor Miquel Blay, Joaquín Sorolla 
i Ignacio Zuloaga. Finalment tan sols el primer de tots els citats va estar present en 

                                                 
1459 C. C. (Carles Capdevila), « Carnet de les Arts. L’Exposició d’Art. La Sala Ricard Urgell ». La Publicitat, 
núm. 15407 (19-V-1923), p. 1. 
1460 CODES LUNA, Miquel-Àngel, op. cit., p. 56. 
1461 Juan de Siena (pseudònim de Joan Puig Ferreter), « Pórtico. La Exposición de Arte ». La Tribuna, núm. 
7927 (19-VI-1923), p. 1. 
1462 BENET, Rafael, « Cròniques d’Art. L’Exposició de Primavera. I ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 8412 (15-V-1923), p. 5. 
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l’espai destinat a l’entitat.1463 Els únics pintors que havien viscut el naixement del 
grup i que hi van participar varen ser Josep Maria Tamburini i Aureli Tolosa, 
mentre que la resta d’expositors pertanyien al nucli d’artistes adherits al grup a partir 
de finals del primer decenni del segle XX, trobant-ne emperò alguns de molt espo-
ràdics. El primer al qual hem esmentat hi va participar amb una única pintura titula-
da Bouderis i el seu paper va passar força desapercebut a la premsa, la qual no 
s’entretingué a analitzar-lo. Per la seva part, el seu company i paisatgista Tolosa hi va 
enviar tres pintures intitulades Fulles seques, Tardor i La caseta del moliner. 
 
Les diferents firmes adherides a l’entitat i els valors que s’hi promulgaven van atrau-
re als visitants a adreçar-se a l’espai monogràfic de l’Artística i Literària: « Es, por lo 
general, la agrupación que cuantas veces expone consigue atraer espectadoros, y ello 
obedece á que individualmente existen en el seno de esta Sociedad heterogéneas 
personalidades »,1464 tal i com evidencià el crític i aleshores secretari de l’entitat Joa-
quín Ciervo. El càrrec de la presidència l’ocupava Josep Mongrell des de l’any 
1920, i ho seria encara els següents anys, i va presentar un únic treball intitulat Tra-
ient la barca, « una escena llevantina, executada amb habilitat que el distingeix dintre 
la manera sorolloniana »1465 i ben elogiada en una crítica publicada a València.1466 
 
A més a més una de les firmes més aplaudides per diferents crítics va ser la de Bo-
naventura Puig Perucho, « un valor dentro de la pintura catalana »1467 que exposa-
va els treballs Poble: sol de tarda i Carrer de poble, el primer dels quals va aparèixer re-
produït al catàleg de l’exposició. I precisament aquest mateix quadre va ser amb el 
que Puig Perucho havia concorregut a l’anterior Exposición Nacional de Madrid i va 
rebre grans elogis per part de la crítica publicada aquella mateixa primavera de 1923 
a La Publicitat i a La Esfera.1468 Com ell el pintor Magí Oliver també formava part de 
la Societat Artística des del començament del segon decenni del segle XX, i per la 
present va exhibir-hi les tres vistes Església del Prat, de fet la més important de les 
tres,1469 Matinada de Primavera i Primavera, que van merèixer un lloable comentari per 

                                                 
1463 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 23-03-1923, pp. 44-45. RCAB. 
1464 CIERVO, Jaoquín, « La vida artística en Barcelona. Exposición Oficial de Primavera ». La Esfera, núm. 
492 (9-VI-1923), pp. 17-18. 
1465 C. C. (Carles Capdevila), « L’Exposició d’Art ». La Publicitat, núm. 15412 (27-V-1923), p. 4. 
1466 DURÁN, Miguel Emilio, « Informaciones barcelonesas. La exposición de arte ». Las Provincias (24-VI-
1923). 
1467 PANGLOSS (pseudònim de Rafael Moragas), « En la Exposición de Arte. El Salón de Primavera II ». La 
Tribuna, núm. 7904 (23-V-1923), p. 1. 
1468 C. C. (Carles Capdevila), « L’Exposició d’Art ». La Publicitat, núm. 15412 (27-V-1923), p. 4; CIERVO, 
Jaoquín, « La vida artística en Barcelona. Exposición Oficial de Primavera ». La Esfera, núm. 492 (9-VI-1923), 
pp. 17-18. 
1469 PANGLOSS (pseudònim de Rafael Moragas), « En la Exposición de Arte. El Salón de Primavera VII ». 
La Tribuna, núm. 7925 (16-VI-1923), p. 1. La pintura va ser reproduïda a Recull de reproduccions d’algunes de les 
obres exhibides en l’exposició de primavera de 1923, celebrada en el Palau de la Indústria del Parc de la Ciutadella. Barcelo-
na: Obradors Vilajoana, 1923. 
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part de Carles Capdevila aparegut a La Publicitat,1470 així com ser destacades en el 
Diario de Barcelona.1471 
 
Els artistes que hem citat fins ara conformaven el nucli d’autors més perenne de tota 
la trajectòria expositiva de la Societat, alguns dels quals i com hem anat anunciant 
tindrien papers molt actius en el si de la Junta Directiva. Sense cap mena de dubte 
Antoni Ros i Güell formava part d’aquest bloc pictòric al mostrar-se’n fidel des de 
1908 i havent mancat només en una exposició col·lectiva. Dues composicions de 
paisatge van ser les que va presentar en l’actual exposició municipal, Cap al tard i Cap 
al tard (Campins) i el seu company Ciervo no deixà d’afirmar que Ros i Güell « con-
trasta por buscar visiones de ensueño, y sus cuadros producto son de buen artista y 
de buen poeta ».1472 La reiteració de firmes en el cenacle expositiu de la Societat Ar-
tística ajuda a comprendre el comentari aparegut en un diari en què s’afirmava que 
els seus socis « siempre se han presentado con más homogeneidad de valores », tot 
comentant que en l’actual Exposició d’Art hi regnava un to heterogeni tot i la pre-
sència d’alguns valors personals.1473 
 
En l’espai destinat a la nostra entitat estudiada hi figuraven també dues pintures que 
duien la firma dels germans Agapit i Pere Casas Abarca. El primer d’ells signava 
un Paisatge executat amb pinzellada gruixuda « altamente robusto »,1474 mentre que el 
segon hi presentà un únic treball realitzat amb bona tècnica de dibuix1475 i que duia 
com a títol Oriental. També Alexandre de Cabanyes presentava una única peça, 
que va aparèixer en el catàleg amb el títol de Pintura. Amb els esmentats hi van cons-
tar els quadres de figura de Carlos Vázquez, Retrat de senyora, Valenciana i Una charra 
(de Salamanca), que aleshores ja constava com un dels principals pintors de l’entitat 
que exposava una sèrie d’obres que « acusan a un temperamento que gusta a la aris-
tocracia. »1476 De la mateixa època que els esmentats autors datava l’ingrés del pintor 
Nicolau Raurich, tot i que la seva participació amb el col·lectiu fou molt irregular. 
Una vista industrial intitulada La forja així com Visió mediterrània i Matinada de primave-
ra responien als tres treballs pictòrics que hi envià, essent el darrer el quadre que el 
crític de La Tribuna destacà per damunt de la resta.1477 A més d’aquest comentari 
tots tres treballs foren lloats per la interpretació del tema i per la vibració pictòrica 
que deixava en segon terme la veracitat del natural.1478   
 
                                                 
1470 C. C. (Carles Capdevila), « L’Exposició d’Art ». La Publicitat, núm. 15412 (27-V-1923), p. 4. 
1471 « La Exposición de Primavera ». Notas de Arte del Diario de Barcelona, núm. 120 (10-V-1923). 
1472 CIERVO, Joaquín, « La vida artística en Barcelona. Exposición Oficial de Primavera ». La Esfera, núm. 
492 (9-VI-1923), pp. 17-18. 
1473 « La Exposición de Primavera ». Notas de Arte del Diario de Barcelona, núm. 120 (10-V-1923). 
1474 CIERVO, Joaquín, « La vida artística en Barcelona. Exposición Oficial de Primavera ». La Esfera, núm. 
492 (9-VI-1923), pp. 17-18. 
1475 Ibid. 
1476 PANGLOSS (pseudònim de Rafael Moragas), « En la Exposición de Arte. El Salón de Primavera VII ». 
La Tribuna, núm. 7925 (16-VI-1923), p. 1. 
1477 Ibid. 
1478 CIERVO, Joaquín, « La vida artística en Barcelona. Exposición Oficial de Primavera ». La Esfera, núm. 
492 (9-VI-1923), pp. 17-18. 
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Un altre autor que va participar amb tres quadres va ser Pere Ysern, que malgrat 
formar part de la nòmina de socis del grup la seva assiduïtat a l’entitat tan sols es 
reflecteix entre 1919 i 1922. Destacat per la crítica publicada al Diario de Barcelona1479 
el citat pintor va fer-hi constar les tres obres Pati de Pollensa, Port de Pollensa i El Pou. 
Al marge del paisatge no hi faltaren aquells autors que de la mateixa manera que van 
fer artistes com Carlos Vázquez, mostraven al públic retrats, natures mortes i esce-
nes d’interior. Ens referim al « buen gusto y refinamiento »1480 de José María Vidal-
Quadras, un pintor que va incorporar-se a l’entitat un cop travessada la seva prime-
ra meitat de trajectòria expositiva i la seva obra no desentonava amb la dels seus 
companys de més veterania. Una Lectura interessant va ser la tela que els visitants al 
certamen van poder admirar d’aquest autor barceloní, que no quedà exempt de la 
bona crítica de Joaquín Ciervo, qui en l’article que signà a La Esfera va professar elo-
gis vers els seus companys d’entitat.1481 Els dos pintors que completaren el comenta-
ri sobre el paper de l’Artística i Literària de Catalunya en l’Exposició d’Art de 1923 
s’havien incorporat al grup dos anys abans però en dues exhibicions diferents. Per 
un costat Julio Moisés, qui s’afilià en l’anual de 1921 de la Sala Parés i qui en la que 
ens ocupa va participar amb Retrat de D. Joaquim Aguilera, Retrat de D. Lluis Ferrer-
Vidal i Retrat de la Sra. de Aguilera. I per altre costat Cayo Guadalupe, expositor amb 

                                                 
1479 « La Exposición de Primavera ». Notas de Arte del Diario de Barcelona, núm. 120 (10-V-1923). 
1480 PANGLOSS (pseudònim de Rafael Moragas), « En la Exposición de Arte. El Salón de Primavera II ». La 
Tribuna, núm. 7904 (23-V-1923), p. 1. 
1481 CIERVO, Joaquín, « La vida artística en Barcelona. Exposición Oficial de Primavera ». La Esfera, núm. 
492 (9-VI-1923), pp. 17-18. 
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el grup des de l’Exposició d’Art de 1921, i qui en aquesta es presentà amb les dues 
obres Eucaliptus i Mimosas executades amb la perícia que li era pròpia.1482 
 
Clausurava la representació de la Societat Artística l’escultor Josep Cardona, tras-
passat poc abans i de qui la resta de socis de l’entitat van decidir exposar diverses 
peces a mode d’homenatge pòstum. Va ser l’únic escultor presentat per la nostra 
entitat i d’ell es van poder observar els bronzes La nena de la trena, coincidint amb el 
títol d’una peça que d’ell s’exposà en la municipal de l’any anterior, així com Gitano, 
Llovet i Desnú, i finalment l’escultura en marbre Nen que riu. Val a dir que si les prime-
res exposicions van originar algunes opinions favorables vers l’aportació de les soci-
etats artístiques, en referència a la de 1923 Rafael Benet va esmentar la poca qualitat 
que es barrejava amb obres de gran valor al llarg de les sales. I per aportar la seva 
opinió criticà els canvis que se’n derivaren del nou reglament: « A nosaltres, ens 
sembla molt bé la tolerància dels Estatuts d’aquestes Exposicions, sempre que 
aquesta tolerància serveixi per a deixar pas a les entremaliadures dels artistes, però 
ens sembla molt malament que en aquests estatuts s’hi escudin els que no tenen altre 
títol que el de soci de qualsevulla entitat més o mens artística. » I adreçant-se al Reial 
Cercle Artístic i Al Cercle Artístic de Sant Lluc els acusava d’afavorir el club, més 
que no pas l’art. El consell que Benet aportà per a solucionar tal fet va ser el de la 
celebració de les exposicions cada dos o tres anys, fet que asseguraria la qualitat ex-
positiva i a més permetria que la Junta, amb els diners destinats a les exposicions no 
celebrades, destinés més fons a les adquisicions d’art.1483 

 
Així doncs, hem anat veient com l’autonomia de la que gaudien les entitats va per-
metre que les obres de joves artistes i novelles agrupacions s’exposessin al certamen 
municipal i ho fessin al costat d’entitats amb una trajectòria i un pes local molt més 
importants. De fet, la inclusió de les associacions va ser recollida en diversos articles 
de premsa que, en alguns casos, van fer una valoració que anava més enllà de la des-
cripció de les sales expositives. De la mà d’alguns d’aquests textos vàrem constatar 
quins foren els avantatges i també els inconvenients que van generar.  
 
Per tant  podem afirmar que el paper de les entitats va ser per crítics com Joaquim i 
Lluís Folch i Torres una garantia de la presència de diverses tendències que van 
aportar també la participació d’artistes agrupats fora de llurs nuclis i tallers.1484 Per 
altra banda també hem trobat l’opinió contrària, com per exemple la del recentment 
citat Rafael Benet que modificà el seu criteri en el transcurs de les Exposicions 
d’Art. Si l’any 1918 Benet agraïa que de l’admissió de les obres en tinguessin cura les 
societats per tal de garantir que s’hi representessin totes les escoles i les diverses ten-

                                                 
1482 PANGLOSS (pseudònim de Rafael Moragas), « En la Exposición de Arte. El Salón de Primavera II ». La 
Tribuna, núm. 7904 (23-V-1923), p. 1. 
1483 BENET, Rafael, « Cròniques d’Art. L’Exposició de Primavera. I ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 8412 (15-V-1923), p. 5. 
1484 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artís-
tica de La Veu, núm. 478 (26-V-1919); i FOLCH TORRES, Lluís, « L’Exposició d’Art ». D’Ací d’allà, núm. 29 
(V-1920), pp. 405-416. 



 - 471 - 

dències,1485 el 1923 el que ell anomenà tolerància va desembocar en una gran quanti-
tat d’obres que van ser admeses de manera gens selectiva,1486 criteri que en certa 
manera també quedà reflectit a D’Ací i d’allà al definir la mostra com « un xic minsa. 
»1487 Finalment, malgrat els bons propòsits que reflectia l’anual Exposició d’Art, 
l’any 1923 va transcórrer amb un canvi polític arrel de l’arribada al poder de Miguel 
Primo de Rivera des del mes de setembre. Així doncs i a conseqüència dels succes-
sos polítics que van ocórrer al país la Junta va renovar els seus càrrecs poc després i 
la celebració d’aquestes exposicions va quedar anul·lada. 
 
▪ 1924, l’albor de la decadència  
 
Més de dos decennis de trajectòria i una constant activitat expositiva avalen la im-
portància de la Societat Artística i Literària de Catalunya en el panorama cultural de 
l’època. L’entitat va continuar la seva activitat habitual d’organitzar mostres anual-
ment, però l’any 1924 i per primer cop al llarg de la seva carrera no va exposar a la 
Sala Parés, la qual segons paraules de Joan Anton Maragall « s’acabava per moments: 
li quedaven sis mesos de vida de l’any 1925, en els quals s’accentuaria la decadència 
d’aquella llarga etapa de quaranta-vuit anys que tan gloriosa havia estat per a les 
arts. »1488  
 
Pel que fa a la galeria del carrer de Petritxol, en el 1924 ens trobem en les albors de 
la decadència de l’època de Joan Baptista Parés, final que Joan Anton Maragall situa 
pel juliol de 1925.1489 La sala havia vist néixer i posteriorment emmarcat tota la car-
rera expositiva de la Societat Artística i Literària de Catalunya, que sorgí com bé hem 
explicat en el seu moment, a partir de les tertúlies d’alguns artistes que després en 
foren els seus fundadors. Per tant no és estrany que la decadència de la Sala, una sala 
que el mateix Parés aleshores ja volia traspassar perquè no podia seguir conduint-la, 
afectés la continuïtat de la nostra entitat estudiada. En primer lloc podríem creure 
que aquest va ser el motiu que va provocar que aquell any la Societat Artística no 
celebrés la seva anyal en la que havia estat la primera sala d’exposicions de tot 
l’Estat. Ara bé l’acta de la reunió que l’entitat va celebrar el gener de 1924 ens des-
vetlla que Joaquín Ciervo notificà a l’entitat que la Sala Parés tenia molts compromi-
sos i com a solució proposava sol·licitar espai a les Galeries Dalmau per exposar-hi 
a principis de març.1490  
 
Finalment varen ser les Galeries Areñas les que acolliren a partir de la tarda del 8 de 
març1491 la mostra de l’entitat, que a hores d’ara ja sumava vint-i-tres col·lectives, si  
                                                 
1485 BENET, Rafael, « L’Exposició d’Art ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 433 (6-V-
1918). 
1486 BENET, Rafael, « Cròniques d’Art. L’Exposició de Primavera. I ». La Veu de Catalunya — Edició del 
vespre —, núm. 8412 (15-V-1923), p. 5. 
1487 « L’Exposició d’Art d’enguany ». D’Ací i d’allà, núm. 66 (VI-1923), pp. 441, 445, 475. 
1488 MARAGALL, Joan A., Història de la Sala Parés. Barcelona: Editorial Selecta, 1975, p. 131. 
1489 Ibid., p. 139. 
1490 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 04-01-1924, pp. 47-48. RCAB. 
1491 La Vanguardia, núm. 18736 (8-III-1924), p. 5. 
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no comptem la seva participació en els certàmens organitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona. L’exposició no va atreure l’atenció dels crítics de l’època tal i com sí havi-
en aconseguit fer anteriors exhibicions i per tant la seva presència en el panorama 
artístic de la ciutat va passar molt desapercebuda. Per un costat, el crític que signava 
a El Día Gráfico publicà un article cap a finals de març tot posant de manifest la gran 
quantitat d’exposicions que es celebraven alhora a Barcelona: « no abundarán los 
compradores, pero tienen dónde escoger. La retina del visitante llega a fatigarse  
».1492 I de fet a la ciutat la col·lectiva de l’Artística convivia amb les exposicions or-
ganitzades a la Sala Parés, a El Siglo, a les Galeries Laietanes, a la Pinacoteca i a la 
Sala Dalmau. Al fer referència a la present exposició del col·lectiu, l’article tan sols 
afirmava que hi havia « notables lienzos » de Ricardo Urgell, Vidal-Quadras, Rau-
rich, Tamburini, Mongrell, Puig Perucho, Casas Abarca - sense especificar quin dels 
dos germans -, Ros i Güell, Ysern, Garcés i Moya. I que junt amb els citats artistes, a 
les Areñas també s’hi exposava una sèrie d’apunts i vistes de Banyoles del pintor 
Manel Pigem.1493 Els escassos articles que hem localitzat a la premsa revelen el poc 
interès que suscità la present mostra, la qual comptava amb un baix nombre de par-
ticipants i obres exposades.1494 A més, hem d’afegir que el seu cost va ser sorpre-
nentment baix si el comparem amb anteriors exposicions, ja que va suposar una 
despesa de 183,80 pessetes, si bé la Junta va rebre dels socis a principis d’any un 
total  de 330 pessetes.1495  
 
Com era habitual la temàtica paisatgística va inundar les parets de la sala expositiva, 
tanmateix, la deficitària informació localitzada a la premsa ens dificulta fer un co-
mentari més exhaustiu a l’entorn dels treballs artístics que els membres de l’entitat hi 
van presentar. Malgrat la llarga trajectòria de la Societat Artística, que com és lògic 
havia presenciat la pèrdua i sortida d’alguns dels seus membres, en la present hi van 
constar dos pintors que havien participat en l’exposició inaugural de l’entitat, per 
una banda Josep Maria Tamburini i per altra banda Ricard Urgell. El primer 
d’ells hi va fer constar un treball realitzat a l’aquarel·la i el segon vàries Notes de color.  
 
Pel que fa a la temàtica preponderant hi va figurar un paisatge que duia la signatura 
de Casas Abarca, que tant podria ser del germà Pere o d’Agapit, ja que cap dels dos 
no havia deixat d’exposar amb el col·lectiu en les anteriors, ni ho deixaria de fer en 
les posteriors exposicions del grup. Igualment hi constaven altres autors habituals al 
cenacle des del primer decenni de trajectòria del grup, per una banda Antoni Ros i 
Güell, amb un Paisatge, i Bonaventura Puig Perucho, el qual molt constantment 
des de 1911 havia participat en un total de disset ocasions amb l’Artística, i en la 
present hi va enviar « unos paisajes llenos de emoción. »1496 També hi figuraven di-
verses obres de temàtica paisatgística de Pere Ysern, el qual es deixà veure en la 

                                                 
1492 « Carnet de Arte. Demasiadas Exposiciones ». El Día Gráfico (21-III-1924), p. 11. 
1493 « Carnet de Arte ». El Día Gráfico (27-III-1924), p. 7. 
1494 « Vida Artística. Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 18471 (14-III-1924), p. 9.  
1495 Estado de cuentas de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” en 31 Diciembre del finido año de mil novecientos 
veinticuatro. Registre número 7767. AGDGC. 
1496 « Vida Artística. Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 18471 (14-III-1924), p. 9. 
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col·lectiva organitzada a principis de 1915 i després d’un buit de tres anys va tornar 
a comparèixer amb el grup de forma continuada i fins la darrera exposició, abste-
nint-se tan sols en la mostra celebrada a Madrid. Completava l’aportació de vistes de 
natura la pintura a l’oli intitulada En el campo de José María Vidal-Quadras, repro-
duïda a La Vanguardia tot il·lustrant l’article referent a la present exhibició.1497 En 
aquest punt convé aclarir que en la publicació dedicada al pintor signada pels autors 
Isabel Coll i José Antonio Vidal-Quadras hi apareix reproduïda la mateixa obra tot i 
que amb el títol Tarde de verano i datada el 1927.1498 Per tant analitzant l’article apare-
gut a La Vanguardia el març de 1924 afirmem que l’obra és anterior a l’any que cons-
ta en la monografia editada. 
 
De la mateixa manera que Vidal-Quadras l’ingrés de Josep Mongrell a l’Artística i 
Literària datava del segon decenni del segle XX, i malgrat algunes absències aquest 
pintor valencià acompanyà l’entitat fins el final de la seva carrera. Una testa de Mon-
grell, actual president de l’entitat, descrita a La Vanguardia com « matizada y llena de 
vida »1499 fou una de les peces que s’apartà dels temes de paisatge, així com una es-
cena domèstica amb un acurat tractament de la llum titulada Interior holandès de Jo-
sep Maria de Martí Garcés. Havia estat fidel al grup des de l’onzena col·lectiva i 
pel crític Manuel Marinel·lo l’evocat pintor era qui duia la veu cantant en la present 
exposició.1500 Fins i tot cal remarcar que la pintura de Garcés va ser esmentada a 
l’article de La Vanguardia del dia 14 de març1501 i reproduïda una setmana més tard 
en el mateix diari.1502 Completaven la nòmina de pintures exposades una Mitja figura 
de Víctor Moya, pintor incorporat a l’entitat recentment, i per acabar Bodegó i Paisat-
ge de Nicolau Raurich, que de la mateixa manera que Moya la seva participació 
amb el col·lectiu es reduïa a sis exposicions. 
 
Havent constatat la poca participació d’artistes a les Galeries Areñas i un panorama 
plàstic més aviat poc prometedor, podem creure que l’èxit i ambició dels que havia 
presumit l’entitat just un any abans en els salons del Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid s’anava diluint. El qui n’era aleshores el secretari, Joaquín Ciervo, que tanmateix 
dimitiria del seu càrrec el mes següent,1503 publicava a El Noticiero Universal una críti-
ca prou contundent com per veure que el col·lectiu anava perdent volada, i tant al 
principi de l’article com al final afirmà « no están todos los que son, ni son todos los 
que están », malgrat haver cregut que el canvi de local d’exposicions donaria una 
nova empenta a l’agrupació artística.1504 
 

                                                 
1497 Ibid. 
1498 COLL MIRABENT, Isabel; VIDAL-QUADRAS, José Antonio, op. cit., p. 78. 
1499 « Vida Artística. Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 18471 (14-III-1924), p. 9. 
1500 C. Arbó (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques ». La Esquella de la Torratxa, núm. 2349 (14-
III-1924), pp. 155-156. 
1501 « Vida Artística. Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 18471 (14-III-1924), p. 9. 
1502 La Vanguardia, núm. 18747 (21-III-1924), p. 13. 
1503 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 04-04-1924.  Registre número 7767. AGDGC. 
1504 CIERVO, Joaquín, « Sociedad Artística y Literaria ». El Noticiero Universal, núm. 12126 (12-III-1924), pp. 
7-8. 
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Carta de Ricard Urgell  
a Carlos Vázquez,  
3 de juny de 1924. 
Arxiu Carlos Vázquez 

 
 
 
De forma decisiva s’apropaven moments abruptes en el si de la Societat Artística i 
Literària. Per començar Ciervo dimitia com a secretari, la vicepresidència havia que-
dat deserta al separar-se de l’entitat el pintor Francesc Garcia Escarré, per la qual 
cosa Josep Maria Xiró assumiria aquest càrrec.1505 Un altre detall molt revelador és 
una carta localitzada en l’arxiu del pintor Carlos Vázquez i signada per Ricard Urgell 
el dia 3 de juny de 1924 al carrer de Ballester número 63 de Barcelona.1506 Les seves 
paraules encapçalant el document ja demostren la importància que li dedicava Urgell 
al futur de la Societat que havia fundat el seu pare, tot redactant la següent afirma-
ció: « Estoy enterado de que nuestra Sociedad está ya muerta, que lástima después 
de tanto tiempo pero enfin, es así. [...] »1507 Sorprenentment aquell any Carlos Vá-
zquez no havia participat en l’exposició, i de fet d’ençà de la seva adhesió a l’entitat 
el 1911 només havia fallat en la mostra de 1916. Malauradament hi ha un ampli buit 
documental del pintor entre 1921 i 1926 que respon a un descens de la intensa acti-
vitat de l’artista, afegint que a partir de 1925 la seva esposa Matilde Garriga va patir 

                                                 
1505 Acta de la Societat Artística i Literària, 13-05-1924. Registre número 7767. AGDGC. 
1506 Al carrer de Ballester la família Urgell hi tenia la residència familiar i poc després de la mort de Modest 
Urgell Ricard l’amplià allargant-la fins el carrer Escipió. CODES LUNA, Miquel-Àngel, op. cit., p. 72. 
1507 Carta de Ricard Urgell a Carlos Vázquez. Barcelona, 03-06-1924, rº. Arxiu Carlos Vázquez 
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una invalidesa irreversible.1508 Però Carlos Vázquez no va ser l’únic dels socis més 
fidels que no s’hi va presenciar, ja que per exemple el pintor Aureli Tolosa no hi va 
exposar, essent tan sols la tercera vegada des de 1900 que no formava part en una 
col·lectiva de l’Artística, així com Alexandre de Cabanyes i Magí Oliver. En el 1924 
es fa del tot evident la davallada que estava vivint l’entitat, la qual per altra banda ja 
comptava amb una gens menyspreable trajectòria de vint-i-quatre anys.  
 
Abans de que aquell mes de març arribés a les seves acaballes es publicà un dicta-
men que responia a l’assessorament per part de l’Acadèmia de Belles Arts a la Co-
missió de Cultura referent a les Exposicions d’Art, i exigit per l’Ajuntament de la 
ciutat. L’informe resultant havia comptat amb la complicitat de les entitats culturals 
de Barcelona que havien format part de la dissolta Junta Municipal d’Exposicions i 
entre les que hi havia figurat la Societat Artística i Literària. Igualment s’esmentà la 
complicitat de la jove Agrupació d’Aquarel·listes i la de dos personatges com Lluís 
Plandiura1509 i Carlos Pirozzini. S’arribà a l’acord que l’organisme responsable de les 
exposicions havia d’estar format per l’alcalde, per acadèmics de Belles Arts, vocals 
de la Junta de Museus, representants de l’Escola d’Arts i Oficis i de la 
d’Arquitectura, i cinc artistes elegits per les societats artístiques que tinguessin cinc 
anys de trajectòria i almenys vint-i-cinc socis. En resum, la corporació va signar el 17 
de març de 1924 la defensa de les exposicions oficials d’art al Palau de Belles Arts, i 
quedà reflectit que aquestes haurien de tenir un caràcter bianual i internacional, tot 
alternant-se amb les Exposiciones Nacionales de Madrid.1510  
 
Es fa imprescindible comentar el gran sotrac que va sofrir la Societat Artística aquell 
estiu, ja que el 6 de juliol Ricard Urgell va patir una angina de pit que el dugué a la 
mort amb tan sols cinquanta anys. Els documents referents a l’estat de comptes de 
l’entitat ens fan saber que dos dies després del tràgic succés els socis li compraren 
una corona de flors per valor de 100 pessetes a mode d’homenatge pòstum.1511 Joa-
quim Folch i Torres en va fer ressò des de la Gaseta de les Arts,1512 revista que havia 
iniciat la seva primera època el maig de 1924 com una mena de prolongació de les 
pàgines artístiques de La Veu de Catalunya.1513 També el crític i company d’entitat 
d’Urgell, Joaquín Ciervo, no va desaprofitar l’ocasió per dedicar-li un nodrit article a 

                                                 
1508 PUENTE, Joaquín [de la]; SAÍZ DE LUCA DE TENA, Jesús; VÁZQUEZ GARRIGA, Matilde, Carlos 
Vázquez. Ciudad Real 1869-Barcelona, 1944. Ciudad Real: Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, 1990, p. 28. 
1509 « Luis Plaudiura, tanto par ejercer el cargo de delegado regio provincial de Bellas Artes como por las ince-
santes demostraciones que realiza en pro de los artistas y admitiendo, por último, la opinión de don Carlos 
Pirozzini y Martí, en el doble concepto de haber llevado a término las manifestaciones artísticas celebradas 
durante les años que prestó sus valiosos servicios a la ciudad de Barcelona y haber sido el representante de la 
Academia en las dos últimas. » a « Un dictamen. Las Exposiciones de Arte de Barcelona ». La Vanguardia, 
núm. 18747 (21-III-1924), p. 13. 
1510 « Un dictamen. Las Exposiciones de Arte de Barcelona ». La Vanguardia, núm. 18747 (21-III-1924), p. 13. 
1511 Estado de cuentas de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” en 31 Diciembre del finido año de mil novecientos 
veinticuatro. Registre número 7767. AGDGC. 
1512 LA REDACCIÓ (Joaquim Folch i Torres), « El pintor Ricard Urgell ». Gaseta de les Arts, núm. 5 (15-VII-
1924), pp. 5-6. 
1513 BRIHUEGA SIERRA, Jaime, Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936.  Madrid: Istmo, 1981, p. 243. 
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La Esfera, on es referí a la Societat de la que era soci i també a l’exposició que aques-
ta havia celebrat a Madrid tot dient: « Es nuestro propósito manifestar que la Socie-
dad Artística y Literaria de Cataluña experimenta ahora la desaparición de uno de 
sus más relevantes prestigios y un paladín para el porvenir de la meritísima entidad, 
que tuvo la satisfacción, cuando hizo Exposición en la Villa y Corte, de ver cómo el 
ilustre patronato del Museo Nacional de Arte Moderno elegía: Teatro, pintura de 
firme coloración, muy atrayente, personalísima, original de Urgell. »1514  
 
Tanmateix i a diferència del que podem creure, aquella exhibició a les Areñas no va 
ser la darrera que organitzà l’Artística i Literària ja que encara en celebrà algunes més 
entre les quals la gran memorable amb motiu del seu vint-i-cinquè aniversari. Efecti-
vament el mes de novembre d’aquell any l’entitat ja planejava la propera exhibició 
col·lectiva i es va decidir convidar a Josep Segrelles i Tito Cittadini, el qual ja hauria 
exposat amb el grup en el 1915, tot i que al final no ho va fer ni en el 1925 ni més 
endavant.1515 
 
▪ Un intent de reviscolança el 1925 
 
No exempta de que la seva presència a les Galeries Areñas havia estat més aviat 
anodina, la Societat Artística i Literària tornà l’any següent a la Sala Parés amb un 
ventall artístic propi de les grans ocasions. Com era habitual en les col·lectives la 
Junta Directiva va acordar que per la propera exposició els artistes Carlos Vázquez, 
Bonaventura Puig Perucho i Josep Mongrell, que era el president, serien els respon-
sables de l’admissió i col·locació de les obres d’art que s’hi exposarien.1516 
 
Vint-i-cinc artistes, també anomenats « distinguidas personalidades »,1517 definició 
que a aquestes alçades hem trobat en múltiples ocasions, firmaven les més de qua-
ranta peces que es van exposar a partir del 10 de gener de 1925 i en el transcurs de 
dues setmanes. Probablement el motiu de l’ambiciosa col·lectiva es devia a una me-
na de preparació per a la gran mise en scène que els socis organitzarien l’any següent 
amb motiu de les noces de plata de l’entitat, o potser pretenien deixar enrere la dar-
rera exhibició, que no havia despertat gran ressò ni grans expectatives.  
 
A mode de « processó » per on desfilaren « bones obres »,1518 els nostres artistes van 
exposar públicament a la Sala Parés, la qual viuria els seus darrers moments capita-
nejada per Joan Baptista Parés, ja que el juliol de 1925 aquest signaria el rebut de 
traspàs a Joan Anton Maragall, qui ben aviat pensà en la renovació de la sala.1519  

                                                 
1514 CIERVO, Joaquín, « Desde Barcelona. Una baja en el arte.-Ricardo Urgell ». La Esfera, núm. 550 (19-VII-
1924). 
1515 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 18-11-1924, pp. 52-54. RCAB. 
1516 Ibid. 
1517 « Vida artística. Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 19003 (15-I-1925). 
1518 C. Arbó (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Una processo - Noves de fora ». La Esquella de la Torratxa, 
núm. 2393 (16-I-1925), p. 850. 
1519 MARAGALL, Joan A., op. cit., p. 145. 
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L’entitat va celebrar la seva exposició anual, que suposà per als socis una despesa de 
300 pessetes, si bé el cost real de la mostra acabaria sent de 264,75 pessetes.1520 S’hi 
presentaren amb algunes noves firmes i a diferència de l’anterior mostra s’hi exposà 
també representació estatuària. En aquesta ocasió la premsa barcelonesa no en que-
dà al marge i hem localitzat interessants articles sobre l’exhibició que ens ocupa. Per 
començar el Diario de Barcelona va destacar la llarga durada de la col·lectiva, conver-
tint el seu nom en « venerable » i va remarcar també que els seus valors plàstics, tot i 
procedir de firmes ben conegudes, no deixaven de ser diversos i inclús contraposats 
en el seu si.1521  
 
Les noves firmes de la Societat responien al pintor Marià Bernad, secretari des de 
l’any anterior, i a l’escultor Àngel Ferrant, els quals varen concórrer a l’exhibició 
col·lectiva amb dues obres cadascun. El primer d’ells hi envià els quadres a l’oli Bo-
degón i Paisaje, tot i que Joaquim Folch i Torres des de la Gaseta de les Arts va desvet-
llar la presència d’un tercer quadre seu, concretament un paisatge que segons el crític 
superava les altres dues obres que sí apareixien en el catàleg i que són les esmentades 
més amunt.1522 Per la seva part l’escultor Ferrant va participar amb dues talles, una 
de les quals realitzada amb banús1523 i que duia el número 11 va ser destacada pel 
citat crític per ser « deliciosament decorativa ».  
 
 
                                                 
1520 Estado de cuentas de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” del finido año de mil novecientos veinte y cinco. Re-
gistre número 7767. AGDCG. 
1521 FOLCH, Lluís, « Les exposicions de la setmana. Sociedad Artística y Literaria ». Diario de Barcelona, núm. 
13 (15-I-1925), p. 6. 
1522 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « La venerable Sala Parés ». Gaseta de les Arts, núm. 29 
(15-VI-1925), p. 5. 
1523 La fusta de banús és de color fosc, dura i pesant, inatacable pels insectes i de textura compacta, i és molt 
estimada en ebenisteria. 
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Gràcies a la descripció localitzada al Diario de Barcelona sabem que aquesta peça res-
ponia a la tècnica ronde-bosse és a dir en tres dimensions,1524 mentre que l’altra que va 
presentar era una composició vertical d’un relleu escultòric d’una maternitat, que va 
ser la que finalment il·lustrà l’article de Folch i Torres.1525 Sorprèn que en el si de 
l’Artística i Literària hi figurés la presència de personalitats com la de Ferrant, 
d’origen madrileny i instal·lat a Barcelona des de 1920, que esdevingué un dels artis-
tes més importants de l’avantguarda. No podem deixar d’esmentar que en la prima-
vera d’aquest mateix any formà part també de la primera exposició de la Sociedad de 
Artistas Ibéricos1526 al Palacio de Exposiciones del Retiro de Madrid, i la seva vincu-
lació amb l’avantguardisme representà un element prou innovador per la Societat 
Artística com per a que no passés desapercebut. No obstant el crític de La Publicitat, 
que comentà d’una forma molt sintètica l’exposició, va constatar la manca de nove- 
 

                                                 
1524 FOLCH, Lluís, « Les exposicions de la setmana. Sociedad Artística y Literaria ». Diario de Barcelona, núm. 
13 (15-I-1925), p. 6. 
1525 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « La venerable Sala Parés ». Gaseta de les Arts, núm. 29 
(15-VI-1925), p. 5. 
1526 La Sociedad de Artistas Ibéricos (1925-1936) va néixer en un context en què la crítica espanyola afrontava 
l’inici dels anys vint amb la necessitat d’un canvi que suposés inserir Madrid en el panorama artístic internaci-
onal. Va estar formada per crítics d’art, artistes i escriptors, i en el marc de l’art espanyol d’avantguarda, supo-
sà una excepció pel fet de donar veu als crítics i per publicar textos teòrics. Pel que fa al panorama plàstic, les 
obres que es van reunir en la primera mostra, on hi hagué poca participació catalana, reflectiren la manca d’un 
estil homogeni, però sí la influència de corrents coetànies. L’any 1995 es va organitzar una exposició com-
memorativa comissariada per Jaime Brihuega i Concha Lomba al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
y Centro Nacional de Exposiciones on hi figurà obra d’Àngel Ferrant. La Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte 
español de 1925, 18-X-1995/22-I-1996, Edificio Sabatini, Planta 4. 
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tats i ganes de superació en la mostra.1527 Tampoc Manuel Marinel·lo a La Esquella 
de la Torratxa comentà la seva participació mentre que sí ho va fer de Marià Ber-
nad.1528  
 
Bernad continuà exposant amb l’entitat fins el seu final, és a dir en les dues següents 
exhibicions, mentre que per l’escultor la present mostra va significar la primera i 
única ocasió en la que s’adheria com a participant. Tanmateix el seu cas no és isolat 
en la llarga trajectòria de la que ja podia presumir la Societat Artística, i en el quadre 
sinòptic realitzat i presentat en aquesta tesi doctoral es mostra l’assiduïtat o incons-
tància dels artistes que van formar part de l’entitat. I aprofitant que tractem els es-
cultors inclourem aquí la participació de Vicente Navarro a través del delicat bust 
femení d’un marbre policrom que es reproduí a la Gaseta de les Arts.1529 
 
Ara bé tal i com hem anat demostrant al llarg del nostre estudi, hi hagué un grup 
d’autors que esdevingueren el fidel puntal de la Societat, si bé molts d’ells es van 
anar quedant pel camí a mesura que el temps avançava. Amb tot, en la vint-i-
quatrena exposició es van poder veure pintures d’alguns autors que havien anat ex-
posant des de 1900, si bé la presència d’un d’ells, Ricard Urgell, es feia a mode 
d’homenatge pòstum. L’escena de boxa intitulada El último round era el quadre que la 
resta de socis havien escollit per representar-lo, i fou reproduït tant a l’article al qual 
ens hem referit de la Gaseta de les Arts1530 com a La Esfera, on Joaquín Ciervo, el crí-

                                                 
1527 « Carnet de les Arts. Les primeres exposicions de l’any ». La Publicitat, núm. 15871 (31-I-1925), p. 1. 
1528 C. Arbó (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Una processo - Noves de fora ». La Esquella de la Torratxa, 
núm. 2393 (16-I-1925), p. 850. 
1529 FOLCH I TORRES, Joaquim, « L’Associació Artística i Literària de Catalunya a can Parés ». Gaseta de les 
Arts, núm. 18 (1-II-1925), p. 1. 
1530 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « La venerable Sala Parés ». Gaseta de les Arts, núm. 29 
(15-VI-1925), p. 5. 
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tic que signava l’article i company del traspassat autor, el definí com « el precioso 
broche que unía, solidificando, la corona de arte ofrecida en esta exhibición ».1531  
 
I a banda de la d’Urgell una de les altres notes vibrants de l’exhibició va ser 
l’esclatant Paisatge1532 d’un dels expositors esporàdics de l’entitat, Joaquim Mir, 
l’obra del qual va suscitar gran interès.1533 En l’any 1925 tan sols els pintors Josep 
Maria Tamburini i Aureli Tolosa podien afirmar ser els més veterans de l’entitat 
pel fet d’haver-se unit al cenacle des de la seva primera exposició a la Parés vint-i-
cinc anys enrere. Tamburini signava una habitual figura1534 titulada Fantasía i el qua-
dre Paisaje, alhora que Tolosa va exposar-hi un Estudio i una vista d’Olot que consta-
va en el catàleg amb el nom de Madrugada. Als evocats artistes els acompanyaven 
alguns autors adherits a partir de l’exposició que el 1908 celebrà l’efímera Societat 
d’Artistes Catalans. Per començar ens referirem a Antoni Ros i Güell, que no cons-
tà en el catàleg malgrat exposar el paisatge Otoño, el qual va il·lustrar juntament amb 
les reproduccions de les obres d’Urgell i Puig Perucho l’article de Ciervo.1535 Aquest 
pintor havia participat en més de vint exposicions de l’Artística i per tant la seva 
fidelitat al grup estava més que acreditada. 
 
Igualment, un dels altres noms habituals a les exposicions era el d’Agapit Casas, 
que hi envià dues pintures amb el mateix títol de Paisaje, una de les quals representa-
va un lluminós safareig de Sitges plasmat en anteriors teles.1536 Per la seva banda el 
seu germà, Pere Casas Abarca, que sumava algunes exposicions menys amb el 
grup, decidí fer-hi constar les dues obres Valenciana i Retrato. A més entre els més de 
quaranta treballs exposats s’hi podia contemplar una Marina d’Alexandre de Caba-
nyes, un dels paisatgistes de la « lleva » de 1908 que finalment no va aconseguir de-
mostrar un brillant èxit en la col·lectiva.1537  
 
Però no només hi van figurar pintures i algunes escultures a la Sala Parés durant les 
dues setmanes que va romandre oberta l’exposició, sinó que l’artista Dionís Baixe-
ras va decidir exposar els dos dibuixos al carbó intitulats Pastores i Pescadores que res-
ponien a les seves dues temàtiques habituals, arrelades en el món muntanyenc i en el 
del mar. Mentre que a la Parés hi exposava de forma col·lectiva, a les Galeries Laie-
tanes ho feia individualment,1538 demostrant ser « un pintor d’aquells als qui la crítica 

                                                 
1531 CIERVO, Joaquín, « Desde Barcelona. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Esfera, núm. 580 (14-II-1925), p. 8. 
1532 FOLCH, Lluís, « Les exposicions de la setmana. Sociedad Artística y Literaria ». Diario de Barcelona, núm. 
13 (15-I-1925), p. 6. 
1533 « Vida artística. Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 19003 (15-I-1925). 
1534 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « La venerable Sala Parés ». Gaseta de les Arts, núm. 29 
(15-VI-1925), p. 5. 
1535 CIERVO, Joaquín, « Desde Barcelona. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Esfera, núm. 580 (14-II-1925), p. 8. 
1536 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « La venerable Sala Parés ». Gaseta de les Arts, núm. 29 
(15-VI-1925), p. 5. 
1537 Ibid. 
1538 Barcelona, Galeries Laietanes. 17/30-I-1925. 
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ja no hi té res a dir » i amb un temperament ja definit que Folch i Torres comparà al 
de Modest Urgell.1539 
 
D’aquest conjunt d’autors hi caldria afegir Nicolau Raurich, malgrat que la seva 
presència amb l’Artística i Literària es concentrés sobretot en aquests darrers anys. 
En l’actual col·lectiva va enviar dues obres, per un costat Marismas del Llobregat, « una 
caiguda d'aquest pintor a records de joventut que li fan nosa »1540 i per altre Sol de 
tarde. Tampoc hi faltà la presència de Francesc Galofre Oller amb la destacada pin-
tura Retrato del Doctor Letamendi i tres interiors de Josep Maria de Martí Garcés, dos 
d’ells molt propers als interiors holandesos.1541 El nucli essencial de l’entitat era poc 
variable, constatat en les firmes que hem anat trobant regularment en les exposici-
ons. De forma notablement perenne Magí Oliver hi havia anat exposant des de 
1911 i en l’actual novament amb temàtica paisatgística: Primavera i Otoño. 
L’acompanyava Josep Mongrell amb la composició Pescadors, en què s’hi veia una 
parella formada per un home i una dona a la vora del mar carregats amb estris de 
pesca. L’oli, reproduït a Gaseta de les Arts,1542 recordava la composició d’hortolans 
executada pel mateix autor que va servir per il·lustrar la invitació de la XIV Exposi-
ció de la Societat Artística i Literària (1914).  
 
Juntament amb aquesta peça la Sala Parés lluïa la firma de Bonaventura Puig Pe-
rucho, un dels puntals pictòrics des que l’any 1911 entrà a formar part de l’entitat. 
Aquest cop la seva presència es va reduir a un únic i fermíssim treball1543 titulat Pai-
saje, « un dels seus paisatges intensos plens de fina poesia, pintat amb la manera grisa 
que li és própia ».1544 També hi va destacar una nota « picaresca »1545 de Josep Ma-
ria Xiró, Le gage,1546 alhora que les aportacions d’un dels autors més elogiats del 
grup, Carlos Vázquez. Aquest darrer va allunyar-se de la representació de figures 
regionalistes a la que ens tenia acostumats, i en la present exposició va contribuir 
amb tres pintures que aparegueren al catàleg com estudis i que duien el nom d’Efecto 
de sol, Patio de la Mancha i la magnífica obra El Cristo de la bandera.1547  
 

                                                 
1539 FOLCH I TORRES, Joaquim, « Mestre Dionís Baixeras ». Gaseta de les Arts, núm. 17 (15-I-1925), pp. 5-6. 
1540 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « La venerable Sala Parés ». Gaseta de les Arts, núm. 29 
(15-VI-1925), p. 5. 
1541 FOLCH I TORRES, Joaquim, « L’Associació Artística i Literària de Catalunya a can Parés ». Gaseta de les 
Arts, núm. 18 (1-II-1925), p. 1. 
1542 Ibid. 
1543 FOLCH, Lluís, « Les exposicions de la setmana. Sociedad Artística y Literaria ». Diario de Barcelona, núm. 
13 (15-I-1925), p. 6. 
1544 FOLCH I TORRES, Joaquim, « L’Associació Artística i Literària de Catalunya a can Parés ». Gaseta de les 
Arts, núm. 18 (1-II-1925), p. 1. 
1545 « Vida artística. Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 19003 (15-I-1925). 
1546 En francès la paraula gage significa peça de vestir o penyora. El fet que l’article aparegut a La Vanguardia 
definís l’obra com un « guiño picaresco » ens desvetlla que molt probablement la pintura de Josep Maria Xiró 
respongués a una escena de joc. « Vida artística. Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 19003 
(15-I-1925). 
1547 « Vida artística. Crónica general. Exposiciones ». La Vanguardia, núm. 19003 (15-I-1925). 
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Carlos Vázquez 
El Cristo de la bandera 
Oli s/tela, 94 x 75 cm. 
Barcelona. Antiga col·lecció  
Albert Oller Garriga 
XXIV Exposició de la Societat  
Artística i Literària de Catalunya  
— Gener de 1925 

 
 
La darrera fornada de la que parlarem és la constituïda per aquells artistes que 
s’havien incorporat en l’equador de la trajectòria de la Societat Artística, amb una 
escassa i esporàdica participació amb el grup, però sense passar desapercebuts als 
ulls dels crítics i del públic. Tres obres de José María Vidal-Quadras un dels més 
novells pintors de l’entitat però a l’alçada dels més veterans, lluïen a la Sala Parés 
amb el títol Sol de invierno, Sombrilla japonesa i Isabelino, i amb ell Pere Ysern que tam-
bé feia un bon paper amb dues obres de temàtica paisatgística. S’hi va sumar el pin-
tor Víctor Moya « muy sobrio en un arrogante Interior » segons publicava Joaquín 
Ciervo a La Esfera1548 i que acabà despertant l’atenció dels visitants,1549 així com un 
destacat retrat de Julio Moisés, membre de l’entitat des de feia tan sols cinc anys.  
 
No acaba aquí l’aportació pictòrica, ja que gràcies a l’article de Joaquín Ciervo, el 
qual com a soci de l’entitat coneixia de primera mà els seus afers interns, sabem que 
en el grup de pintors hi figurà igualment Josep Segrelles, artista que veiem per pri-
mera vegada i que va ser convidat a exposar per especial invitació de la Societat Ar-
tística tal i com també havia succeït amb Àngel Ferrant, escultor del qual ja hem par-
lat abans.1550 Coincideix amb el moment més àlgid de la seva carrera, iniciada el 

                                                 
1548 CIERVO, Joaquín, « Desde Barcelona. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Esfera, núm. 580 (14-II-1925), p. 8. 
1549 FOLCH I TORRES, Joaquim, « L’Associació Artística i Literària de Catalunya a can Parés ». Gaseta de les 
Arts, núm. 18 (1-II-1925), p. 1. 
1550 CIERVO, Joaquín, « Desde Barcelona. Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Esfera, núm. 580 (14-II-1925), p. 8. 
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Josep Segrelles 
Beethoven. Cinquena Simfonia, 1927 

Aquarel·la s/paper 
The Illustrated London News. Col·lecció particular 
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Invitació a l’exposició col·lectiva 
d’Agapit Casas, Josep Maria de Martí 
Garcés, Joaquim Mir i Pere Ysern  
a la Galerie Balzac de París, 1925. 

 
 
decenni dels anys 20 i més concretament quan començà a realitzar la gran il·lustració 
del Don Quixot per l’editorial Gallach-Calpe (1918).1551 Malauradament i com a 
conseqüència de que no va figurar en el catàleg desconeixem més detalls sobre la 
participació de Segrelles a la vint-i-quatrena exhibició de l’Artística, però podem 
afirmar que aquella mostra va ser un primer tast amb el col·lectiu, i el febrer de l’any 
següent va ser acceptat per unanimitat com a soci de número després de que 
sol·licités per carta la seva admissió.1552  
 
L’entitat no es caracteritzava en general, per alterar el to de les seves exposicions ni 
per haver defensat noves inquietuds plàstiques a mesura que s’endinsava en el segle 
XX. No canviava, sinó que madurava seguint el caràcter que tant la definí i com és 
lògic, després de més de vint anys de vida podia presumir d’haver-se fet un lloc en el 
panorama cultural de la ciutat, com bé assenyalà Joaquim Folch i Torres des de la 
publicació que dirigia: « El fet d'haver celebrat vint-i-quatre exposicions col·lectives 
ens ofereix un cas poc comú a la nostra terra, on, en qüestions d'organització artísti-
ca, com en moltes altres coses, és un fer i desfer constant. »1553 Passaren alguns me-
sos i per la primavera del mateix any una petita representació de la Societat Artística 
i Literària va exposar lluny de Barcelona, concretament a París. En efecte, a mitjans 
d’abril de 1925 Joaquim Mir, Agapit Casas, Josep Maria de Martí Garcés i Pere 
Ysern, expositors de la darrera col·lectiva de l’entitat, es van agrupar per celebrar 

                                                 
1551 MONTAGUT PIERA, Bernardo, José Segrelles. Pintor español, ilustrador universal. Zaragoza: Anubar Edicio-
nes, 1978, p. 15. 
1552 Acta de la Societat Artística i Literària, 12-02-1926.  Registre número 7767. AGDGC. 
1553 FOLCH I TORRES, Joaquim, « L’Associació Artística i Literària de Catalunya a can Parés ». Gaseta de les 
Arts, núm. 18 (1-II-1925), p. 1. 
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una exposició a la francesa Galerie Balzac, col·lectiva que es clausurà el 2 de maig i 
que tingué un bon succés de públic i de crítica.1554  
 
 
3.2.4. Les noces d’argent, 1926 
 
La Societat Artística i Literària avançava cap al seu primer quart de segle i la seva 
Junta Directiva preparava els actes commemoratius de l’aniversari de cara al nou 
any, 1926. Tanmateix abans de que el 1925 arribés al seu final, els socis, aleshores 
presidits per Josep Mongrell, van celebrar una assemblea a l’estudi de José María 
Vidal-Quadras1555 en la que a través de les gestions dutes a terme pel citat pintor i 
per Josep Maria de Martí Garcés, es proposà al duc d’Alba com a President d’Honor 
de la Societat, essent finalment escollit per « aclamación y absoluta unanimidad ».1556 
Ben aviat els socis de l’entitat sabrien la resposta del citat prohom, ja que l’acta de la 
sessió celebrada el 12 de febrer posava de manifest que havien rebut l’acceptació 
formal a la presidència honorària.1557 En efecte, el caràcter altament oficial que regia 
l’entitat seguia essent vigent en aquesta etapa de la seva trajectòria, tal i com reflectí 
el luxós catàleg que s’edità amb motiu del seu vint-i-cinquè aniversari, on a banda de 
detallar la nòmina d’artistes i obres exposades hi trobem la relació d’una sèrie de 
personalitats allunyades de la praxis de l’art i amb càrrecs institucionals que havien 
estat nomenats Socis d’Honor per la Junta. 
 
Ara bé, seguint la informació apareguda en el catàleg de la gran exposició que va 
esdevenir la de 19261558 hem d’aclarir que els artistes als quals ens hem referit fins 
ara com a Socis d’Honor, és a dir Joaquín Sorolla, finat des de feia quatre anys, Ig-
nacio Zuloaga i Hermen Anglada-Camarasa, que a més figuraven com a tals en el 
reglament reformat de 1914,1559 van aparèixer en el citat catàleg com a Socis de Mè-
rit, juntament amb Miquel Blay i Manuel Fuxà. En canvi els Socis d’Honor eren el 
Capità General, el Governador Civil, l’Alcalde de la ciutat Darius Romeu Freixa Ba-
ró de Viver, el President de la Diputació i el President de l’Audiència, capitanejats 
tots ells pel duc d’Alba com a President d’Honor. I finalment, la tercera relació de 
noms que es va publicar en el catàleg responia als trenta-nou socis de número de 
l’entitat, entre els quals n’hi havia de traspassats. Així doncs descobrim el to que en 
una data tan assenyalada volia difondre la Societat Artística i Literària de Catalunya, 
que per trajectòria, fidelitat en les seves exposicions i socis adherits ja podia presu-
mir de ser una de les entitats més veteranes de la ciutat de Barcelona.  

                                                 
1554 « Exposició Martí Garcés, A. Casas Abarca, Joaquim Mir i P. Isern Alié a París ». Gaseta de les Arts, núm. 
24 (1-V-1925), p. 6. 
1555 Carrer de Reina Cristina, número 1. Barcelona 
1556 Acta de la Societat Artística i Literària, 23-12-1925. Registre número 7767. AGDGC. 
1557 Acta de la Societat Artística i Literària, 12-02-1926. Registre número 7767. AGDGC.  
1558 Exposición 1926. Catálogo. XXV Aniversario de la Fundación de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Ex-
posición Conmemorativa patrocinada por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad en la Sala Parés. 25-
II/19-III-1926, Sala Parés. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1926. 
1559 Reglamento (reformado). Capítulo 2, Artículo 6. Any 1914. Registre número 7767. AGDGC. 
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Portada del catàleg de l’Exposició  
Commemorativa del XXVè aniversari  
de la fundació de la Societat Artística  
i Literària de Catalunya (1926) 
Arxiu Esther Alsina 

 
 
El dia 23 de desembre de 1925 la Junta Directiva va notificar als seus socis que 
l’entitat havia presentat una sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Barcelona 
amb l’objectiu de celebrar una exposició extraordinària. L’Ajuntament va acollir po-
sitivament tal sol·licitud i la concedí amb el següent comunicat:  
 

La Comisión Municipal Permanente, en sesión del día 15 del actual, acordó que ac-
cediendo a lo interesada por la Entidad de su digna Presidencia, y teniendo en cu-
enta la importancia del homenaje público que en celebración del XXV aniversario 
de su fundación organiza dicha entidad en honor de los gloriosos artistas fallecidos, 
presentando sus mejores obras junto con las de los socios de honor y demás que en 
la actualidad forman tan prestigiosa institución, se conceda a la misma una subven-
ción de seis mil pesetas, asociando de esta suerte la ciudad de Barcelona a la proyec-
tada manifestación de un tan alto sentido cultural y artístico [...].1560  

 
Així doncs l’Ajuntament va subvencionar l’exposició tal i com quedà reflectit en la 
primera plana del fastuós catàleg i també en l’estat de comptes, on hem averiguat 
que el consistori invertí un total de 5.928 pessetes.1561  
 
 
                                                 
1560 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 23-12-1925, pp. 54-57. RCAB. 
1561 Estado de cuentas de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” del finido año de mil novecientos veintiséis. Registre 
número 7767. AGDGC. 
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Carlos Úrbez 
Retrat de Darius Romeu Freixa,  
Baró de Viver 
Alcalde de Barcelona entre 1924 i 1930 
AHC 

 
 
Pel que fa al marc de tal festivitat no podia ser un altre que el lloc on es va originar 
la Societat Artística i Literària, és a dir la Sala Parés. Gràcies a l’anàlisi de les actes de 
l’entitat hem averiguat que Joan Anton Maragall, aleshores director de la galeria, cedí 
la sala pel valor de 1.200 pessetes i sol·licità el 10 per cent de les vendes de les obres. 
Així mateix es va resoldre que cada soci actiu podia exposar una obra si la seva di-
mensió era d’1 metre o més, i fins a dos si eren de mides més reduïdes.1562 La despe-
sa de la mostra superava amb escreix les anteriors exposicions, ja que va suposar un 
cost de 6.451,50 pessetes, i com era habitual va cobrar als seus socis una part a pror-
rata, alhora que va fer efectiva la venda de catàlegs (156 pessetes) i la d’un ornament 
al saló a la Casa Maragall per valor de 700 pessetes, per la qual cosa els ingressos van 
sumar un total de 6.910,45 pessetes. Essent per tant una gran exhibició que no va 
suposar cap pèrdua per l’entitat.1563  
 
Val a dir que els responsables d’ornamentar l’establiment varen ser Antoni Ros i 
Güell, Aureli Tolosa i Josep Mongrell.1564 Si bé coneixem aquestes dades gràcies als  
 
                                                 
1562 Ibid. 
1563 L’Ajuntament de Barcelona va aprovar una subvenció de 5.928 pessetes amb la que sumada als guanys per 
la venta de catàlegs i altres fonts d’ingrés la Junta Directiva afrontà la despesa de 6.451’50 pessetes que suposà 
el XXVè Aniversari. Estado de cuentas de la “Sociedad Artística y Literaria de Cataluña” del finido año de mil novecientos 
veintiséis. Registre número 7767. AGDGC. 
1564 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 23-12-1925, pp. 54-57. RCAB. 
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a l’Exposició  
Commemorativa  
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de la Societat Artística  
i Literària de Catalunya 
(1926) 
BC 
 
(Pàgina següent) 
Díptic que servia 
d’nvitació personal 
AHC 

 
 
documents de la Societat Artística i Literària, tals informacions no s’han localitzat en 
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.1565 Va ser el dia 25 de febrer de 1926 
quan el duc d’Alba va inaugurar l’exposició1566 i publicacions com el diari El Día 
Gráfico no va demorar la descripció del sumptuós esdeveniment: « El acto revistió, 
por esta causa, una solemnidad desusada. El Ayuntamiento patrocinó esta Exposi-
ción Conmemorativa, y las autoridades acudieron al acto de inauguración, al que 
asistió, asimismo, un público distinguido. »1567 La prometedora mostra col·lectiva 
d’una entitat amb « una història brillant », tal i com apuntava el crític Manuel Mari-
nel·lo,1568 havia estat organitzada d’una forma magnificent i un bon exemple són els 
tres documents que es van editar amb motiu de l’exposició. Per un costat la invitació 
personal a la inauguració en què l’entitat anunciava qui patrocinava l’exposició alho-
ra que assegurava l’« asistencia de las autoridades », i per altre un díptic on es convi-
dava a la mostra i es detallava la relació d’expositors.1569  I finalment una edició de 
luxe on es detallaven els diferents tipus de socis que conformaven l’entitat, un escrit 
elaborat pel crític Manuel Rodríguez Codolá que prece dia la nòmina d’expositors, i 
per últim reproduccions d’algunes de les obres exposades.1570  

                                                 
1565 S’han consultat les caixes i expedients Representaciones ó delegaciones del Excmo. Señor Alcalde y Ayuntamiento, 
Expediente referente a funciones religiosas y demás Ceremonial (1925 i 1926), Assesoria Tècnica de la Comissió de Cultura 
(1918-1926, i posteriors), Memòries d’activitats (1922-1945) i Subvencions, entre d’altres documents inventariats en el 
Dossier de Cultura. 
1566 Carta de la Societat Artística i Literària a la vídua i als fills de Joaquín Sorolla, 04-01-1926. P. 1 rº. Museo 
Sorolla CS4323.  
1567 « Correo de las Artes y de las Letras ». El Día Gráfico, núm. 3974 (26-II-1926), p. 7. 
1568 C. Arbó (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques Artístiques ». La Esquella de la Torratxa, núm. 
2438 (12-III-1926), pp. 167-168. 
1569 XXV Aniversario de la Fundación de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. 25-II/19-III-1926, Sala Parés. 
Barcelona: Artes Gráficas SA, succ. de Henrich y Cia., 1926. 
1570 Exposición 1926. Catálogo. XXV Aniversario de la Fundación de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Ex-
posición Conmemorativa patrocinada por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad en la Sala Parés. 25-
II/19-III-1926, Sala Parés. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1926. 
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Agustí Robert Surís 
Retrat de Modest Urgell 
1889 
Dibuix reproduït en el Catàleg  
de l’Exposició Commemorativa  
del XXVè aniversari de la fundació  
de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya (1926) 
Arxiu Esther Alsina 

 
 
Igualment en la presentació de les peces artístiques hi havia un acurat treball atès 
que l’espai expositiu va ser plantejat a partir de dues seccions, per un costat un apar-
tat retrospectiu amb les firmes d’aquells artistes traspassats que havien format part 
de l’entitat, i per altre costat una secció protagonitzada per artistes actuals que foren 
instal·lats a la sala gran. Vuit eren els autors que van ser instal·lats en l’espai que ha-
via estat la primitiva Sala Parés1571 i responien a les obres de l’instigador de la Socie-
tat Artística, Modest Urgell, així com als pintors també finats Joan Brull, Ricard Ur-
gell, Manuel Cusí, Manuel Feliu de Lemus, Tomàs Sans, Joaquín Sorolla i Josep 
Cardona. En relació a la selecció i col·locació de les obres presentades, el desembre 
anterior s’havia creat una comissió per tal efecte formada per José María Vidal-
Quadras, Antoni Ros i Güell, Josep Maria de Martí Garcés, Vicente Navarro i el 
president Josep Mongrell.1572  
 
Era evident que l’ànima de l’Artística i Literària havia estat Modest Urgell, tal i com 
van demostrar els socis al reproduir a l’inici del catàleg el magnífic retrat que Agustí 
Robert i Surís1573 li havia dedicat el 1889, i que va aparèixer a finals del mateix any a 

                                                 
1571 C. C. (Carles Capdevila), « Carnet de les Arts. Commemorativa de la Societat Artística i Literària de Cata-
lunya ». La Publicitat, núm. 16213 (9-III-1926), p. 1. 
1572 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 23-12-1925, pp. 54-57. RCAB. 
1573 Agustí Robert i Surís (Barcelona, 1860-1913) era fill d’una família pertanyent a l’aristocràcia amb una 
vocació artística manifestada des de ben jove, tot i que durant un temps va compaginar la pintura amb els 
estudis d’arquitectura a la Universitat de Barcelona. L’any 1881 va marxar a Roma, meca de l’art per les joves 
promeses artístiques del moment i allí inicià la seva formació com a pintor gràcies a la bona situació econòmi-
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La Ilustració.1574 A més es varen exposar setze obres d’Urgell superant en quantitat la 
resta de participants, i atorgant-li per tant un lloc d’honor no tan sols en la mostra 
sinó també en el si de l’entitat. El seu paper fonamental va quedar plasmat a través 
del citat escrit de Rodríguez Codolá, que com hem vist va ser autor de les crítiques 
publicades a La Vanguardia des de les exposicions del grup de principis de segle XX 
i fins el final de la seva trajectòria. El nom de Modest Urgell ja apareix en la primera 
línia de l’escrit, en què el crític narrava com el « último romántico de nuestros pinto-
res » acudia al capvespre a la rebotiga de la Parés, tot refugiant-se de les noves cor-
rents plàstiques i amb l’objectiu d’agrupar aquells artistes que apareixien « como la 
representación del pasado y para cuantos no se dejaban seducir por el canticio de los 
jaleadores de corrientes exóticas. » I és en aquest punt on trobem l’origen de la Soci-
etat Artística i Literària, que malgrat que l’ingrés no era del tot obert al no ser-hi tot-
hom convidat i acceptat, va arribar a acollir un gran i important nombre 
d’artistes.1575 
 
No tardaren a manifestar-se les paraules del soci de l’entitat Joaquín Ciervo, qui com 
hem recordat en el seu moment n’havia estat secretari alguns anys abans. A la revista 
espanyola La Esfera el citat crític va dedicar un extens article a la commemorativa, i 
s’hi van arribar a reproduir nou dels quadres de l’exhibició. Al marge de l’aportació 
pictòrica, el comentari de Ciervo era extremadament romàntic, i començava el relat 
amb l’origen de la seva relació amb Modest Urgell. Fou en el caliu cultural de les 
inauguracions d’exposicions, estrenes de teatre i altres certàmens artístics on es van 
conèixer, fins el punt d’arribar a conrear una forta amistat. En el seu escrit Ciervo 
tampoc va oblidar fer referència a les « penyes » que sorgien en indrets com la rebo-
tiga de la Parés, on el mestre paisatgista, definit pel crític com « artista, romántico y 
muy español », creà la Societat Artística, que malgrat els seus bons propòsits no va 
aconseguir amalgamar escriptors, tal i com sí pretenia en els orígens. Constatava 
l’absència d’actes literaris, i a nosaltres ens dóna pistes de quins eren els objectius 
primigenis de l’entitat.1576 
 
                                                                                                                                               

ca de la família. A Itàlia va entrar en contacte amb artistes pensionats com ara els germans Llimona, Casano-
vas, Serra, Mas i Fontdevila, Barrau i Benlliure, entre d’altres, i pel que fa a la seva vida a Barcelona va formar 
part de la primera Junta Directiva del Cercle Artístic de Sant Lluc. Els seus treballs van ser molt aplaudits per 
la crítica de l’època, tanmateix va sofrir d’una greu malaltia que va reduir-li considerablement l’activitat artísti-
ca. A banda dels mèrits plàstics de l’autor cal destacar la difusió pública que va elaborar de les seves idees 
polítiques com a representant del pensament catòlic social, així com les obres de beneficència que realitzà. 
Ilustració Catalana, núm. 513 (6-IV-1913), p. 216; MASRIERA, Arturo, « De mi rebotica VIII ». La Vanguardia, 
núm. 14874 (26-IV-1914), p. 13; <http://criticartt.blogspot.com/2012/02/agusti-robert-i-suris-un-
artista.html> [Data de consulta: 04-IX-2014]. 
1574 La Ilustración, núm. 466 (6-X-1889). 
1575 Escrit de Manuel Rodríguez Codolá publicat com a introducció del catàleg de l’exposició i aparegut a La 
Vanguardia el dia després de la inauguració. Exposición 1926. Catálogo. XXV Aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Exposición Conmemorativa patrocinada por el Excelentísimo Ayun-
tamiento de esta Ciudad en la Sala Parés. 25-II/19-III-1926, Sala Parés. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 
1926; RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « UNA CONMEMORACIÓN. Sociedad Artística y Literaria de 
Cataluña ». La Vanguardia, núm. 19352 (26-II-1926), p. 10. 
1576 CIERVO, Joaquín, « El XX Aniversario de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Esfera, núm. 
642 (24-IV-1926), pp. 27-28. 
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Retornant al mestre, hem de dir que en certa manera Modest Urgell tancava de 
manera simbòlica un cicle vital de l’entitat, ja que va ser exposada la seva pintura 
Pedregal o una versió del mateix quadre de grans dimensions que havia figurat a 
l’exposició inaugural del desembre de 1900 i que va ser reproduït en el present catà-
leg. La citada pintura « amb una lluna esmorteïda i unes fumeroles manses »1577 fou 
la més destacada aportació de l’autor,1578 i pel crític de La Publicitat aquesta peça jus-
tificava l’adjectiu « literària » amb el que es batejà l’entitat.1579 D’aquest artista es po-
dien admirar quinze treballs amb el títol Estudio realitzats igualment a l’oli i proce-
dents de la família de l’artista. És evident que els actuals socis de l’entitat feien un 
homenatge al qui havia estat l’alma mater del grup i la seva presència a la mostra aca-
bà essent de les més lloades.  
 
Després d’admirar les obres del gran paisatgista, el públic podia aturar-se davant de 
les deu pintures de Joan Brull, qui des dels orígens de l’Artística i Literària n’havia 
esdevingut una de les seves principals figures. Precisament ell era l’únic pintor dels 
no fundacionals que va exposar amb Modest Urgell, Lluís Graner i Enric Galwey el 
1897 i per tant formava part del nucli inicial del col·lectiu. La fidelitat al grup, tal i 
com havia succeït amb Urgell, havia estat molt notòria degut a que ambdós autors hi 
exposaren fins l’any dels respectius òbits, 1912 i 1919. La seva aportació plàstica 
havia estat força inamobible en quant a temàtica i en la present estava representada 
primer per dues Figura al pastel, quatre olis titulats Cabeza de niña, dues peces amb el 
nom Cabeza de niña i el quadre Retrato de la hija del autor, reproduït en el catàleg. 
 
Un altre nom habitual a les exposicions de la Societat Artística havia estat el de Ri-
card Urgell, qui malgrat haver faltat en sis col·lectives la seva presència amb el grup 
va ser molt constant des del principi, guanyant-se l’absolut respecte i admiració dels 
seus companys quan per exemple l’any 1914 va ser proposat com a president. Cal 
afegir també que inclús després del seu traspàs els socis van decidir que la seva firma 
seguís figurant en col·lectives posteriors,1580 i a més pel que fa a l’aportació plàstica 
el seu pas per l’entitat va ser molt prominent tal i com s’evidencia a través de 
l’exhaustiu buidat de premsa que hem realitzat. En la present exhibició es va poder 
contemplar una dotzena de quadres de temàtica variada, però amb composicions 
que en el seu temps havien despertat gran interès,1581 tals com paisatges, figures, 
escenes de teatre i inclús un bodegó procedents tots ells de la família del pintor i que 
responien als títols Bailes rusos, Escena final, que fou reproduïda en el catàleg, Capilla, 
Paisaje, Último round, que havia estat exposada l’any anterior també a la Sala Parés, « 
La sorcière », « Corral », La Zarita, La Gitanilla, Efecto de nieve, Efecto de noche i finalment 
Naturaleza muerta.  

                                                 
1577 C. C. (Carles Capdevila), « Carnet de les Arts. Commemorativa de la Societat Artística i Literària de Cata-
lunya ». La Publicitat, núm. 16213 (9-III-1926), p. 1. 
1578 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1579 C. C. (Carles Capdevila), « Carnet de les Arts. Commemorativa de la Societat Artística i Literària de Cata-
lunya ». La Publicitat, núm. 16213 (9-III-1926), p. 1. 
1580 XXIV Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya, Sala Parés, 10/23-I-1925: El último round. 
1581 « Vida artística. Crónica general ». La Vanguardia, núm. 19352 (26-II-1926), p. 10. 
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Joan Brull 
Retrato de la hija del autor, c. 1900-1905 
Oli s/tela, 58 x 37,7 cm. 
Barcelona. MNAC [044630-000] 
Exposició Commemorativa del XXV Aniversari de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Febrer de 1926 
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Ricard Urgell 
Escena final 
Oli s/tela, 55 x 66 cm. 
Col·lecció particular 
Exposició Commemorativa del XXV Aniversari de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Febrer de 1926 

 
 
També en la secció retrospectiva de l’exhibició hi constava la pintura de gènere de 
Manuel Cusí, expositor present en les mostres des de 1901 tot i que d’una forma 
molt irregular. La seva presència ocupava un espai amb l’escena domèstica Adornan-
do la palma. L’obra representava un interior amb una mare i dues filles absortes en la 
preparació del Dia de Rams, i definia el gènere intimista de Cusí amb composicions 
protagonitzades per dones.1582 La pintura va ser publicada en el catàleg i a diferència 
d’alguns pintors citats anteriorment aquesta no havia figurat en cap col·lectiva ante-
rior de la Societat Artística. Ara bé, seguint la referència del catàleg és evident que de 
Manuel Cusí es va presentar aquesta única pintura, tanmateix en l’article aparegut a 
La Vanguardia a principis de març referent a l’exposició s’afirmà que del pintor 

                                                 
1582 COLL, Isabel, « Manuel Cusí i Ferret, un pintor vilanoví del segle XIX ». Miscel·lània penedesenca (1992), pp. 
301-324. 
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s’enviaren  « unos lienzos muy típicos de su labor en distintas épocas »,1583 informa-
ció que malauradament no hem pogut contrastar amb altres publicacions. 
 
Com és ben sabut, al llarg d’aquests vint-i-cinc anys de trajectòria trobem molts ar-
tistes que es van mantenir lleials a l’entitat i Tomàs Sans n’és un exemple. Exposi-
tor fidel des de 1911 fins l’any en què traspassà, el 1919 amb cinquanta anys, s’havia 
convertit en un dels paisatgistes ja arrelats al grup durant tot el segon decenni de 
carrera de la Societat. Sans s’havia establert en el paisatgisme i ja a finals del XIX 
concorria als grans certàmens, on també n’havia resultat premiat. Formava part del 
grup de pintors que desenvolupaven la seva trajectòria en un sentit diferent al que 
traçava el renovador Modernisme, tal i com s’apreciava també en el cas del company 
d’entitat Aureli Tolosa, tot i que aquest el trobem també en la pintura decorativa de 
flors i ventalls.1584 Per la gran exposició commemorativa i continuant amb la temàti-
ca que més definí a Sans, els socis n’exposaren l’oli Jardín, que va ser cedit a la Sala 
Parés per la seva vídua.  
 
Amb ell s’hi sumaven tres olis de Manuel Feliu de Lemus, qui malgrat ser present 
amb l’entitat des dels seus inicis havia format part com expositor en molt poques 
ocasions. Havia estat un dels noms amb més proximitat al Modernisme si el compa-
rem amb aquells membres de la Societat Artística sobrevivents de la generació realis-
ta o modernistes reposats, com per exemple Modest Urgell, Enric Galwey, Lluís 
Graner, Josep Maria Tamburini i Joan Brull.1585 En la present mostra del grup es van 
poder admirar tres quadres de l’autor, els titulats Cabeza de hombre, reproduït en el 
catàleg, Paisaje, propietat del seu company Dionís Baixeras i « Midinette ». 
 
Ara bé a més dels assidus i d’aquells socis que havien anat desfilant per les exposici-
ons anyals de la nostra entitat estudiada, en algunes col·lectives la Junta convidava 
artistes forans per a que participessin en les mostres, i com bé hem anat comentant a 
alguns autors excepcionals se’ls havia atorgat la categoria de Socis d’Honor. Així 
doncs, en la secció retrospectiva no hi va faltar l’eminent obra de Joaquín Sorolla, 
nomenat Soci d’Honor en època de presidència del seu gran amic Carlos Vázquez. 
En l’arxiu del Museu Sorolla hem trobat un valuós document que ens dóna com 
l’entitat s’adreçava als familiars d’aquells artistes traspassats que havien de constar en 
l’exposició del vint-i-cinquè aniversari. Hem analitzat el document que la Junta va 
adreçar a la dona i fills de Sorolla, residents a Madrid, i creiem que aquesta mateixa 
carta es va utilitzar pels altres autors que constaren en la secció retrospectiva. El do-
cument havia estat signat per Josep Mongrell i Marià Bernad, president i secretari 
respectivament, el dia 4 de gener de 1926 a l’estudi de José María Vidal-Quadras al 
carrer de Reina Cristina número 1, i en ella s’hi va fer constar el segell de l’Artística i 
Literària. L’encapçalament lloava els mèrits de la futura exposició i en el cos de la 
                                                 
1583 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1584 FONTBONA, Francesc, « L’època del Modernisme (1889-1905) » a FONTBONA, Francesc; MIRA-
LLES, Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelo-
na: Edicions 62, 1983, p. 60. 
1585 Ibid., p. 65. 
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Manuel Cusí 
Adornando la palma 
Exposició Commemorativa 
del XXV Aniversari  
de la Societat Artística  
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— Febrer de 1926 

 
 
carta es feia saber que en Junta celebrada el passat 23 de desembre l’entitat havia 
aprovat percebre obres dels artistes traspassats que estiguessin en mans de les res-
pectives famílies. Finalment s’informà de que Julio Moisés, soci de l’entitat i exposi-
tor en la present, era el responsable enviat a Madrid pels assumptes de 
l’Exposició.1586 És evident que la família acceptà la petició de la Societat Artística i a 
la Sala Parés van instal·lar-se dos olis propietat dels descendents de l’autor. Per una 
banda Jardín sevillano i per altra El niño de la barca, habitual escena marina amb gran 
treball en el tractament de la llum natural en què un nen juga a la platja amb un veler 
de joguina, reproduït en el catàleg tal i com es va fer en el cas dels anteriors pintors. 
 
Completava la secció retrospectiva Josep Cardona, expositor des de 1915 i essent 
el primer escultor que s’havia adherit a l’entitat i pràcticament l’únic fins el decenni 
dels anys 20, quan s’hi afegí Vicente Navarro. Certament la representació escultòrica 
que la Societat havia albergat al llarg del seu transcurs havia estat molt esporàdica i 
concentrada en les exposicions municipals, i encara que per l’aniversari comptem 
amb la presència de Miquel Blay, Joan Borrell i Manuel Fuxà, tals autors no havien 
exposat abans amb el grup.  
 
Un total de quatre bronzes signats per Cardona lluïen a la Sala Parés en aquesta sec-
ció a mode d’homenatge, i duien el títol de Maternidad, la composició del qual repre-
sentava una mare alletant el seu fill sostingut damunt dels genolls, peça de « garboso 
modelado »1587 molt fidel a l’estil de l’escultor i que aparegué reproduïda en el catàleg,  
                                                 
1586 Carta de la Societat Artística i Literària a la vídua i als fills de Joaquín Sorolla, 04-01-1926. P. 1 rº. Museo 
Sorolla CS4323. 
1587 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
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Carta de la Societat Artística i Literària a la vídua i fills de Joaquín Sorolla, 4 de gener de 1926. Arxiu 
Museo Sorolla [CS4323]. 
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Joaquín Sorolla 
El niño de la barca, 1904 
Oli s/tela, 106,5 x 76 cm. 
Madrid. Museo Sorolla [00666] 
Exposició Commemorativa  
del XXV Aniversari de la Societat 
Artística i Literària de Catalunya  
— Febrer de 1926 

 
 
així com les obres Cabeza de niña, Retrato de D. A. de Martí y de Castellví i finalment 
Retrato del pintor D. José Mª Vidal Quadras, la figura de cos sencer del seu company i 
pintor que ja havíem vist exposada el 1921 a la Parés i en l’Exposició d’Art de Bar-
celona de 1922. 
 
L’exposició commemorativa de la Societat Artística va ser molt concorreguda, re-
flectint així el prestigi que havia obtingut gràcies a les firmes que la recolzaven i pel 
fet d’haver defensat una clara postura com a refugi del que els crítics Manuel Mari-
nel·lo i Joaquim Folch i Torres anomenaven respectivament « estridències artísti-
ques » i « agressivitats dels modernistes »,1588 tal i com també havia remarcat Manuel 
Rodríguez Codolá en el catàleg. Emperò, el reducte que havia fundat el considerat 
romàntic Modest Urgell no representava una única significació artística que fes esco-
la, sinó que l’aglutinant dels seus components responia més aviat a la simpatia per-
sonal i als efectes de companyonia dels seus socis.1589 Així doncs, entenent que 
l’Artística no era un cercle tancat a l’apreciació dels valors pictòrics no ens han de 
sorprendre noms com els dels dos venerats pintors Hermen Anglada-Camarasa i 
Joaquim Mir, el primer dels quals i com hem anat comentant anteriorment, amb la 
categoria de soci de major rang. Anglada Camarasa havia exposat amb l’Artística en 
diverses ocasions des de 1914 sense que les seves aportacions desentonessin en el to 
general de les col·lectives.1590  

                                                 
1588 C. Arbó (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques Artístiques ». La Esquella de la Torratxa, núm. 
2438 (12-III-1926), pp. 167-168; FOLCH I TORRES, Joaquim, « El XXV Aniversari de la Societat Artística i 
Literària ». Gaseta de les Arts, núm. 45 (15-III-1926), pp. 5-6. 
1589 C. C. (Carles Capdevila), « Carnet de les Arts. Commemorativa de la Societat Artística i Literària de Cata-
lunya ». La Publicitat, núm. 16213 (9-III-1926), p. 1. 
1590 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, Anglada-Camarasa. Barcelona: Polígrafa S.A., 1981, p. 
164. 
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Ans el contrari, el seu paper havia estat generalment molt aplaudit per la crítica i en 
les mostres la seva presència sempre hi destacava. En l’actual va exposar dues teles, 
la primera titulada La higuera amb la que va fer un paper brillant en l’exposició,1591 
realitzada aproximadament entre 1916 i 19181592 i reproduïda en el catàleg, i la sego-
na amb el títol El Olivo, ambdues procedents d’una col·lecció privada.1593 És interes-
sant senyalar que aquest darrer oli d’Anglada va ser reproduït mesos després a La 
Esfera, tot i que en realitat hauria d’haver il·lustrat la crítica que Ciervo havia fet de 
l’exposició en el número d’abril,1594 però en ell hi figurava un quadre d’Ernesto Ric-
cio que no li pertocava ser en aquelles pàgines. La revista esmenava l’error tot re-
produint l’obra d’Hermen Anglada a mitja plana.1595 
 
Joaquim Mir es presencià amb un quadre procedent d’una col·lecció particular1596 i 
que titulà Efecto de contraluz, paisatge en què la força cromàtica de la composició feia 
oblidar que es tractava d’un tema vulgar.1597 La reproducció de l’obra a la premsa i 
la seva posterior localització en el llibre d’Enric Jardí,1598 ens porta a conèixer dues 

                                                 
1591 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10; C. C. (Carles Cap-
devila), « Carnet de les Arts. Commemorativa de la Societat Artística i Literària de Catalunya ». La Publicitat, 
núm. 16213 (9-III-1926), p. 1. 
1592 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, pp. 127 i 266. 
1593 Col·lecció de Ròmulo Bosch Catarineu. 
1594 CIERVO, Joaquín, « El XX Aniversario de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Esfera, núm. 
642 (24-IV-1926), pp. 27-28. 
1595 « Dos cuadros de paisaje. Una obra de Anglada y otra de Riccio ». La Esfera, núm. 645 (15-V-1926), p. 48. 
1596 Col·lecció de José Mateu Batlle. 
1597 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1598 JARDÍ, Enric, Joaquim Mir. Barcelona: Polígrafa, 1989, pp. 196-197. 
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Hermen Anglada-Camarasa 
La higuera, c. 1916-1918 
Oli s/tela, 96 x 170 cm. 
Col·lecció J. Amat Vidal 
Exposició Commemorativa del XXV Aniversari de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Febrer de 1926 

 
 
dades prou rellevants com per ser exposades aquí. Per una part, la troballa d’una tela 
de petit format que respon a l’estudi previ que va fer Mir d’aquest mateix quadre, i 
que Jardí va fer aparèixer com Paisatge d’Alforja, i per altre, el títol que va fer constar 
el biògraf el 1989 del quadre que el pintor va enviar a l’exposició de la Societat Artís-
tica, Cases d’Alforja.1599 En aquell moment, a principis de 1926 el pintor, afincat a 
Vilanova i la Geltrú es trobava greument malalt i inclús el Diario de Barcelona en reco-
llí la notícia a principis de març.1600 La seva participació en les mostres anyals de la 
Societat Artística datava a partir del 1917 i fins el moment n’havia esdevingut un 
expositor força regular, essent sempre enaltit per la crítica. A més, el fet de que 
l’entitat hagués inclòs un pintor plàsticament parlant molt més revolucionari que els 
altres membres, demostrava que l’Artística no era un cenacle infranquejable,1601 sinó 
que honrava aquells artistes que tot i no seguir la tendència dels moderats de 
l’entitat, mereixien un lloc privilegiat en els estaments artístics.1602 A aquest mateix 

                                                 
1599 Ibid. 
1600 « De Arte: el pintor Joaquín Mir ». Diario de Barcelona, núm. 43 (3-III-1926), p. 6. 
1601 FOLCH I TORRES, Joaquim, « El XXV Aniversari de la Societat Artística i Literària ». Gaseta de les Arts, 
núm. 45 (15-III-1926), pp. 5-6. 
1602 Escrit de Manuel Rodríguez Codolá publicat com a introducció del catàleg de l’exposició i aparegut a La 
Vanguardia el dia després de la inauguració. Exposición 1926. Catálogo. XXV Aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Exposición Conmemorativa patrocinada por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
esta Ciudad en la Sala Parés. 25-II/19-III-1926, Sala Parés. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1926; RO-
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Joaquim Mir 
Paisatge d’Alforja 
Oli s/tela, 38 x 46,5 cm. 
Barcelona. Col·lecció particular 

 
 
anàlisi s’hi va sumar Joaquín Ciervo des de La Esfera, i no tan sols referint-se a Mir 
sinó als més joves de l’entitat, a l’afirmar que: « Causó placentera impresión el con-
junto, teniendo ocasión de pulsar heterogéneas sensibilidades que se acoplaron du-
rante cinco lustros, lo que hizo recordar a varios artistas de una misma época, la de 
sentimentalismos, y la de hoy: luminosidad. »1603 
 
Al costat de Joaquim Mir s’exposava un dels temes reduïts de l’exposició, el bodegó, 
amb l’aquarel·la Frutas y pájaros firmada per Josep Civil,1604 pintor que formava part 
del col·lectiu per primera vegada. Cal dir que alguns dies abans de la inauguració de 
l’exposició commemorativa, la Societat Artística havia celebrat una Junta General a 
l’estudi de Vidal-Quadras, i en ella es va dir que el pintor Josep Civil i l’il·lustrador 
Josep Segrelles havien sol·licitat per carta formar part com a socis de l’entitat, fet 
que va ser acceptat per unanimitat. Podem comprovar com el tràmit va fer-se amb 
rapidesa ja que poc després d’aquesta reunió els dos ja figuraven com expositors, si 
bé el darrer autor citat ja havia exposat en la de 1925, com hem afirmat en el seu 
moment. Pel que fa a Josep Segrelles, en la present col·lectiva va fer-hi un bon 
paper tot enviant un treball ben divergent de la resta de composicions al fer-hi cons-
tar una sèrie d’il·lustracions de fantasiosa composició per l’obra L’Atlàntida,1605 i 
finalment la peça amb l’epígraf El Coloso de Bonn. No podríem deixar de recordar que 
en el 1918 havia rebut l’encàrrec editorial d’un Quixot per la casa Gallach-Calpe, el 
director de la qual era Manuel Gallach, qui també li proposà altres temàtiques com la 
Divina Comèdia, la Bíblia i L’Atlàntida.  
                                                                                                                                               

DRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel,  « UNA CONMEMORACIÓN. Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». 
La Vanguardia, núm. 19352 (26-II-1926), p. 10. 
1603 CIERVO, Joaquín, « El XX Aniversario de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Esfera, núm. 
642 (24-IV-1926), pp. 27-28. 
1604 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1605 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10; C. Arbó (pseudò-
nim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques Artístiques ». La Esquella de la Torratxa, núm. 2438 (12-III-1926), 
pp. 167-168. 
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Joaquim Mir 
Efecto de contraluz o Cases d’Alforja 
Oli s/tela, 103 x 125 cm. 
Barcelona. Col·lecció J. Basi 
Exposició Commemorativa del XXV Aniversari de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Febrer de 1926 

 
 
El tema d’aquesta darrera obra li representà un desafiament que acomplí amb vuit 
vibrants seqüències que exposaria a les Laietanes un mes després de la gran exposi-
ció de la Societat Artística.1606 Aquesta va ser la seva etapa més fructífera com a 
il·lustrador, i l’any 1931 presentà a l’International Art Center of Roerich Museum de 
Nova York una cinquantena d’obres, entre les quals les il·lustracions de l’obra de 
Jacint Verdaguer, i l’any següent les exposà novament al Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. 1607 
 

                                                 
1606 10/23-IV-1926, Galeries Laietanes. 
1607 VILAPLANA SANCHIS, Susana (ed.). José Segrelles. Les mil i una nits. Setanta anys. Editat amb motiu de 
l’exposició al Museu de Belles Arts de València (14-III/13-V-2007). València: Generalitat Valenciana, Conse-
lleria de Cultura, Educació i Esport, 2007, pp. 24, 60, 120-121.  
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José María Vidal-Quadras 
Contraluz, c. 1925 
Oli s/tela, 129 x 98 cm. 
Sitges. Museu Maricel [Consorci del Patrimoni de Sitges] 
Exposició Commemorativa del XXV Aniversari de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Febrer de 1926 
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Si seguim amb la temàtica del bodegó que hem encetat tot parlant de Civil, cal refe-
rir-nos a Cayo Guadalupe, incorporat a les col·lectives de la nostra Societat des de 
feia pocs anys. La seva presència plàstica no variava d’ençà de l’any 1921 i fidel a la 
temàtica que conreava amb assiduïtat i gran perícia va exposar el quadre a l’oli Flores. 
Si la natura morta era una de les temàtiques menys representades, també ho eren les 
escenes d’interior, tanmateix la qualitat d’aquestes va estar a l’alçada de la resta de 
composicions. Els pintors que van enviar temes d’interior eren els habituals de 
l’evocada temàtica, és a dir Josep Maria de Martí Garcés amb un Interior amb vàri-
es figures embolcallades en un bon plantejament de la llum i procedent del domicili 
del Vescomte de Güell, i el secretari de l’associació José María Vidal-Quadras, 
amb l’obra pictòrica Contraluz protagonitzada per una delicadíssima figura femenina 
reproduïda a La Esfera. 
 
Per altra banda i com no podia ser d’una altra manera, en l’apartat dels artistes actu-
als també hi estigueren presents alguns pintors molt arrelats a l’Artística i Literària 
com a conseqüència d’haver-hi exposat des dels seus orígens. Per començar parla-
rem de Lluís Graner, qui envià la peça Noticias de la Guerra, la qual apareixia en el 
catàleg com a propietat de Marcos Rocamora, família del qual conserva avui en dia 
l’escena d’interior, que és un grup d’homes al voltant d’un llum i pendents del que 
un d’ells llegeix a la premsa. Com és ben sabut el seu vincle amb l’entitat rau en què 
havia estat un dels seus fundadors, malgrat no aparèixer com expositor des de 1909 
amb motiu de la seva estada a Amèrica. No podríem deixar d’esmentar Josep Maria 
Tamburini, fidelíssim a les exposicions des de la mostra inaugural, però sense haver 
tingut mai cap càrrec en la Junta Directiva de l’entitat.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Civil 
Flores y pájaro 
Aquarel·la s/paper 
Fotografia de Francesc Serra, 1927.  
AFB [ 3919 A] 
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Lluís Graner 
Noticias de la Guerra 
Oli s/tela, 121 x 161 cm. 
Barcelona. Col·lecció particular 
Exposició Commemorativa del XXV Aniversari de la Societat Artística i Literària  
de Catalunya — Febrer de 1926 

 
 
Tamburini envià l’única pintura Eva, fent pal·lès l’estil simbolista que des del princi-
pi havia propagat en les mostres del col·lectiu.1608 El títol coincidia amb el del plafó 
decoratiu que figuraria el juliol següent en l’Exposició Nacional de Belles Arts de 
Madrid, però sense poder esbrinar encara si es tracta del mateix.1609 I finalment el 
paisatgista Aureli Tolosa, un dels principals afiliats a l’associació i de qui en la 
commemorativa es va poder admirar la vista de « aire risueño »1610 titulada Jardín de 
mi casa. 
 
Igualment s’hi trobava Romà Ribera, qui havia esdevingut un dels noms amb més 
influència en la primera etapa de l’entitat tot fent-se un lloc destacat en les exposici-
ons del grup. De la mateixa manera que Graner ell va mostrar algunes composicions 
amb figures i la seva presència va ser molt aplaudida pel crític Carles Capdevila a La 
Publicitat, qui també havia elogiat la participació de Graner.1611  

                                                 
1608 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1609 SOLER, Jaume, J. M. Tamburini. Barcelona: Àmbit serveis editorials, S.A.; Fundació Caixa de Barcelona, 
1989, p. 40. 
1610 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1611 C. C. (Carles Capdevila), « Carnet de les Arts. Commemorativa de la Societat Artística i Literària de Cata-
lunya ». La Publicitat, núm. 16213 (9-III-1926), p. 1. 
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Romà Ribera 
Salida del baile 
Exposició Commemorativa  
del XXV Aniversari  
de la Societat Artística  
i Literària de Catalunya  
— Febrer de 1926 

 
 
També La Vanguardia el lloà per damunt de la resta de membres, i a més el quadre 
que hi exposava Salida del baile va ser reproduït en el citat diari per il·lustrar la crítica 
de l’exposició. Aquesta peça responia a una escena delicada de costums burgeses 
molt ben resolta i usual de l’autor, on hi va representar una parella de figures ele-
gants en primer terme i un grup de personatges darrere seu, amb un carro amb 
aquells que ja havien sortit de la festa i esperaven a ser duts a casa. Juntament amb 
aquest treball Ribera hi va fer constar les dues pintures La “toilette” i Descanso, reflex 
del « delicado sentido del gusto, factura señoril »1612 tan característic de les composi-
cions del pintor. I que com a curiositat procedien de la mateixa col·lecció on es con-
servava la pintura també exposada La higuera d’Anglada-Camarasa.1613  
 
Com és lògic la dilatada trajectòria de la Societat Artística i Literària de Catalunya 
havia facilitat l’agrupament d’artistes que ja sumaven més de dos decennis com a 
expositors.  Antoni Ros i Güell, que des de 1908 no havia deixat de participar en 
les col·lectives del nostre grup, en l’actual exposava l’harmoniós oli Otoño. Amb 
aquesta peça s’hi sumava el Paisaje de Camprodón d’Agapit Casas, nom del qual ja es 
formulava com indissoluble de la Societat. A més, hi participava Alexandre de Ca-
banyes, també amb un paisatge intitulat El jardín del poeta, així com Josep Maria 
Xiró, qui constava com a vicepresident de l’entitat, i present amb una Marina que 
despertà els elogis del crític de La Vanguardia.1614  
 
Els esmentats autors precedien un grup d’expositors de suma importància en el des-
envolupament de l’entitat, tals com Carlos Vázquez, aplaudit per un públic que es 
deixava enlluernar per les vistoses figures que pintava tot embolicant-les amb vestits 
regionals.1615 És interessant esmentar que a banda de conrear grans èxits en les 
anyals de la Societat Artística, n’havia estat president durant diversos anys i per tant 
el rol  
                                                 
1612 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1613 Antiga Col·lecció de Rómulo Bosch-Catarineu. 
1614 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1615 « Los artistas contemporáneos ». Revista de Oro, núm. 21 (IV-1921), pp. 293-295. 



 - 508 - 

 

       
 

   

 

 
 
(Sup. Esq.) 
Vicente Navarro 
Cabeza de mujer 
Marbre 
Reproduït a Revista  
de Oro, núm. 21 (IV-
1926), p. 295. 
 
(Sup. Dret.) 
Miquel Blay 
Cristo 
Talla de fusta 
 
(Inf. Esq.) 
Manuel Fuxà 
Cabeza de hombre 
Marbre 
 
(Inf. Dret.) 
Joan Borrell 
Cabeza de mujer 
1926. Marbre,  
27 x 17 x 10 cm. 
Col·lecció particular 
 
Exposició Comme-
morativa del XXV 
Aniversari de la Soci-
etat Artística i Literà-
ria de Catalunya — 
Febrer de 1926 

 
 
que desenvolupà en els afers de l’entitat no és gens menyspreable.1616 La seva con-
tribució era un quadre titulat De la Mancha i per la coincidència de títol podria trac-
tar-se de la mateixa pintura que ja havia exposat amb la Societat Artística el febrer de 
l’any 1916. Pel que fa al càrrec de la presidència durant el transcurs de la celebració 
de les noces d’argent, aquest era ocupat des de l’any 1921 per Josep Mongrell, un 
dels habituals a les exposicions de l’entitat des de 1914. No podem deixar de dir que 
el catàleg de la commemorativa evidenciava la gran representació pictòrica dels socis 
traspassats, i per tant posava de manifest que els actuals membres els hi feien una 

                                                 
1616 Gràcies a la consulta de diferents actes de reunions de la Societat Artística i Literària, tenim constància de 
que Carlos Vázquez ocupà la presidència els anys 1912, 1913, 1914, 1919 i 1920. 
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espècie d’homenatge. Així, en la secció dels actius es podia comprovar que la xifra 
d’obres enviades pels pintors i escultors no superava els tres o quatre treballs per 
autor. Mongrell no en va ser cap excepció i el seu quadre Grupo de pescadores va ser 
l’única peça que va fer constar a la Sala Parés.  
 
Completaven aquest apartat de l’exposició un grup que de la mateixa manera que els 
esmentats darrerament, s’havien adherit a l’entitat a principis del seu segon decenni. 
Per una banda l’actual vicesecretari1617 Bonaventura Puig Perucho, Magí Oliver, 
els quals presentaven un Paisaje cadascun, així com també Pere Casas Abarca amb 
la tela titulada « Alice ». Tampoc hi va mancar la presència del pintor naturalista Di-
onís Baixeras amb una composició que continuava el camí ja traçat de les escenes 
anecdòtiques en escenari català1618 i anomenada Luces de ocaso. I per acabar de Pere 
Ysern, incorporat també abans dels anys 20 i notablement integrat en les manifesta-
cions plàstiques del grup, s’hi podien admirar les dues teles « Danseuse » i Paisaje.  
 
Els darrers pintors dels quals parlarem a continuació formaven part de la darrera 
volada de membres de l’entitat ja que havien estat acceptats a participar a partir dels 
anys vint. Nicolau Raurich encapçalava aquest grup tan reduït pel fet d’haver-se 
deixat veure amb els autors de la Societat Artística en la mostra de la Societat 
d’Artistes Catalans, no obstant no va exposar oficialment amb la nostra agrupació 
fins la XX Exposició (1921). En la de 1926 va enviar-hi Terruños de Levante, un oli 
executat amb una factura considerablement personal.1619 Per concloure la secció 
pictòrica esmentarem el bon paper que va fer Julio Moisés amb els dos llenços « 
Pilí » i Raquel,  aquesta darrera coneguda gràcies a La Esfera.1620  
 
També s’hi afegí l’aportació del recent inscrit al grup i actual secretari, Marià Ber-
nad amb el quadre Atardecer i finalment la presència d’Antoni Farré i els seus tre-
balls Primavera i Color que no passaren desapercebuts per crítics com Manuel Mari-
nel·lo.1621 Val a dir que Farré París era un pintor que hi exposava per primera vegada 
i per tant podem comprovar com l’entitat integrava noves firmes encara en els dar-
rers esbufecs d’existència, quan la seva dilatada singladura ja li permetia presumir 
d’una distingida secció retrospectiva. 
 
A més d’artistes que conreaven la pintura, la Societat Artística i Literària havia acollit 
alguns escultors tot i que d’una forma més reduïda. Pel que fa a l’actual exposició la 
representació escultòrica estigué magníficament representada, segons el crític i 
membre de l’entitat Joaquín Ciervo, qui a més afirmava trobar a faltar selectes obres 

                                                 
1617 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 12-02-1926.  Registre número 7767. AGDGC. 
1618 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1619 Ibid. 
1620 CIERVO, Joaquín, « El XX Aniversario de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Esfera, núm. 
642 (24-IV-1926), pp. 27-28. 
1621 C. Arbó (pseudònim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques Artístiques ». La Esquella de la Torratxa, núm. 
2438 (12-III-1926), pp. 167-168. 



 - 510 - 

d’escultura en exposicions d’altres entitats i grups.1622 En el seu moment hem parlat 
de Josep Cardona per ser un dels autors presents en la secció dels artistes traspas-
sats. Ara bé, en l’espai destinat als socis actius hi constà l’escultor Vicente Navarro, 
nom del qual ja havia figurat en anteriors col·lectives del grup i de qui es pogué con-
templar una peça de marbre que apareixia en el catàleg com a Cabeza de mujer i re-
produïda a Revista de Oro.1623 Alhora en la commemorativa es van mostrar alguns 
treballs escultòrics de nous socis, tals com Miquel Blay, Manuel Fuxà i Joan Bor-
rell, els quals van fer un paper excepcional i deixaven el llistó ben alt.1624 El primer 
va concórrer amb una talla titulada Cristo, reproduïda en el catàleg, i on l’escultor hi 
va representar Jesús crucificat fent ús d’un magistral dramatisme tant en el rostre 
com en el cos treballats en fusta. Per la seva banda Fuxà hi envià el marbre Cabeza de 
hombre, bust d’un ancià molt expressiu que hem pogut conèixer per la reproducció 
en el catàleg i una testa policromada de Sant Francesc fora de catàleg però que hem 
descobert gràcies a la premsa.1625 I per últim Joan Borrell va ser l’escultor amb més 
peces enviades, ja que presentà els tres marbres intitulats Estatuita, Cabeza de mujer i 
Juventud, juntament amb la maqueta de guix de La mujer contemporánea, tanmateix cap 
de les seves aportacions va ser reproduïda en la publicació de la mostra, però la testa 
femenina aparegué il·lustrant l’article de Ciervo que hem citat anteriorment.1626 
 
Així doncs, amb els citats escultors completem la descripció plàstica del que va ser 
l’exposició del XXVè Aniversari de la Societat Artística i Literària de Catalunya, i per 
fer-ho creiem convenient destacar alguns aspectes que van estar presents en la mos-
tra. Per exemple, cal realçar per un costat la selecta secció retrospectiva que s’hi or-
ganitzà a mode d’homenatge als socis difunts de l’entitat i en especial al seu funda-
dor Modest Urgell. Per altre costat enaltirem la varietat de firmes que es van 
presenciar en la part destinada als membres actius com a característica que hem anat 
trobant en les manifestacions públiques del grup, i finalment posarem l’accent en 
l’interès artístic que va reflectir-se en aquesta gran commemorativa on es demostrà, 
aquesta vegada amb més opulència, la distinció artística i el caràcter oficial que 
l’entitat va defensar des dels seus començaments. En aquest punt és del tot interes-
sant citar textualment les paraules que va utilitzar Joan Anton Maragall per descriure 
la gran col·lectiva de l’entitat: « Davant els quadres d’aquella exposició — originals 
alguns de pintors ja morts (...)—, el Sr. Parés, que no deixava de venir cada tarda a la 
Galeria tal com jo li havia demanat, semblava reviscolar i tornar als seus millors 
moments. »1627 

                                                 
1622 CIERVO, Joaquín, « El XX Aniversario de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. La Esfera, núm. 
642 (24-IV-1926), pp. 27-28. 
1623 Revista de Oro, núm. 21 (IV-1926), p. 295. 
1624 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10; C. Arbó (pseudò-
nim de Manuel Marinel·lo), « Xerrameques Artístiques ». La Esquella de la Torratxa, núm. 2438 (12-III-1926), 
pp. 167-168; FOLCH I TORRES, Joaquim, « El XXV Aniversari de la Societat Artística i Literària ». Gaseta de 
les Arts, núm. 45 (15-III-1926), pp. 5-6. 
1625 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1626 CIERVO, Joaquín, « El XX Aniversario de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Esfera, núm. 
642 (24-IV-1926), pp. 27-28. 
1627 MARAGALL, Joan A., Història de la Sala Parés. Barcelona: Editorial Selecta, 1975, p. 153. 
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Antoni Alsina Amils 
Barcelona 
1927 
Barcelona. Parc de l’Espanya Industrial 

 
 
3.2.5. El cant del cigne: 1927-1930 
 
Un mes després de la celebració de l’aniversari de la Societat Artística, La Vanguardia 
va publicar una notícia sobre els afers de la ciutat i informà de que en la sessió pú-
blica celebrada el 27 d’abril es va aprovar entre d’altres oficis de l’Alcaldia, les despe-
ses originades en la conferència de Manuel Rodríguez Codolá organitzada per la 
Societat Artística i Literària al Saló de Cent,1628 acte que hem explicat amb detall an-
teriorment. Un cop finalitzats els actes de la commemoració de les noces de plata, la 
Societat Artística va abstenir-se d’organitzar l’habitual exposició l’any següent. Mal-
grat que l’entitat es trobava en els últims anys de la seva llarga vida, no estava al 
marge del que succeïa a la ciutat, ja que a petició de l’Ajuntament de Barcelona a la 
Societat Artística el pintor Carlos Vázquez va esdevenir jurat per decidir quines es-
cultures i ornamentació s’emplaçaven a la Plaça de Catalunya.1629 En efecte, el se-
tembre de 1926, un cop estructurada la plaça de Catalunya, l’Ajuntament va decidir 
treure a concurs restringit la part escultòrica i ornamental i convidà expressament a 
un dels escultors de l’entitat, Antoni Alsina Amils que concursava amb altres deu 
artistes, entre els quals els també membres de l’entitat Vicente Navarro, Àngel Fer-
rant i Joan Borrell Nicolau. Diverses institucions i associacions artístiques hi estigue-
ren vinculades formant part del jurat, entre les quals l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi. Alsina Amils va presentar un grup i una escultura adossada que encaixa-
ven en l’arquetip noucentista, i un cop es va resoldre el concurs, l’agost de 1927, 
                                                 
1628 « Notas del día. Ayuntamiento ». La Vanguardia, núm. 19403 (28-IV-1926), p. 6. 
1629 La Vanguardia, núm. 19748 (9-VI-1927), p. 8. 
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Borrell i Nicolau va rebre l’encàrrec del grup del Portal de l’Àngel, a Navarro se li 
premià l’escultura que havia de figurar en el fons decoratiu de la plaça i Alsina Amils 
veié premiada l’estàtua adossada Marinada i el seu projecte de grup Barcelona, on la 
fortuna i la poesia es troben damunt de dos bous que representen el treball i 
l’esforç.1630 
 
▪ Exposició homentage al pintor Cayo Guadalupe el 1928 
 
Després de la celebració de les noces d’argent, la Societat Artística i Literària tardà 
en celebrar una nova col·lectiva. L’època daurada semblava minvar amb el pas dels 
anys i fins i tot l’octubre de 1926 la seva Junta va decidir no celebrar la propera ex-
posició, que correspondria a la vint-i-sisena.1631 Els motius no quedaren evidenciats 
en les actes de la sessió celebrada, però tot du a creure que la situació de l’entitat no 
era tan prometedora com anys enrere. La següent exposició que va organitzar distà 
de les col·lectives a les que estem acostumats, degut a que celebrà una exhibició en 
homenatge al pintor Cayo Guadalupe, membre de l’entitat des de 1921. Havia tras-
passat el 5 de gener de 1927 a l’edat de 53 anys1632 i el seu pas per la Societat Artísti-
ca havia estat tan destacat que els seus companys van decidir organitzar una exposi-
ció pòstuma a les Galeries Laietanes durant la primera quinzena del mes de febrer de 
1928. Convé destacar que en la reunió celebrada el 22 de novembre de 1927 a 
l’estudi de Carlos Vázquez, els membres de l’entitat que hi assistiren van tractar 
aquest assumpte i Bonaventura Puig Perucho va comentar que l’entitat hauria de 
patrocinar l’exposició procurant que tingués un gran èxit de vendes que permetés 
ajudar a la vídua del pintor. Per la seva part, Josep Segrelles va cedir la sala que tenia 
compromesa per ell a les Galeries Laietanes per celebrar el citat homenatge.1633 
 
Amb motiu de la mostra es van editar dos díptics, el primer d’ells duia la reproduc-
ció a la portada d’un quadre amb un gerro amb flors del pintor1634 mentre que l’altre 
era més sobri,1635 però hi contenia els mateixos textos. En ambdós casos la Societat 
va fer-hi constar un text a mode d’invitació, alhora que un escrit signat per Carlos 
Vázquez i un altre pel crític Manuel Marinel·lo. Qui havia estat company seu 
d’exposicions es referia a Guadalupe com un dels socis més prestigiosos que havia 
acollit l’entitat i lloava la seva obra, que li permetia « volver la vista al pasado » en « 
estos tiempos en que cada día sale una tendencia nueva. » Per la seva part Marinel·lo 
aplaudia la iniciativa dels membres de l’entitat al reunir un bon nombre de pintures 
del difunt artista i elogiava les seves qualitats en la temàtica en la que va reeixir, és a 
dir la pintura de flors. 

                                                 
1630 BALCELLS, Albert, Antoni Alsina i Amils: un artista entre dos segles (1863-1948). Tàrrega: Ajuntament; Mu-
seu Comarcal de l’Urgell, 2005, pp. 43-51. 
1631 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 19-10-1926, p. 58. RCAB. 
1632 La Vanguardia, núm. 19644 (3-II-1927), p. 2. 
1633 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 22-11-1927, pp. 59-60. RCAB. 
1634 Exposición Cayo Guadalupe Zunzarren. 4/17-II-1928, Galeries Laietanes. Barcelona, 1928. 
1635 Exposición Cayo Guadalupe Zunzarren. 4/17-II-1928, Galeries Laietanes. Barcelona: Tip. Viñals y Henestrals, 
1928. 
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Catàleg i invitació de l’exposició en homenatge a Cayo Guadalupe (1928). Arxiu Esther Alsina 
 
 
L’exposició pòstuma de Cayo Guadalupe es va inaugurar el dia 4 de febrer a les 5 de 
la tarda amb l’assistència de molts artistes i altres personalitats,1636 i alhora a les Laie-
tanes s’hi celebrava una mostra de Nicanor Vázquez i Lluís Bonamici.1637 Nodrien la 
sala quaranta-sis obres molt ben escollides pels membres de la Societat Artística,1638 
on hi abundaren les composicions que més el van caracteritzar, juntament amb pai-
satges i vistes de diferents indrets, i que duien els següents títols: Rosas té, Damasco 
rojo, Bodegón Higos chumbos, Bodegón Gallo, Paisaje Torre Buigas, Tulipanes, Zinias, Enreda-
deras, Claveles, Margaritas del Japón, Mimosas, Cosmos, Paisaje, Violetas, Pensamientos, Mo-
ras, Cestillo de flores, Jarrita de pensamientos, Sol de tormenta, Bodegón Cosmos, Uvas, Ojos de 
poeta, Gladiolas, Puerto de Sóller, Sta. Catalina-Mallorca, Peonias, Paisaje (Sóller), Estudio de 
claveles, Granadas (Estudio),Uvas (Estudio), Nísperos (Estudio), Estanque con flores, De mi 
jardín, Calle de Ibiza, Molinos de Cal, Noria (Mallorca), Claveles blancos y rojos (Estudio), 
Jardín, Claveles, Bodegón (Melón e higos chumbos), Paisaje (Torre Buigas), Calle de Ibiza, Mari-
na (Mallorca), Uvas, Marina (Sóller) i finalment Plafones decorativos. Tal selecció i conjunt 
d’obres demostrava per tant, el bon reconeixement que Guadalupe havia assolit en 
l’entitat, així com la producció sòlida i abundant que va conrear al llarg de la seva 
carrera.1639 
 
                                                 
1636 «  Exposición de Obras Póstumas del Pintor Zunzarren ». ABC — Edición de la mañana —, (5-II-1928), 
p. 41. 
1637 « Les Arts ». La Publicitat, núm. 16807 (4-II-1928), p. 4. 
1638 « Art i Artistes ». L’Esquella de la Torratxa, núm. 2538 (10-II-1928), p. 96. 
1639 FOLCH, Lluís, « Las exposiciones de la semana ». Diario de Barcelona, núm. 34 (9-II-1928), p. 5. 
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Transcorreguda l’esmentada exposició, l’entitat no tornà a mostrar-se públicament 
fins el 1930. A més, des de l’homenatge a Cayo Guadalupe i fins la propera mostra 
col·lectiva que organitzà el grup, l’única presència pública de la Societat va ser en la 
sessió inaugural de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts que tingué lloc en el mes de 
novembre de 1928, i en la qual hi assistí Josep Mongrell en representació del 
grup,1640 ja que n’era el president. 
 
▪ L’ultima exposició, la XXVI celebrada el 1930 
 
L’any 1930 feia quatre anys que la Societat Artística i Literària no es presentava pú-
blicament com a tal, tot i que no es donava per vençuda. Com si aquell silenci expo-
sitiu hagués servit per augmentar la seva ambició, en una reunió celebrada a finals de 
1927 l’entitat va tractar d’una manera extensa i detallada el tema de la XXVI exposi-
ció del grup. Josep Mongrell com a president, juntament amb Josep Maria Xiró i 
Josep Maria de Martí Garcés varen anar a visitar l’alcalde de la ciutat, el baró de Vi-
ver, a fi de sol·licitar la cessió dels locals baixos de la plaça de Catalunya per la pro-
pera col·lectiva. L’alcalde va accedir a la petició i quan els socis de l’entitat van tor-
nar a reunir-se varen decidir convidar a l’exposició al seu Soci d’Honor Ignacio 
Zuloaga i als pintors espanyols Eduardo Chicharro, Daniel Vázquez Díaz, Gonzalo 
Bilbao, Anselmo Miguel Nieto, Manuel Benedito, que havia exposat amb l’entitat en 
el 1918 i finalment Gustavo Bacarisas.1641 
 
El febrer següent la Junta Directiva es tornà a trobar a l’estudi de Carlos Vázquez, 
sota la presidència novament de Josep Mongrell. El pintor Josep Maria Xiró va fer 
una lectura d’una llista de convidats a l’exposició projectada a la plaça de Catalunya, i 
s’aprovà per unanimitat incloure al següent col·lectiu d’artistes: Antoni Vila i Arru-
fat, Mariano Félez, Ricardo Verdugo, juntament amb els residents a Barcelona i en-
torns Arcadi Mas i Fontdevila, Joan Colom, Josep Triadó, Laureà Barrau, Juli Bor-
rell, Josep Bonet i del Río, Joan Vila-Puig, Pasqual Capuz, Ignasi Mallol i Joan Serra. 
Així mateix s’hi havien d’afegir una sèrie de pintors que d’una manera o altra ja 
havien tingut relació amb l’entitat, tals com Eliseu Meifrèn, Enric Galwey, Ramon 
Casas, Santiago Rusiñol, Fèlix Mestres i Rafael Martínez Padilla. 
 
Juntament amb aquests pintors l’entitat va englobar els escultors catalans Enric Ca-
sanovas, Josep Dunyach, Josep Llimona, Josep Viladomat, Joan Borrell Nicolau, 
Antoni Alsina Amils, Josep Clarà, Frederic Marès, Enric Monjo, així com els valen-
cians Llorenç Ridaura i Francisco Pérez-Dolz, aquest últim per la secció dedicada a 
art decoratiu. La nòmina de convidats a exposar arribava fins a un conjunt de pin-
tors residents a Madrid com eren Julio Romero de Torres, els germans Ignacio Pina-
zo i José Pinazo, Aurelio Arteta, José Gutiérrez Solana i un grup ja vinculat amb 
l’entitat format per Fernando Álvarez de Sotomayor, el citat Manuel Benedito i José 
María López Mezquita. Per acabar, la llista desvetllava els artistes residents a Sevilla, 

                                                 
1640 « Sesiones inaugurales del curso. Real Academia de Ciencias y Artes ». La Vanguardia, núm. 20190, p. 9. 
1641 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 22-11-1927, pp. 59-60. RCAB. 
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tals com els citats amb anterioritat Gonzalo Bilbao i Gustavo Bacarisas, així com 
Alfonso Groso i Santiago Martínez.  
 
Tal exuberant llistat d’expositors havia d’anar acompanyat d’una posada en escena 
digne de tan important esdeveniment. Per aquest motiu la Junta Directiva va decidir 
que l’exposició tindria una durada d’un mes i que a la mateixa plaça de Catalunya es 
col·locarien uns pals amb una bandera on hi constaria « Exposición de Bellas Artes - 
Plaza Cataluña ». Així mateix es va acordar que davant de l’entrada als locals de la 
mostra hi hauria el gran anunci « XXVI Exposición de la Sociedad Artística y Litera-
ria de Cataluña bajo el patrocinio del Ayuntamiento, entrada libre ». Als tramvies i 
autobusos es col·locarien cartells petits que anunciarien « Exposición de Bellas Artes 
de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Plaza de Cataluña », i es repartirien 
cartells a hotels, restaurants, casinos, botigues i altres establiments.  
 
En la mateixa sessió on es van decidir aquests aspectes, el febrer de 1928, també 
s’establí que Josep Segrelles seria l’encarregat de realitzar el cartell anunciador, del 
qual se’n faria un tiratge de 200 exemplars, a més de 5.000 catàlegs que el mateix 
artista elaboraria, i 1.000 invitacions. Els catàlegs havien de dur a la part frontal 
l’escut de la Ciutat de Barcelona i en el dors hauria de figurar el segell de la Societat 
Artística i Literària i finalment s’acordà « colocar a una señorita en la Exposición » 
per ocupar-se de la venda dels quadres i atendre als visitants. Per acabar es demana-
ria a l’alcalde que enviés una invitació al duc d’Alba en nom del Consistori perquè 
assistís a la inauguració.1642  
 
Malgrat les bones intencions de la Societat Artística el magne projecte expositiu no 
va efectuar-se de la manera que s’havia previst. Si la darrera reunió celebrada per 
l’entitat havia estat en el febrer de 1928 la propera no va celebrar-se fins el febrer de 
1930. El tema que articulava la Junta seguia sent l’organització de la següent mostra i 
va acordar-se per unanimitat que s’hauria de celebrar en el mes d’abril a la Sala Bar-
cino, com a espai més adequat per la seva celebració « ya que no hay otra sala capaz 
y disponible para aquella fecha ». Alhora es va decidir que serien Josep Mongrell, 
Agapit Casas, José María Vidal-Quadras, Josep Maria de Martí Garcés i Josep Maria 
Xiró els responsables de l’admissió i col·locació de les obres, i els socis van demanar 
a Mongrell que parlés amb el propietari de la Barcino per obtenir les millors condi-
cions.  
 
Amb aquesta situació arribem a l’últim batec de la Societat Artística i Literària, em-
marcat per tant en el decenni dels anys 30. En altres paraules eren tres les dècades 
de vida que sumava l’entitat quan va celebrar la vint-i-sisena exposició col·lectiva. Ja 
no ho va fer a la Sala Parés, sinó que va ser la Sala Barcino, situada a la rambla de 
Catalunya, la galeria que acollí el darrer esbufec dels seus membres. La mostra va ser  
 
 

                                                 
1642 Acta de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 22-02-1928, pp. 60-62. RCAB. 
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inaugurada la tarda del 12 d’abril i clausurada el 9 de maig, i en la targeta que es va 
editar a mode d’invitació1643 hi constà la relació dels trenta-dos artistes participants.   
 
Els crítics no van precipitar-se a comentar l’exposició, i els pocs que ho varen fer es 
van limitar a fer-ne crònica.1644 Coincidien en què era interessant i concorreguda,1645 
i gràcies a un article aparegut a finals d’abril en la secció anomenada « Arte y Artistas 
» de La Vanguardia1646 podrem aprofundir en la que fou la darrera exposició del 
grup. Afortunadament el text va detallar les obres enviades per alguns dels exposi-
tors, i ens ha fet conèixer que Eliseu Meifrèn també va participar-hi, malgrat no fi-
gurar en la invitació. L’article començava fent referència a un dels quadres més des-
tacats, que era l’aportació pictòrica d’un dels socis més fidels a la Societat, Josep 
Mongrell. L’escena representada la protagonitzava un noi a punt d’entrar al mar i 
amb el cos immers en la llum solar. Al seu costat s’hi havia instal·lat el treball de 
Pere Casas Abarca, nom del qual hem anat trobant en gairebé totes les exposicions 
de l’entitat des de l’any 1912, i també el Retrat de Narcís Oller fet per Francesc Galo-
fre Oller, un dels assidus al grup durant la segona etapa de la seva trajectòria de 
l’agrupació. El crític de La Vanguardia elogiava aquest treball tot afirmant que es 
tractava d’una de les millors obres del pintor. És del tot probable que el retrat que 
presentà Galofre Oller en la darrera exposició de la Societat Artística fos l’obra que 
es col·locaria l’any següent a la Galeria de Vallencs Il·lustres1647 amb motiu de la 

                                                 
1643 XXVI Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. 12-IV/9-V-1930, Sala Barcino. Barcelona: 
Tobella, 1930. 
1644 « Notas de Artes ». El Correo Catalán, núm. 17697 (23-IV-1930), p. 6. 
1645 « Notas de Artes ». El Correo Catalán, núm. 17697 (23-IV-1930), p. 6; FOLCH, Lluís, « Las exposiciones 
de la semana ». Diario de Barcelona, núm. 103 (1-V-1930), p. 6. 
1646 « Arte y Artistas ». La Vanguardia, núm. 20646 (25-IV-1930), p. 4. 
1647 La creació de la Galeria de Vallencs Il·lustres s’establí en el 1891 per retre homenatge públic a les figures 
més representatives de la ciutat. Des d’aleshores, cada deu anys i amb motiu de les Festes Decennals, eren 
incorporats en forma de retrat pictòric aquells ciutadans vallencs considerats il·lustres. L’espai està situat a la 
sala de plens de l’Ajuntament. Veure: IBARRA OLLÉ, Ricard, La Galeria de Vallencs il·lustres, 1891-1991. Cent 
anys d’una tradició. Valls: Ajuntament de Valls, 1991. 
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celebració de les festes decennals de la Mare de Déu de la Candela, a Valls.1648 El 
quadre de l’escriptor Narcís Oller va ser datat el 1930 i va ser l’únic vallenc que va 
saber en vida que el posarien a la Galeria, però desafortunadament no va ser a temps 
per veure-ho ja que morí el juliol de 1930, set mesos abans de la solemne 
col·locació. 
 
Pel que hem localitzat a través de l’article citat, hem pogut saber que la col·lectiva 
dels més de trenta autors va ser distribuïda en dos espais de la Sala Barcino. Així 
doncs, en un altre espai hi figurava « la armonía en rosa »1649 enviada per Josep Ma-
ria de Martí Garcés i una mitja figura pintada per Julio Moisés, aquest darrer molt 
més esporàdic en les mostres de l’entitat. Juntament amb aquests autors s’hi va afe-
gir Víctor Moya, la presència del qual venia acompanyant la Societat des d’aquest 
darrer decenni, i aquest cop ho va fer amb una figura femenina definida com « la 
damita de la manzana » molt propera a la pintura francesa del segle XVIII.1650  
 
La « delicada » dama de Moya1651 acompanyava l’única obra i tècnicament molt ben 
resolta de José María Vidal-Quadras, així com una guitarrista pintada per un dels 
noms més inamovibles de l’entitat, com ho era Carlos Vázquez, qui amb 
l’esmentada pintura resseguia les composicions habituals de la seva carrera. També 
hi constava una dona de Josep Maria Tamburini, qui sense cap mena de dubte era 
dels socis més importants i dels pocs que encara persistien des dels orígens del grup. 
Igualment Dionís Baixeras repetia temàtica amb un quadre dedicat a la vida dels 
mariners, com també ho feia Josep Civil, un dels pintors més novells de la Societat 
per haver estat admès el 1926 i per ser aquesta la segona ocasió amb la que es pre-
sentava públicament amb el grup. Va enviar una aiguada d’un bodegó, i es interes-
sant destacar que segons l’article que hem reiteradament citat de La Vanguardia,1652 
aquesta era una obra de Civil que ja havia estat comentada anteriorment. Així doncs, 
podríem pensar que es tracta de l’aquarel·la Frutas y pájaros que ja havia presentat en 
la gran exposició commemorativa i que fou elogiada en aquest mateix diari.1653 
 
Com anava essent habitual, el paisatgisme hi va tenir un paper important i un dels 
seus exponents era Eliseu Meifrèn, presència del qual va ser desvetllada gràcies a la 
premsa,1654 i autor que va exposar una vista molt elogiada. Amb ell s’hi afegia Nico-
lau Raurich amb « una de sus telas de contraste y misterio »1655 i els paisatges d’una 
sèrie de membres molt presents durant la vida expositiva de la Societat Artística, tals 
com Bonaventura Puig Perucho, Antoni Ros i Güell, Aureli Tolosa amb un 
Jardí i Agapit Casas amb un paisatge i també un oli titulat Jardí. 
                                                 
1648 VENTURA, Núria, « Narcís Oller i de Moragas. La seva vida vista per un contemporani. Vicenç de Mo-
ragas Rodes ». Quaderns de Vialniu, núm. 27 (1995), pp. 93-95. 
1649 « Arte y Artistas ». La Vanguardia, núm. 20646 (25-IV-1930), p. 4. 
1650 Ibid. 
1651 « Notas de Artes ». El Correo Catalán, núm. 17697 (23-IV-1930), p. 6. 
1652 « Arte y Artistas ». La Vanguardia, núm. 20646 (25-IV-1930), p. 4. 
1653 « Exposiciones de pintura y escultura ». La Vanguardia, núm. 19358 (5-III-1926), p. 10. 
1654 « Arte y Artistas ». La Vanguardia, núm. 20646 (25-IV-1930), p. 4. 
1655 Ibid. 
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No hi faltà una Marina d’Alexandre de Cabanyes i una vista signada per Marià 
Bernad, el qual tan sols havíem vist amb el grup en dues ocasions anteriors. De la 
mateixa manera que els citats pintors Bernad i Civil, en la vint-i-sisena mostra també 
s’hi van presentar dos artistes que formaven part del reduït grup de les noves incor-
poracions, és a dir Josep Segrelles i Antoni Farré, aquest últim amb l’oli Paisatge. 
 
De la resta de pintors als quals farem referència tan sols podrem esmentar-ne llurs 
noms, ja que els crítics no es van entretenir a parlar de les seves aportacions. Desta-
carem la presència de tres figures prou eminents i enaltides i també per la resta de 
membres de l’Artística al llarg de tot el transcurs de l’entitat, com eren Hermen 
Anglada-Camarasa, Ignacio Zuloaga i Joaquim Mir, i amb ells cal igualment fer 
referència a una de les principals firmes del col·lectiu, Romà Ribera, tot i que com 
els que acabem d’esmentar poc constants en les exposicions anyals. Tampoc oblida-
rem la resta de noms que aparegueren en el revers de la invitació i que responien als 
pintors Pere Ysern, Josep Maria Xiró, Magí Oliver i Rafael Forns, noms dels 
quals havien constat en diverses exhibicions organitzades en anteriors ocasions.  
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Ara bé, a banda de la representació pictòrica, el document que edità la Societat Ar-
tística i Literària revela que hi figuraven quatre escultors:1656 Miquel Blay, Vicente 
Navarro, Joan Borrell Nicolau i Jaume Martrús, tots ells expositors per segona 
vegada excepte Navarro, que ja s’havia sumat al grup en sis col·lectives. Tanmateix, 
l’article de La Vanguardia esmentava Martrús com l’únic escultor present a la Barci-
no, i detallava les dues figures que hi presentava, una de les quals era un nu femení 
executat en bronze.1657 De la resta d’artistes únicament feia menció de Borrell Nico-
lau per l’exposició que tenia instal·lada a El Camarín.1658 En resum l’exposició va ser 
molt visitada,1659 molt probablement pel bon i prolongat estat de salut que havia 
demostrat la Societat Artística al llarg dels seus tres decennis de trajectòria, però arti-
cles com els que van aparèixer publicats a El Noticiero Universal1660 i a La Vanguar-
dia1661 afirmaven que en general va tenir poc èxit de vendes malgrat el « valor muy 
apreciable » de les obres.1662  
 
Amb la vint-i-sisena exposició posem punt i final a una dilatada trajectòria expositi-
va que va estar lligada a la Sala Parés fins el 1926, coincidint amb els darrers instants 
de qui havia fundat la galeria d’art. La mostra celebrada a la Barcino representava 
l’últim sospir pel que fa a les exhibicions de l’entitat, i malgrat que en el decenni dels 
anys 30 renovà la seva Junta Directiva i la podem documentar fins ben bé el 1935, el 
cert és que no tornà a exposar com a col·lectiu. Val a dir que van haver de passar 
vint anys per retrobar el què haurien estat els anys daurats de l’entitat, a través d’una 
mostra anomenada « L’època del senyor Parés » que es va inaugurar el 25 de no-
vembre de 1950.1663 Amb aquest títol de reminiscències romàntiques per aquells que 
coneixem la història de la galeria, es commemorava el 25è aniversari del traspàs de 
l’establiment i es pretenia reflectir els gustos i sensibilitat d’una època passada amb 
més de quaranta artistes, entre els quals hi figuraven artistes de l’antiga « penya del 
safareig », formada per pintors i literats que es reunien a l’entorn de Joan Baptista 
Parés, com varen ser Modest Urgell, Lluís Graner, Enric Galwey, Joan Brull i Josep 
Maria Tamburini, a més d’altres noms lligats a aquesta galeria com eren Ramon Ca-
sas i Santiago Rusiñol, així com nombrosos components de la Societat Artística i 
Literària « que fué por mucho tiempo el blanco preferido por las diatribas enconadas 
de los jóvenes inconformistas de aquel periodo. »1664 

 
En resum van ser més de vint-i-cinc exposicions celebrades al llarg de trenta anys les 
que resumeixen la notòria trajectòria de la Societat Artística i Literària de Catalunya. 

                                                 
1656 XXVI Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. 12-IV/9-V-1930, Sala Barcino. Barcelona: 
Tobella, 1930. 
1657 « Arte y Artistas ». La Vanguardia, núm. 20646 (25-IV-1930), p. 4. 
1658 Ibid. 
1659 El Noticiero Universal, núm. 14491 (29-IV-1930), p. 2. 
1660 Ibid. 
1661 La Vanguardia, núm. 20649 (29-IV-1930), p. 13. 
1662 FOLCH, Lluís, « Las exposiciones de la semana ». Diario de Barcelona, núm. 103 (1-V-1930), p. 6. 
1663 MARAGALL, Joan A., op. cit., pp. 305-306. 
1664 BARCINO, Juan, « Arte y Artistas. La época del señor Parés ». La Vanguardia, núm. 26279 (2-XII-1950), 
p. 6. 
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Des dels seus orígens va estar unida a la Sala Parés, exceptuant algunes col·lectives 
celebrades en el decenni dels anys 20, i malgrat haver demostrat l’ambició d’exposar 
més enllà de Barcelona tot presentant-se a la capital estatal, tornà a la ciutat comtal 
on moriria alguns anys abans de l’esclat de la Guerra Civil, el 1936. Les exposicions 
conformen el gruix d’activitats que la Societat va anar coordinant en el transcurs 
d’una notòria carrera que no passà gens desapercebuda pel sector de la crítica, pel 
públic, pels clients i per l’Ajuntament de la ciutat. I és precisament l’aspecte exposi-
tiu i alhora la nòmina dels seus socis, el que ens permetrà elaborar un anàlisi exhaus-
tiu dels valors estètics que va promoure. Aspectes, tots ells, que tractarem en el pro-
per capítol i que ens permetran conèixer d’una forma més completa el caràcter de 
l’Artística i Literària. 
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3.3 
UN BALUARD. CONSIDERACIONS ESTÈTIQUES 

DE LA SOCIETAT ARTÍSTICA I LITERÀRIA 
 
 
  

 
 
a ser en la primavera de 1897 quan el mestre romàntic Modest 
Urgell, no aliè als canvis profunds que agitaven l’art a Europa, 
va agrupar tres pintors d’una generació més jove que la seva, 
Joan Brull, Lluís Graner i Enric Galwey per exposar a la Sala 
Parés, la galeria que el temps acabaria definint com a sinònim de 
tradició i de consagrats, i sense la qual no podríem entendre la 

vida artística barcelonina del final de segle. Pels voltants d’aquesta data Urgell ja ha-
via estat nomenat professor titular de l’assignatura de Paisatge a l’Escola Oficial de 
Llotja i gaudia de la seva millor etapa, comercialment parlant. Actuava com el guia 
espiritual del citat grup d’artistes, tot i que també havia anat creant un estol de dei-
xebles que el venerarien sempre. Com ja és ben sabut, aquest cercle de pintors va 
trobar la seva continuïtat en un reducte anomenat Sociedad Artística y Literaria de Cata-
luña i amb un punt de partida purament romàntic.  
 
 
3.3.1. Els fundadors. Un « romàntic » i un grup de modernistes 
 
Amb un artista de firma sobradament aplaudida per la societat burgesa i herald de la 
pintura conservadora de l’època al capdavant, no és balder creure que l’objectiu 
d’Urgell va ser el de crear una entitat que arribés a tenir una notòria singladura en el 
panorama artístic local i una transcendència en l’àmbit català. Què pretenia resoldre 
amb la creació de la Societat Artística i Literària, estilísticament parlant, el pintor de 
cementiris i d’ermites desolades, de platges solitàries i de paisatges immersos en el 
crepuscle?  
 
A Madrid les Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, que ja funcionaven des de 
1856, marcaven un ritme estètic, un art oficial i ordenat al compàs de la nova burge-
sia. Aquesta incipient classe social sol·licitava obres que responien al costumisme 
tradicional, el qual es trobava més a prop del naturalisme pictòric que no pas de les 
corrents romàntiques, i lògicament amb una situació molt favorable de cara a la seva 
sortida comercial.1665 Tanmateix, és necessari anar més enllà i defugir per un mo-
ment 

                                                 
1665 GÓMEZ-MORENO, María Elena, « Pintura y escultura españolas del siglo XIX » a Summa Artis. Historia 
General del Arte. Vol. XXXV. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1993, pp. 14-15. 
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(Sup.) Modest Urgell al seu taller, anterior a 1901. A la dreta es pot veure el quadre Auto de Fe 
 

Modest Urgell 
Auto de Fe, c. 1898 

Oli s/tela, 169 x 297 cm. 
Col·lecció particular 



 - 523 - 

de les demarcacions nacionals, ja que paral·lel a aquest art oficial i pròsper bategaven 
les noves corrents estètiques. Des de Barcelona havien arribat els ecos vinguts de 
França, on l’Impressionisme havia irromput en el decenni dels vuitanta i com a con-
seqüència, la tradició artística lògicament ben arrelada al passat, havia patit una so-
tragada que tant va influir en l’avenir de les arts. 
 
De fet però, el trencament amb el passat no va arribar a casa nostra d’una manera 
més o menys clara fins l’entrada del Modernisme.1666 Va ser una opció ideològica, 
no tan sols estètica, atès que anhelava transformar la societat i superar els valors so-
cials i artístics establerts. Des de Catalunya era necessari mirar cap a Europa i emmi-
rallar-se en les noves tendències, i s’anomenà Modernisme a les arts que s’hi acosta-
ven. Mentre a Espanya es desenvolupà en el camp literari, a Catalunya es traduí en el 
camp artístic impulsat per personalitats que barrejaven tendències ideològiques i 
artístiques del moviment.1667 Tal varietat suposà que es considerés modernista un 
pintor que posava en pràctica l’estètica simbolista i aquell que copsava les impressi-
ons de la natura.  
 
Dins del corrent renovador que suposà el Modernisme trobem el que en pintura va 
ser una llacuna, el Simbolisme.1668 Es consolidà a França en els anys 80 del segle 
XIX, enfront del Naturalisme i l’Impressionisme,1669 i arrelà a Barcelona a partir de 
1893. Això succeí quan el Modernisme va limitar-se a ser un moviment simbolista i 
decadentista, a través de la divulgació de la pintura de Puvis de Chavannes. Alhora 
els creadors bevien de les fonts prerafaelites més purament britàniques,1670 predica-
des per artistes com William Morris i Edward Burne-Jones. Així, Joan Brull era a 
Catalunya el pintor modernista més pròxim al Simbolisme francès, on hi desembocà 
des de la seva formació clarament realista i influenciat pel seu mestre francès Rapha-
ël Collin. I no seria pas l’únic de la nostra entitat. El seu art més enllà de 1896 era 
molt semblant a la pintura lírica i de temàtica simbolista que efectuava en aquesta 
mateixa època Josep Maria Tamburini. Ja en l’exposició de 1897, esmentada anteri-
orment, Brull hi envià dues obres amb el títol Pastel simbolista (núm. 124 i 125)1671 i 
un any després la seva pintura protagonitzada per una figura femenina malenconio-
sa titulada Ensomni va ser premiada en l’Exposició de Belles Arts i Indústries Artís- 

                                                 
1666 FONTBONA, Francesc, « Art del 98 entre Catalunya i Espanya » a DD. AA., 1898: Entre la crisi d’identitat 
i la modernització. Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, 20-24 d’abril de 1998. Volum II. Barcelona: Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, pp. 23-40 ; FREIXA, Mireia, El Modernisme a Catalunya. Barcelona: 
Barcanova, 1991. 
1667 RÀFOLS, J. F., Modernisme i Modernistes. Barcelona: Edicions Destino, 1982. 
1668 FONTBONA, Francesc, La crisi del Modernisme artístic. Barcelona: Curial, 1975, p. 29; TRENC BALLES-
TER, Eliseu, « L’Art simbolista a Catalunya ». Catàleg editat amb motiu de l’exposició Simbolisme a Catalunya. 
Museu d’Art de Sabadell (16-III/17-IV-1983). Sabadell: Museu d’Art de Sabadell, 1983; REYERO, Juan 
Carlos; FREIXA, Mireia, Pintura y Escultura en España. 1800-1910. Madrid, Cátedra, 2005. 
1669 RAPETTI, Rodolphe, Le Symbolisme. París: Flammarion, 2005, p. 133. 
1670 CLADELLAS, Esteve, « La cultura artística a Barcelona vers la fi del segle dinovè i al començ de l’actual 
(III) ». Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, vol. IV, núm. 42 (XI-1934), pp. 329-333.  
1671 Catálogo. Modesto Urgell, Luís Graner, Enrique Galwey, Juan Brull. Exposición de Cuadros y Estudios.  IV-1897, 
Sala Parés, Barcelona, 1897. 
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Joan Brull 
Ensomni, c. 1905 
Oli s/tela, 200 x 141 cm. 
Barcelona. MNAC [10882] 
XII Exposició de la Societat Artística i Literària de Catalunya —  Març de 1912 
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Lluís Graner tocant el piano  
al seu estudi cap el 1904.  
Reproduïda a Album Salon  
(I-1904), p. 107. 

 
 
tiques de Barcelona de 1898, i exposada de forma pòstuma pels seus company de la 
Societat Artística i Literària en el 1912. L’any després de l’èxit d’Ensomni i tal i com 
hem comentat en el capítol dedicat a la trajectòria expositiva de l’entitat, Brull expo-
sà a París la pintura Idylle, una escena on dues noies de llarga cabellera es besen en 
un bosc sota la lluna, pintada amb el caràcter idealitzat que l’identificà per sempre 
més.  
 
Aquesta mateixa obra i, per tant, una pintura important en la carrera del pintor va 
ser presentada a la gran exhibició inaugural de la Societat Artística i Literària (1900). 
Dones i nimfes en estat d’etern somieig o com diria Josep Pla « en estat de llangor 
exquisits »,1672 i ubicades en llacunes i boscos també van ser reflectides en altres pin-
tures del mateix estil, com ara la significant Harmonies del bosc de Tamburini, presen-
tada al gran certamen municipal de 1896. 
 
Mirant cap a Europa, en aquestes obres esmentades i en les que Brull presentà al 
llarg de més de deu anys amb l’entitat, s’evidenciaven matisos propis del moviment 
que va ser fundat a Anglaterra en la segona meitat del segle XIX, el Prerafaelitisme. 
A un dels seus primers exponents, William Blake, li foren successors artistes com 
Samuel Palmer i Edward Calvert, tot i que seguiren una línia en què vincularen el 
caràcter místic a la naturalesa. Afegim Dante Gabriel Rossetti, com un dels fona-
ments de la germandat prerafaelita i els natzarens alemanys com a font d’inspiració 
per defensar el retorn a l’estil minuciós dels pintors prerenaixentistes.1673 Brull, com 
també faria Tamburini, instal·là les seves nimfes en paratges naturals essent influen-
ciat per la línia britànica, com bé subratllà el primer dels dos pintors a « Notas d’Art 
» de la revista Joventut.1674 I al marge, aquesta línia també va ser seguida d’una forma 
més evident pel també català però no soci de l’entitat Alexandre de Riquer. 

                                                 
1672 PLA, Josep, Tres artistes. Barcelona: Destino, 1970, pp. 339-340. 
1673 LUCIE-SMITH, Edward, Symbolist Art. Londres: Thames & Hudson, 1991. 
1674 BRULL, Joan, « Notas d’art ». Joventut, núm. 45 (20-XII-1900), pp. 708-710. 
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Enric Galwey 
Paisatge 
Oli s/tela,  
69 x 95 cm. 
Barcelona. MNAC 
[004020-000] 

 
 
Quan Modest Urgell va decidir crear l’entitat l’any 1900 amb la intenció de reafirmar 
l’estètica que defensava aferrissadament des de la sala petita de la Parés, ho va fer 
amb dos joves pintors que aleshores sumaven poc més de trenta anys, Lluís Graner i 
Enric Galwey, si bé allunyats del realisme i de l’estil de l’escola que professava el 
mestre ja madur. Curiosament en el grup fundacional Brull no hi constava, possi-
blement fruit de la poca entesa que tenia amb Modest Urgell quan discutien sobre 
art, segons explicaria Galwey en les seves tardanes memòries (1934). Per començar, 
Graner va ser en els primers anys noranta un dels més caracteritzats pintors moder-
nistes incipients.1675 Els seus vells tertulians regats de vi, les vistes nocturnes i els 
retrats s’anaren repetint en el transcurs de les exposicions de l’entitat amb la lluor 
excepcional que oferien, de tant en tant, les obres mestres que el feien inclassificable 
— L’enterrament d’en Carnestoltes, Canvi de gresol.  
 
Amb ell s’hi afegia el paisatgista Galwey, molt menys variable i estrident que Graner 
en les seves composicions, i seguidor de l’escola olotina arribant a superar un dels 
màxims exponents d’aquesta, Josep Berga, amb un cromatisme més fresc i brillant 
que altres seguidors de Vayreda. Precisament va ser a Olot on s’havia situat el focus 
del paisatgisme realista, materialitzat en l’escola creada per Joaquim Vayreda tres 
decennis abans de la fi de segle. La seva estètica es forjà separada de l’imaginari de 
les vistes romàntiques i simbolistes de pintors com el suís Arnold Böcklin, i al servei 
dels vertaders indrets de la terra catalana d’una manera contemplativa.  
 

                                                 
1675 FONTBONA, Francesc, « L’època del Modernisme » a FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, 
« Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelona: Edicions 62, 
1983, pp. 13-156, i especialment 108-109. 
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En el germen de la Societat Artística i Literària trobem, per tant, una representació 
de l’escola olotina, ja que Galwey no va abandonar mai la influència del paisatgisme 
de Vayreda i personificà la importància que tingué la Garrotxa com a nucli artístic. 
Pintor a cavall de la tradició i la modernitat, no feia oïdes sordes al que es coïa en 
l’art en el segle XX, tot i que no hi participava.1676 Els seus paisatges eren efectuats 
amb elegància i gran perícia tècnica,1677 i l’allunyaven de la fantasia literària, aquella 
que sí trobem en les solemnes obres d’Urgell.1678 I de fet, tal i com demostrà en les 
exposicions amb el col·lectiu s’endinsà en l’Impressionisme preocupat pels canvis 
lumínics i atmosfèrics de la natura, canvis que per altra banda també van ser detallats 
en molts títols de les obres exposades com ara Presagi de mal temps, Alzines a l’hora 
baixa, Últims raigs de tarda i Pineda cap el tard, entre d’altres. 
 
El caràcter tradicional de l’Artística i Literària es va fer molt més patent a mesura 
que passaren els anys, començant per la gran exposició inaugural l’any 1900, quan 
l’entitat desplegà un reduït i ferm ventall de firmes. En aquell incipient moment l’ala 
conservadora de la crítica es mantingué favorable vers l’entitat amb noms com el de 
Francesc Casanovas, d’un « conservadorisme vergonyant », i el qual exercí la crítica 
fins 19081679 o Joaquín Ciervo, qui des de Madrid — La Esfera — i Barcelona — El 
Noticiero Universal — va fer costat a l’entitat de la que en va ser secretari, publicant 
també interessants articles monogràfics sobre Nicolau Raurich (1921), Josep Cardo-
na (1923), Ricard Urgell i Carlos Vázquez (1924). La Societat Artística també comp-
tà amb la complicitat de l’influent Raimon Casellas, almenys durant el primer decen-
ni, qui acabà defensant la inclusió de la generació d’artistes joves en entitats amb 
artistes consolidats: « Ja està bé lo de seleccionar ab mirament els invitats entre els 
artistes consagrats per la opinió pública... però, lo millor és no oblidar-se dels que 
venen, dels que anuncien el dia de demà. »1680  
 
La pintura modernista va ser representada per artistes de diferents tendències, com 
ara un dels més destacats paisatgistes d’aquest moviment, Eliseu Meifrèn, i el segui-
dor del realista francès Jean-François Millet, Dionís Baixeras, els quals ja des de la 
primera gran època de l’entitat, anaren de la mà dels valors tradicionals de la  pin-  

                                                 
1676 GALWEY, Enric, El que he vist a Can Parés en els darrers quaranta anys. Memòries d’Enric Galwey. Barcelona: 
Publicació del cinquantenari de la Sala Parés, 1934. 
1677 BENET, Rafael, « Enric Galwey ». La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 9889 (9-II-1928), p. 5, 
i recollit a BENET, Rafael, Cròniques d’art a La Veu de Catalunya. 1928-1929. Barcelona: Fundació Rafael Be-
net, 2009, pp. 16-17. 
1678 FONTBONA, Francesc, « El segle XIX, Modest Urgell i Romà Ribera » a DD.AA., Artistes catalans. Pintors. 
Romanticisme i Realisme en el segle XIX. Barcelona: Nova Catalunya Edicions, 2008, pp. 13-17, 139-144 i 191-
196. 
1679 FONTBONA, Francesc, « La crítica d’art en el modernisme català (primera aproximació) ». Daedalus, 
núm. 1 (1979), pp. 59-85. 
1680 CASELLAS, Raimon, « La Societat d’Artistes Catalans a Can Parés ». La Veu de Catalunya — Edició del 
matí —, núm. 3173 (22-II-1908), p. 1. 
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Jaume Vilallonga 
El Sena 
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tura catalana del tombant de segle.1681 Pocs noms i poca varietat estilística a través 
de la xifra de deu autors i més d’un centenar de pintures es pogueren admirar en la 
primera col·lectiva. Aquesta va ser la seva carta de presentació en les exhibicions 
que van ser inaugurades durant el primer decenni de segle. La continuïtat dels valors 
tradicionals es trobava a la Sala Parés amb noms com el de Fernando Cortés, el de 
joves pintors com ara Aureli Tolosa, que va saber mantenir una constància expositi-
va i discreció en els temes que anava repetint, Bonaventura Casas de Valls1682 i Ma-
nuel Feliu de Lemus, aquest darrer de la mateixa generació i pertanyent al Moder-
nisme, malgrat mantenir-se més proper a un realisme anecdòtic.  
 
El record llunyà del París plumbi i tènue el trobem, tot i que molt diluït, en Jaume 
Vilallonga, qui en aquesta època presentava sovint una obra propera a la de Modest 
Urgell,1683 sobretot en les vistes de Sant Feliu de Guíxols. Desafortunadament, mal-
grat que havia estat a França i les seves obres havien acariciat l’Impressionisme, amb 
                                                 
1681 BENET, Rafael, « Dionís Baixeras ». La Veu de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 11156 (14-III-
1932), p. 4, i recollit a BENET, Rafael, Cròniques d’art a La Veu de Catalunya. 1932-1933. Barcelona: Fundació 
Rafael Benet, 2006, pp. 40-41. 
1682 VENTURA SOLÉ, Daniel, Bonaventura Casas i Pàmies. Artista - pintor (1861-1907). Valls, 1981; CARBO-
NELL, Jordi À.; SERRA Anna I., Bonaventura Casas de Valls. 1861-1907. Editat amb motiu de l’exposició 
homònima al Museu de Valls (29-IX/10-XI-1996). Valls: Museu de Valls, 1996.  
1683 FONTBONA, Francesc (text); MANENT, Ramon (fotografies), El paisatgisme a Catalunya. Barcelona: 
Destino, 1979, p. 124. 
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la Societat Artística i Literària es va mostrar més aviat com un realista convencional i 
com un pintor d’entorns locals que el pas del temps ha acabat posant en l’oblit. Si 
afegim l’adhesió de Romà Ribera i Manuel Cusí amb les seves agradoses escenes 
femenines, consolidem definitivament el caràcter comercial de la primera etapa de 
l’entitat, que fou la més reeixida i la que seguia les doctrines del seu fundador. Podrí-
em dir que únicament el seu fill Ricard aportà una nota destacada, estilísticament 
parlant, tot i que en aquesta època i fins 1910, la recerca d’una tendència pròpia el 
feia reiterar-se en els temes,1684 i de forma majoritària va exposar efectes de llum, 
indrets i escenes urbanes amb algun retrat i figura.  
 
L’astre fulgurant de Modest Urgell deixà una forta estela a les exposicions de la So-
cietat Artística i Literària, tal i com subratllà el crític del Diario de Barcelona Manuel 
Vega i March l’any 1906.1685 Per altra banda, crítics com per exemple Frederic Puju-
là, tribunes del qual foren Joventut i el diari barceloní Las Noticias, publicava una críti-
ca ben descoratjadora que ens desvetlla un dels principals objectius de l’entitat: « no 
pot considerarse artístich lo que’s fa objecte de comers »,1686 i més punyent es va 
mostrar en el darrer article que li va dedicar al grup, al definir l’exposició de 1903 
com un « naufragi general ».1687  
 
La influència del fundador es fa molt evident en l’evolució de l’entitat ben bé fins 
1910 o 1912, època en què actuà com a president. Aquest període, que sens dubte 
va influir en l’avenir del col·lectiu, coincideix de ple amb l’època en què el propi 
Urgell i el grup d’artistes format per Joan Brull, Lluís Graner, Manuel Cusí i Josep 
Maria Tamburini, entre d’altres, es reunien a la Sala Parés cap al tard per discutir 
d’un ampli ventall de temes, i no tan sols artístics.1688 El to tradicional de l’entitat no 
va passar desapercebut pels crítics que defensaven la renovació estètica, com per 
exemple Sebastià Junyent, qui afirmà en el 1904 que pels seus participants les « co-
rrents modernas […], son xifladuras y aberracions ».1689 Va ser un període de pocs 
canvis per l’entitat que suposà la seva ratificació estilística i el seu posicionament 
dins el marc artístic de Barcelona, poc avesada a novetats i que mai es mesclà amb el 
que succeïa de forma coetània.1690  
 
 
 

                                                 
1684 FOLCH I TORRES, Joaquim, « El pintor Ricard Urgell ». Gaseta de les Arts, num. 6 (1-VIII-1924), p. 6. 
1685 VEGA Y MARCH, Manuel, « Crónicas artísticas, en el Salón Parés ». Diario de Barcelona, núm. 346 (12-
XII-1906), pp. 14293-14296. 
1686 FREDERIC PUJULÀ, « Crònica d’art. II Exposició de la Societat Artística i Literària ». Joventut, any II, 
núm. 96 (12-XII-1901), p. 819. 
1687 PUJULÀ, Frederic, « Exposició de la “Sociedad Artística y Literaria” ». Joventut, núm. 201 (17-XII-1903), 
p. 824. 
1688 GALWEY, Enric, El que he vist a Can Parés en els darrers quaranta anys. Memòries d’Enric Galwey. Barcelona: 
Publicació del cinquantenari de la Sala Parés, 1934, pp. 22-24. 
1689 JUNYENT, Sebastià, « Sala Parés ». La Renaixensa, núm. 9720 (17-XII-1904), pp. 9-11. 
1690 OPISSO, Alfred, « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
8590 (13-V-1903), pp. 4-5. 
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Romà Ribera 
Sortida del teatre 
Oli s/tela 
Col·lecció particular 

 
 
Val a dir que alguns dels noms que trobem en l’exposició inaugural de Les Arts i els 
Artistes, com ara Alexandre de Cabanyes, Pere Ysern, Joaquim Mir i Nicolau Rau-
rich, els trobarem més endavant exposant amb l’Artística i Literària, i inclús el pintor 
impressionista de marines Cabanyes ja actuava de forma paral·lela en les dues agru-
pacions. Això ens demostra, per una banda, l’heterogeneïtat de noms en aquesta 
entitat, que si bé no fou una institució noucentista com a tal, va tenir transcendència 
en el citat moviment.1691 I per altra banda, comprovem com l’Artística i Literària no 
va ser un col·lectiu hermètic, sinó que obria les seves portes a artistes de distintes 
tendències encara que no combregués amb l’estètica de la pintura moderna que 
aleshores s’imposava. 
 
L’eco de la nova pintura catalana i de la pràctica noucentista, és a dir de les connota-
cions mediterrànies i les formes clàssiques en paisatges propers dels nostres litorals, 
no arribava a filtrar-se a les sales de la galeria del carrer de Petritxol. Únicament el 
classicisme escultòric d’Antoni Alsina Amils ens ho fa recordar, quan a l’Exposició 
d’Art de 1918 presentà les tres obres que són emblemàtiques de la seva carrera: Pla- 

                                                 
1691 MIRALLES, Francesc, « De les arts i els artistes i altres associacions » a FONTBONA, Francesc; MIRA-
LLES, Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelo-
na: Edicions 62, 1983, pp. 212-218. 
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Lluís Graner 
Tornant de la feina, c. 1902 
Oli s/tela, 55 x 70 cm. 
Col·lecció particular 

 
 
ñidera, Atleta i Entre el amor y el interés. No obstant, la sensualitat i l’esveltesa de les 
seves escultures va provocar que no se’l considerés plenament noucentista.1692 Per 
altra banda, el fet que en el panorama de la ciutat hi hagués la presència de grups 
com la contemporània Agrupació d’Artistes Catalans (1919), formada per autors de 
la generació del 1917 immersos en un marc de voluntat renovadora, ajuda a reforçar 
encara més els valors tradicionals que propagà la Societat Artística i Literària.1693 
 

 
3.3.2. Alens de renovació artística 
 
Amb el canvi de decenni ens hem situat a les acaballes de la presidència d’Urgell, 
alguns anys abans del seu traspàs, i Carlos Vázquez va ser el següent artista a ocupar 
el càrrec (1912). Arribaren noves firmes i el nou decenni donà cabuda a pintors que  
                                                 
1692 BALCELLS, Albert, Antoni Alsina i Amils: un artista entre dos segles (1863-1948). Tàrrega: Ajuntament; Mu-
seu Comarcal de l’Urgell, 2005, pp. 31-35. 
1693 FOLCH I TORRES, Joaquim, « L’Associació Artística i Literària de Catalunya a can Parés ». Gaseta de les 
Arts, núm. 18 (1-II-1925), p. 1.  
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Hermen Anglada-Camarasa 
Sonia de Klamery, c. 1913 
Oli s/tela, 187 x 200 cm. 

Madrid. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía [AS00629] 
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Joaquim Mir 
El mirall de l’església, Alforja 
1927 
Oli s/tela, 101 x 95,5 cm. 
Montserrat. Museu  
de Montserrat [200.473] 

 
 
s’hi adheriren en tant que socis, corresponents a una generació més jove que els au-
tors de la primera fornada, un aspecte que crítics com Joaquim Folch i Torres no 
deixà de ressaltar.1694 Va ser el torn d’una sèrie de creadors com el pintor Josep Ma-
ria Xiró, amb un estil molt personal i que en aquesta època es dedicava als temes 
simbòlics amb escenes de somieigs marins — Prière des flots —, a través de figures 
femenines emergents de móns fantàstics que l’apropen sens dubte als simbolistes 
germànics Arnold Böcklin, Max Klinger i Franz Ritter Von Stuck.1695 
 
El seu amic Ricard Urgell hi exposava des del començament, i en els primers anys de 
la Societat Artística i Literària es va presentar força discret plàsticament parlant, tant 
en els temes com en l’estil que presentà, avivat per la influència omnipresent que 
exercia el seu pare i mestre. És del tot interessant comentar la seva mirada cap als 
recursos que li oferia el pintor Diego Velázquez, quan en una de les primeres expo-
sicions col·lectives del grup va exposar diverses còpies d’aquest gran mestre del se-
gle XVII. En aquest punt és interessant esmentar la redescoberta i recepció que va 
tenir l’obra d’aquest pintor sevillà per artistes francesos en el XIX, tals com Édouard 

                                                 
1694 FLAMA (pseudònim de Joaquim Folch i Torres), « Exposició de la Societat Artística i Literària a can 
Parés ». La Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 157 (19-XII-1912), p. 6. 
1695 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Lourdes, « José Maria Xiró y Taltabull », vol. L, « De « Villacreces » a « Zu-
ya », Diccionario Biográfico Español. Madrid: Real Academia de la Historia, 2013. 
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Manet.1696 Més endavant l’estil de Ricard Urgell va evolucionar i el trobem filiat amb 
l’Impressionisme francès. Aleshores s’apartà de les vistes i marines que recordaven 
al pare,1697 i les escenes d’interior — Noche de boda o El último alfiler —, així com els 
tractament lumínics que emanaren de les seves composicions ens recorden a Lluís 
Graner — Nit de Sant Joan. Des de ben jove va ser company d’Hermen Anglada-
Camarasa i veurem com va acabar seguint el camí postimpressionista i essent una de 
les figures que crítics com Joaquim Folch i Torres, Raimon Casellas i el mateix 
Apel·les Mestres van destacar per damunt de la resta.  
 
En l’estudi de referència que representà La crisi del modernisme artístic, Francesc Font-
bona ens va presentar el que ell anomena la generació postmodernista, formada per 
aquells autors « que donen la seva pròpia resposta a l’evolució general de l’art. »1698 
Entre els múltiples artistes que responien a tal categorització hi trobem Isidre No-
nell, Ricard Canals, Pau Gargallo, Marià Pidelaserra i dos pintors que apareixien en 
les parets de la Sala Parés quan la Societat Artística i Literària hi exposava: Joaquim 
Mir i Pere Ysern. Podríem incloure aquí a Ricard Urgell per l’estil postimpressionista 
que destil·lava la seva època madura, però tal i com va comentar el seu biògraf Mi-
quel-Àngel Codes, el seu lligam amb l’ambient conservador de l’entitat i la presència 
del pare va fer que tingués una posició diferent dins d’aquest grup.1699 
 
Alfred Opisso no deixà passar l’ocasió l’any 1903 per anunciar que l’entitat « tenga 
poco que ver respecto á novedades »1700. I és que encara que s’hi adherissin artistes 
que havien estat els renovadors, definits per Sebastià Junyent com « els moderns de 
més talla »1701 com ara Hermen Anglada-Camarasa, Joaquim Mir i Pere Ysern, en 
l’època que aquests actuaven com expositors de la nostra entitat ja es trobaven en 
un moment més acomodat en la seva carrera. Per tant es reafirmen les paraules del 
crític Manuel Rodríguez Codolá, que defensà sempre els valors tradicionals i les ex-
posicions de l’Artística i Literària: « ninguna (de las obras) desentona de aquel con-
junto amable que constituye la tónica dominante ».1702 Alhora, amb la resta del grup 
també Ricard Urgell s’hi sentia ben còmode exposant en l’entitat que havia creat el 
seu pare, on arribà a conrear grans amistats i on l’ambient era molt clientelista.1703  

                                                 
1696 LACAMBRE, Geneviève, « The Discovery of the Spanish School in France » a TINTEROW, Gary; 
LACAMBRE, Geneviève, Manet / Velázquez. The French Taste for Spanish Painting. Amb motiu de l’exposició al 
Musée d’Orsay de París (16-IX-2002/12-I-2003) i a Metropolitan Museum of Art (4/8-VI-2003). Nova York: 
The Metropolitan Museum of Art; New Haven: Yale University Press, 2003, pp. 67-92. 
1697 A. Ll., « Salón Parés ». Las Noticias, núm 2813 (14-XII-1903), p. 1; OPISSO, Alfredo, « Notas de arte ». La 
Vanguardia, núm. 8951 (12-XII-1903), p. 1. 
1698 FONTBONA, Francesc, La crisi del modernisme artístic. Barcelona: Curial, 1975, p. 9. 
1699 CODES LUNA, Miquel-Àngel, Ricardo Urgell. El pintor invisible. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 
2008, p. 84. 
1700 OPISSO, Alfred, « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, núm. 
8590 (13-V-1903), pp. 4-5. 
1701 JUNYENT, Sebastià, « Sala Parés ». La Renaixensa, núm. 9720 (17-XII-1904), pp. 9-11. 
1702 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, « Una Exposición. Asociación Artística y Literaria de Cataluña ». La 
Vanguardia, núm. 14814 (24-II-1914), pp. 9-10. 
1703 SARMIENTO, M., « Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Barcelona. Salón Parés ». La Tri-
buna — Edición de la noche —, núm. 599 (10-XII-1904), p. 2. 
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Nicolau Raurich 
Paisatge 
Oli s/tela, 22,5 x 27 cm. 
Col·lecció particular 

 
 
Hem d’afegir que en el si de l’entitat no tan sols s’hi representaren artistes de distin-
tes generacions i en alguns casos de diferents tendències, sempre això sí en un marc 
pictòric tradicional, sinó que l’aixopluc de la Societat Artística serví també per crear 
vincles personals, i fins i tot expositius entre els seus membres. De forma espontània 
van sorgir certes relacions artístiques lluny del perímetre del gran col·lectiu que els 
acollia. De fet, Ricard Urgell va exposar amb alguns dels seus socis i coetanis, i amb 
els quals va arribar a tenir una sintonia i convergència plàstica al marge de l’entitat. 
El dia després de que es clausurés l’exposició organitzada el 1917, Ricard Urgell es 
trobava inaugurant a la Sala Parés una mostra amb el paisatgista Bonaventura Puig 
Perucho, amb qui acabaria tenint una forta amistat,1704 i l’escultor Josep Cardona,1705 
potser en un intent de desmarcar-se dels valors conservadors de la Societat Artística 
i Literària tot presentant-se d’una forma més singular. Seguint el mateix format tam-
bé ho va fer amb el pintor de tendència més tradicionalista Agapit Casas Abarca i 
Josep Maria de Martí Garcés, en una mostra titulada Arte Español, promoguda a Ar-
gentina pels germans Bou.1706  
 
Trobem aquí alguns dels valors de l’estètica moderna i d’aquells que van més enllà, i 
l’estil d’Urgell, Xiró i Raurich en són bons exemples. Nicolau Raurich, al qual encara 
no li havíem dedicat especial atenció, es dedicà al paisatge i professava un llenguatge 
molt singular i original amb una pintura que elaborava amb gran densitat, que el fa-
ria ser l’únic autor del conjunt que utilitzava més matèria pictòrica en la seva obra. 
Sorprèn veure aquests noms més propis dels ritmes de la pintura moderna lligats de 
forma més o menys assídua en les col·lectives de l’entitat, un fet que Joaquim Folch 
i Torres, el qual seguiria de prop les exposicions gairebé durant tota la seva trajectò-

                                                 
1704 CODES LUNA, Miquel-Àngel, op. cit., p. 88. 
1705 Exposició dels artistes Ricard Urgell, B. Puig Perucho, Josep Cardona. 3/16-III-1917, Sala Parés. Barcelona: F. 
Serra. 
1706 Arte Español. Exposición de pinturas Agapito Casas, J. de Martí Garcés, Ricardo Urgell. Organizada por Justo Bou. 
Catàleg sense data facilitat pel Dr. Bonaventura Bassegoda. 
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ria, constatà l’any 1914 amb l’afirmació « per diverses esquerdes ha penetrat qualque 
raig de sol jovenil ».1707 Sorprèn encara més trobar en la nòmina d’expositors de 
l’any 1925 alguns noms que acabaren relacionant-se amb l’avantguarda. Per un cos-
tat l’escultor Àngel Ferrant, el qual treballà un llenguatge no-figuratiu i exposà amb 
la renovadora Sociedad de Artistas Ibéricos (1925), i per altre costat l’il·lustrador i 
pintor Josep Segrelles, autor que va esdevenir un dels millors exponents del neobar-
roquisme, amb una concepció simbolista seduït per temes literaris — L’Atlàntida, El 
Coloso de Bonn.1708 
 
Per últim, caldria afegir la voluntat per part de la Junta Directiva d’amalgamar i pro-
pulsar una sèrie de pintors que ens resten malauradament desconeguts encara ara, i 
que aleshores trobaven en la Societat Artística i Literària una bona plataforma de 
difusió, com per exemple Miquel Malagrida, Marian Bernad, Cintes, Fernando Cor-
tés i Ramón de Méndez Vigo. 
 
 
3.3.3. Regionalisme i llum valenciana 
 
En el 1912 la Societat Artística i Literària nomenà Soci d’Honor al pintor valencià 
Joaquín Sorolla i poc després apreciem l’arribada d’un grup d’artistes procedents de 
terres valencianes que va representar una aportació rellevant en el conjunt del pano-
rama artístic català. Escenes costumistes, figures ubicades en les lluents hortes de 
València i senyores guarnides amb els ornaments típicament regionals estaven repre-
sentades en obres que completaren les exposicions col·lectives. En aquesta època els 
artistes valencians derivaren cap a una tendència més decorativista i les tendències 
luministes i regionalistes van avançar de forma paral·lela.  
 
Dins d’aquest nucli trobem seguidors de la llum sorolliana com per exemple Josep 
Mongrell i el pintor Manuel Benedito, més adreçat a un públic adinerat, i que inter-
pretà la vida popular revestida de folklorisme, amb una notable inspiració provinent 
del flamenc Anton van Dyck. Els dos autors tendien a un simbolisme més subtil on 
la figura isolada era tractada amb un cert prestigi aristocràtic que no trobem en els 
grups de personatges,1709 fet que s’evidencia si comparem per exemple les dues pin-
tures que Benedito envià a la col·lectiva de 1918, La Cacharrera i La vuelta de la monte-
ría. Amb ells s’hi sumaren pintors com Rafael Forns, Albert Pla i Rubio i Vicent 
Borràs, ambdós arribats a Barcelona com a professors a l’Escola de Llotja.  
 

                                                 
1707 J. F. T. (Joaquim Folch i Torres), « L’Exposició anyal de la Societat Literària i Artística de Catalunya ». La 
Veu de Catalunya. Pàgina Artística de La Veu, núm. 523 (15-I-1921), pp. 5-6. 
1708 PÉREZ ROJAS, F. Javier, Tipos y paisajes. 1890-1930. Editat amb motiu de l’exposició al Museo de Bellas 
Artes de València (3-XII-1998/17-I-1999). València: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Gene-
ralitat Valenciana, Museu de Belles Arts de València, 1998, p. 31. 
1709 PÉREZ ROJAS, F. Javier, Preciosismo y Simbolismo. Pintura valenciana (1868-1940). Editat amb motiu de 
l’exposició al Museo de Belas Artes da Coruña (III/IV-2001). La Coruña: Museo de Belas Artes da Coruña, 
2001, p. 37. 
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Manuel Benedito 
Valencianas, c. 1915 
Oli s/tela, 66,5 x 72 cm. 
Madrid. Col·lecció particular 

 
 
Els valencians resolien les escenes costumistes aportant una mirada optimista de 
colors purs i allunyats d’aquells torrats i negres més propers als paisatges dels pintors 
castellans, més avesats a les composicions en què la línia hi jugava un paper més 
destacat. La pintura que sorgia a l’àrea valenciana s’influenciava per aquella pintada a 
ple sol i amb els contrastos tan acusats que produeix únicament la llum mediterrània. 
En els citats autors hi endevinem la influència d’altres pintors, com el també valen-
cià d’una generació anterior Joaquín Agrasot. Va ser contribuent al costumisme he-
retat de Marià Fortuny amb els seus tipus populars dotats de psicologia i expressivi-
tat, i autor d’escenes camperoles demostrant un gran coneixement de la 
indumentària. Refinat en els detalls en l’òrbita del reusenc, també ens pot recordar a 
Joaquín Sorolla quan tractava certs aspectes del món de l’anècdota o la quotidianitat 
amb escenes de mercat. Era en aquests artistes on l’esperit regionalista trobava una 
bona sortida plàstica malgrat la repetició de temes que arribaren a esdevenir tòpics.  
 
Juntament amb el realista Vicente Navarro, l’escultura valenciana va estar represen-
tada a la Societat Artística i Literària per Marià Benlliure, tot i que no cultivà el va-
lencianisme com a eix vertebrador en el seu art escultòric. De Benlliure, Azorín pu-
blicava les següents paraules: « De Cellini tiene el amor a lo precioso. Este amor ha 
dominado en la vida de Benlliure. »1710 I és que el citat escultor esdevingué un expo-
nent del preciosisme, que seduí a un considerable nombre d’artistes a partir de 1860, 
i amb la que els autors treballaren amb el rigor artesanal, apassionats per l’objecte.  
                                                 
1710 AZORÍN (José Augusto Trinidad Martínez Ruiz), Valencia. Madrid: Biblioteca Nueva; València: Generali-
tat Valenciana, 1997, p. 189. 
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Josep Mongrell 
Grupa valenciana, c. 1908 
Oli s/tela, 150 x 120 cm. 
Col·lecció particular 

 
 
Si bé quan enviava una peça a la Societat Artística i Literària (1918), no ens delectà 
amb una obra arrelada en la recerca de l’art popular, com sí ho havien estat les seves 
Bailaoras realitzades alguns anys abans. És a partir d’aleshores quan la Societat Artís-
tica, sempre des de la Sala Parés, oferia quadres bigarrats de descripcions etnogràfi-
ques i amb profusió de detall en les idealitzacions de l’imaginari autòcton. Aquesta 
temàtica representava una de les que l’entitat acollí no tan sols amb el grup de valen-
cians, sinó també amb els castellans, tot i que amb una mirada i estètica diferents. 
 
 
3.3.4. La Generació del 98 i la inflamació de Castella 
 
Si analitzéssim algun catàleg d’una exposició nacional celebrada a partir de 1900, ens 
adonaríem de que el paisatge era un dels gèneres més representats en pintura.1711 I si 
observéssim detingudament quines escenes s’hi presentaven veuríem que Castella 
era un dels temes usuals, i no ens referim únicament als seus paisatges i a les seves 
terres, sinó també al seus personatges i costums. Quin va ser el detonant que va 
provocar que una generació d’artistes espanyols es recreessin en els camps d’una 
regió com Castella, que fins aleshores havia estat poc apreciada en el terreny de la 
pràctica artística?  

                                                 
1711 GEORGEL, Chantal, Le paysage depuis le milieu du XIXe siècle. Mayenne: Jouve; SCÉREN-CNDP-CRDP, 
2012. 
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Lluís Graner 
Desembarcament de soldats procedents de Cuba 

Carbonet s/paper, 55,4 x 38,4 cm. 
Barcelona. MNAC [026775-D] 

 
 
La resposta la trobem en el 1898. Quan fem referència a « el 98 » hem de referir-nos 
a aquell moment precís i determinant en la història de la societat espanyola, en tant 
que va representar una profunda crisi social. La pèrdua de les colònies d’ultramar, 
Cuba, Puerto Rico i Filipines, i en la guerra amb els Estats Units el 1898 desembocà 
en una pèrdua en la fe de les capacitats que tenia el país com a nació.1712 Tal crisi va 
tenir un paral·lel amb l’art, no una dinàmica causa-efecte, que coincidia amb la crisi 
de les arts plàstiques que aleshores es vivia.1713 Conscients del procés històric de 
decadència que sacsejava el país, una part d’intel·lectuals espanyols iniciaren la re-
cerca d’uns valors, d’unes senyes d’identitat a través del folklore i els costums, i 
aquests nous valors van reflectir-se ben aviat en l’art de la pintura.1714  
 
La Societat Artística va defensar aquella tendència que havia de tenir una ventura 
apreciable en el panorama de la pintura conservadora espanyola. Durant el tombant 
del primer decenni acollí noms com el de l’academicista Carlos Vázquez, el qual ar- 
                                                 
1712 PAN-MONTOJO, Juan (coord.), Más se perdió en Cuba. España 1898 y la crisis de fin de siglo. Madrid: Alianza 
Editorial, 1998. 
1713 FONTBONA, Francesc, « Art del 98…. » a op. cit, p. 23.  
1714 PENA, María del Carmen, Pintura de paisaje e ideología. La generación del 98. Madrid: Taurus, 1983. 
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Carlos Vázquez 
Boda en Ansó, 1904 

Oli s/tela 
Mèxic. Museo Nacional de San Carlos 

 
 
ribà a presidir el grup i va fer brillants aportacions a les col·lectives amb les escenes 
de la vida rural castellana que tant l’identificaven — Luna de miel en el valle de Ansó, La 
cuna i Mosquitos manchegos. Comencem a constatar com en els següents anys, i més 
concretament en el gran certamen municipal de 1918, l’entitat va aglutinar a una 
sèrie d’artistes de la mateixa generació d’arreu de l’Estat que realitzaven una pintura 
tècnicament molt ben resolta i vinculada a les costums hispàniques. En efecte, va ser 
a través de les representacions provincianes com l’entitat presentava diversos autors 
que treballaren a l’entorn d’una qüestió d’identitat, d’una recerca de les arrels cultu-
rals que es va traduir en la plasmació d’escenes, paisatges, vestuaris i tipus populars. 
I és al parlar d’aquesta generació quan ens referim a un conjunt de personalitats es-
panyoles del món cultural que, entre molts d’altres aspectes, reivindicava una crítica 
de la realitat a través de diverses expressions de la vida tradicional i l’ascensió dels 
temes folklòrics arrelats a Castella. 
 
Els pintors Ignacio Zuloaga i José María López Mezquita onejaren la bandera 
d’aquesta nova pintura marcadament castissa. Un altre exponent va ser el pintor 
Manuel Benedito, una de les aportacions més sòlides del conjunt d’artistes valenci-
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ans de principis del segle XX.1715 Pertanyia a la generació del 98 i quan s’afilià a 
l’entitat la temàtica regional havia esdevingut més idealista i refinada, treballada des 
d’una mirada naturalista en què els tipus populars eren representats com a models de 
virtut i noblesa que ens podrien fer pensar en els pescadors de Josep Mongrell. En el 
1918 Benedito va presentar l’escena de caça La vuelta de la montería, una de les seves 
obres cabdals i fonamentals per entendre el gust estètic vers el costumisme hispànic. 
Compartiren espai amb obres de similar intencionalitat que s’apropaven al camí tra-
çat pel citat Vázquez, com per exemple les dues obres El perrero extremeño i Mozos de 
Plasencia signades per Miguel Hernández Nájera, La de la mantilla negra de Rafael Mar-
tínez Padilla i Con el santo y la limosna de José María Roríguez Acosta, entre d’altres. I 
així és com València i Castella es donaren la mà de forma irrepetible en el si de la 
Societat Artística i Literària. La llum i el color del Mediterrani de la mà dels valenci-
ans — Después del baño (1916) de Sorolla i Caballos en la playa (1921) d’un Mongrell en 
aquesta època preocupat pel classicisme depurat —  junt amb el caràcter andalús de 
la dona embolicada en un mantó plasmada en l’obra de Carlos Vázquez — La hora 
de los toros, i inclús el toc autòcton que afegia de forma espontània Pere Casas Abarca 
—Valenciana i Catalana. 
 
 
3.3.5. La influència dels Socis d’Honor: Sorolla, Zuloaga i Anglada 
 
L’entitat va demostrar l’admiració que sentia vers la tríade d’artistes que els crítics de 
tot el món citaven quan es referien a l’art espanyol d’aquesta època, Joaquín Sorolla, 
Ignacio Zuloaga i Hermen Anglada-Camarasa,1716 i la Junta Directiva els nomenà 
Socis d’Honor entre 1911 i 1914. Quan el segle XX despuntava, des de Madrid irra-
diava Sorolla, el gran referent dels joves artistes valencians amb la seva pintura colo-
rista i lluminosa que obria un nou horitzó estètic, erigint-se com una inèdita alterna-
tiva a l’academicisme que aleshores imperava. Recordem que en aquests moments el 
pintor valencià ja gaudia d’una gran fama internacional gràcies a l’exposició a Nova 
York de 1909. I mentre es feia evident el seu moment d’esplendor, cobraven impor-
tància i força els pintors Ignacio Zuloaga i Hermen Anglada-Camarasa, ambdós ex-
ponents de diferents recreacions de paisatges i tipus, i orientats al decorativisme.1717 
És interessant esmentar que el primer d’ells havia exposat a The Hispanic Society of 
America un cop clausurada la mostra de Sorolla, el mateix 1909, tot i que amb 
menys lluïment,1718 i Anglada-Camarasa, pels volts del nomenament, havia rebut 
diverses propostes per exposar als Estats Units.1719  
                                                 
1715 PÉREZ ROJAS, Francisco Javier, « Acerca de la obra y la época de Manuel Benedito » a DD. AA., Manuel 
Benedito, pintor. (1875-1963). Editat amb motiu de l’exposició homònima al Centre del Carme, València (5-
V/24-VII-2005). València: Generalitat Valenciana, 2005, pp. 44-59. 
1716 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, Anglada-Camarasa, Barcelona: Polígrafa S.A., 1981, p. 
221. 
1717 J. F. I (José Francisco Ivars) « Por un Sorolla sin tópicos ». Triunfo, núm. 550 (14-IV-1973), pp. 34-39. 
1718 SOCIAS, Immaculada, « Ideología y valores en las exposiciones de la Hispanic Society of America (1909-
1914) » a SOCIAS, Immaculada; GKOZGKOU, Dimitra (eds.), El arte hispánico en las exposiciones internacionales. 
Circulación, valores y representatividad. Milà: Hugony Editore, 2014, pp. 196-197. 
1719 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981. p. 154. 
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Rafael Forns 
Paisatge, c. 1919 

Oli s/tela, 37 x 45 cm. 
València. Museu de Belles Arts 

 
 
Així era com l’entitat va retre homenatge al màxim exponent de l’escola luminista 
d’arrels valencianes, far d’un nucli de socis, formats i influenciats a redós de la sensi-
bilitat moderna que desprenia la realitat regional que plasmava Sorolla. Havia estat el 
mestre de Manuel Benedito i de Josep Segrelles, Rafael Forns se’n declarà seguidor i 
Víctor Moya conreà la pintura de gènere seguint el seu estil. El seu influx també el 
palparem en el darrer president de la Societat Artística i Literària de Catalunya, Josep 
Mongrell. Aquest va ser un dels primers artistes valencians que s’havia fet soci de 
l’entitat, i immediatament li fou encarregat el cartell que anuncià la primera exposi-
ció on va participar. Ens trobem a l’any 1914 i el seu vincle amb Barcelona responia 
al fet d’obtenir una plaça com a professor a l’Escola Oficial de Llotja, tal com també 
va succeir amb els altres pintors Vicent Borràs, Albert Pla Rubio i Enrique Simonet.  
 
El catàleg de la catorzena col·lectiva va reflectir l’amor de Mongrell vers els homes i 
costums de la seva terra nadiua, amb una versió vinícola dels treballadors infatiga-
bles de les terres de València, composició i temàtica que retrobarem en els seus pes-
cadors. Va ser un dels autors que millor representà l’escola valenciana, el corrent 
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luminista, la sensualitat a través de les formes, el color i els temes variats i costums 
pintoresques, fugint de la vulgaritat en el seu tractament. En aquesta època Mongrell 
realitzava alguns dels seus més notables llenços propers al regionalisme decoratiu — 
En el naranjal (1911) —, i el seu estil ens desvetlla que a Madrid l’admiració dels qua-
dres de Sorolla havien avivat les seves arrels. Tanmateix es mostrà més galant i des-
inhibit en les seves escenes protagonitzades per dones. El seu gran amic i crític Ra-
fael Doménech, que durant alguns anys va esdevenir professor a l’Acadèmia de Sant 
Carles, va destaca el que suposà en la vida del pintor l’encontre amb Sorolla i va 
constatar el caràcter valencià com a fil conductor per entendre Mongrell,1720 i en 
general els artistes valencians de la nostra estudiada associació, entre els quals els 
virtuosos tractadistes dels efectes de la llum natural, Víctor Moya i Rigoberto Soler, 
aquest darrer d’un regionalisme més dolç i amable. 
 
Mentre en els primers anys del segle XX el Modernisme vivia la seva popularització 
en camps com el de l’arquitectura i les arts gràfiques, també anava patint la seva 
transformació. A l’esmentada Exposició Internacional d’Art de Barcelona que va 
tenir lloc el 1907 cal destacar, entre d’altres aspectes, que se li dediquessin dues sales 
a Ignacio Zuloaga com a gran mestre de la pintura espanyola. L’art estatal anava 
evolucionant i l’esmentat pintor representava un dels elements responsables en es-
timular que la plàstica espanyola tingués un accent més castís, amb una exaltació 
decorativista que no passà gens desapercebuda per pintors com Anglada-Camarasa. 
Malauradament la fantasia i la riquesa cromàtica que trobem en aquest llenguatge no 
van ser reflectides en el si del col·lectiu, atès que Zuloaga es mantenia discret en 
termes expositius en el llindar de la Societat Artística i Literària. Per tant hi destacà 
més com a soci honorífic que no pas com a expositor, presentant obra només en la 
darrera col·lectiva. 
 
La nòmina d’artistes de la Societat Artística i Literària presentava en el seu segon 
decenni artistes d’àmplia projecció internacional. La pintura espanyola de finals de 
segle trobava un dels seus principals mercats a Amèrica i els pintors Sorolla, Zuloa-
ga, Anglada-Camarasa i López Mezquita eren artistes apreciats i sol·licitats tant als 
Estats Units com a Argentina, país que aleshores vivia un moment de prosperitat 
econòmica. Tots ells coincidiren al Salón Witcomb de Buenos Aires l’any 1911, amb 
motiu de participar a l’Exposición de Arte Moderno-Escuela Española.1721 
 
Per un costat, i tal i com ja hem comentat, l’entitat demostrà a nivell municipal la 
seva campanya a favor d’Anglada quan el 1914 s’uní a la petició per a què 
l’Ajuntament adquirís el quadre Campesinos de Gandía.1722 I per altra, un grup 
d’artistes i intel·lectuals, entre els quals Julio Antonio i Rigoberto Soler, admiradors 
de la seva pintura i conscients del lloc que en ella hi tenien les escenes vinculades  

                                                 
1720 DOMÉNECH, Rafael, « José Mongrell ». Museum, vol. 4, núm. 11-12 (1914-1915), pp. 407-433. 
1721 Exposición de Arte Moderno. Escuela Española. Salón Witcomb, Buenos Aires. Jacobo Peuser, 1911. 
1722 CODES LUNA, Miquel-Àngel, op. cit., p. 66; FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 
1981, p. 134. 
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Ignacio Zuloaga 
La vuelta de la vendimia, 1906 
Oli s/tela, 190 x 202 cm. 
Buenos Aires.  
Museo Nacional de Bellas 
Artes 

 
 
amb les terres valencianes, signaren una carta adreçada a l’Ajuntament de València 
insistint en la compra d’obres del pintor català amb destí al Museu de Belles Arts de 
la ciutat, exposant una sèrie d’arguments, entre els quals el « de corresponder al ho-
menaje que Anglada tributó a nuestra región, exaltando la belleza en lienzos magní-
ficos. »1723 
 
Resseguint les paraules de José Francés publicades a El Año Artístico, el decorativis-
me obtingué un destacat valor en l’art modern. Anglada va ser un renovador estètic i 
una de les figures més pures i glorioses de la pintura moderna que no caigué en el 
tòpic de pintar una « España convencional ». L’influent crític també va senyalar l’art 
decorativista i el retrat com dos aspectes que predominaren en aquest període i que 
marcaren un veritable renaixement estètic.1724 Ignacio Zuloaga i Hermen Anglada-
Camarasa van rebre la mateixa distinció que el mestre valencià, si bé en el últims 
anys de l’entitat tots ells varen ser considerats socis de mèrit juntament amb els es-
cultors Manuel Fuxà i Miquel Blay. A més, convé considerar que en la gran celebra-
ció de les seves noces d’argent, la Societat Artística i Literària va demostrar el recol-
zament que rebia per part de la classe militar, el Govern Civil i personalitats de 

                                                 
1723 PÉREZ ROJAS, F. Javier, Tipos y paisajes. 1890-1930. Editat amb motiu de l’exposició al Museo de Bellas 
Artes de València (3-XII-1998/17-I-1999). València: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Gene-
ralitat Valenciana, Museu de Belles Arts de València, 1998, p. 247. 
1724 FRANCÉS, José, « El arte de Anglada. Su significació. Sus consecuencias. Sus peligros ». El Año Artístico 
(1917), p. 219. 
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l’aristocràcia en reflectir en el luxós catàleg que el duc d’Alba ocupava la presidència 
honorífica, mentre que els Socis d’Honor eren el Capità General, el Governador 
Civil, l’Alcalde, el President de la Diputació i el President de l’Audiència.  
 
Es fa del tot evident el caràcter oficial que transpirava l’entitat quan llegim la nòmina 
de les citades personalitats en la gairebé cloenda de la seva carrera, en el 1926. En la 
gran exposició commemorativa no ens hauria sorprès haver contemplat l’ostentós 
Retrat del duc d’Alba que Joaquín Sorolla havia pintat en el 1908. Recordem que quan 
l’any 1925 estava a punt de concloure, la Junta Directiva de l’entitat presidida ales-
hores per Josep Mongrell, havia proposat a Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII 
duc d’Alba, com a President d’Honor, proposta que fou aprovada per « aclamación 
y absoluta unanimidad », i càrrec que el duc acceptà entre el desembre de 1925 i el 
febrer de l’any següent.1725  
 
El pintor valencià immortalitzà l’esvelta i cerimonial figura del duc en un interior 
desdibuixat en què s’endevina una ornamentació protagonitzada per un bust i altres 
objectes artístics. L’obra va ser exposada juntament amb altres pintures de retrats 
aristocràtics a Londres (1908), així com a Buffalo (1909), Nova York (1909) i Roma 
(1911). Fent referència a Sorolla convé aturar-nos a comentar la citada exposició a 
Londres celebrada a les Grafton Galleries, on el gran col·leccionista i mecenes 
Archer Milton Huntington el va descobrir i li proposà exposar a Nova York l’any 
següent. De fet, s’organitzà una gran exposició a The Hispanic Society of America, 
promoguda per Huntington, que havia impulsat destacades mostres en la seva insti-
tució i alhora exercí una potent acció de mecenatge al projectar-les en altres institu-
cions i ciutats. En efecte aquesta exposició va suposar per Sorolla un reconeixement 
internacional definitiu.1726 
  
En aquest punt resulta del tot interessant incloure també l’obra Mis amigos que Igna-
cio Zuloaga va endegar l’any 1920. L’escena està presidida per La visión de San Juan 
del Greco, quadre que, seguint la profunda admiració que sentia pel pintor de Creta, 
adquirí en el 1905 i serví de referència per la pintura moderna. El pintor basc va re-
presentar un grup d’intel·lectuals i artistes amics que va molt més enllà d’un retrat de 
grup. Tots els personatges són « figuras destacadas de españolidad », ressaltats per la 
condició hispana que suposava el quadre del fons.1727  

                                                 
1725 Actes de la Societat Artística i Literària de Catalunya, 23-12-1925 i 12-02-1926. Registre número 7767. 
AGDGC. 
1726 SOCIAS, Immaculada, « Ideología y valores en las exposiciones de la Hispanic Society of America (1909-
1914) » a SOCIAS, Immaculada; GKOZGKOU, Dimitra (eds.), op. cit., pp. 193-208; PONS-SOROLLA, 
Blanca, « Joaquim Sorolla (1863-1923). Retrat del duc d’Alba » a LLORENS, Tomás; LLORENS, Boye (dir.), 
Retrats de la Belle Époque. Editat amb motiu de l’exposició celebrada a Centre del Carme de València (5-IV/26-
VI-2011) i CaixaForum Barcelona (19-VII-9-X-2011). València: El Viso, Generalitat Valenciana, Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana; Barcelona: Obra Social Fundació “la Caixa”, 2011, pp. 11-12. 
1727 BARÓN, Javier, « La influencia del Greco en la pintura moderna, del siglo XIX a la difusión del cubismo 
» a BARÓN, Javier (ed.), El Greco & la pintura moderna. Editat amb motiu de l’exposició organitzada pel Mu-
seo Nacional del Prado i Acción Cultural Española (AC/E) (24-VI/5-X-2014). Madrid: Museo Nacional del 
Prado, 2014, pp. 101-198. 
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Joaquín Sorolla 
Retrat del duc d’Alba 
1908 
Oli s/tela,  
210 x 118 cm. 
Col·lecció Duques 
de Alba 
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Ignacio Zuloaga 
Mis amigos, 1920-1936 

Llapis, carbonet i oli s/tela, 237 x 292 cm. 
Zumaya. Z, Espacio cultural Ignacio Zuloaga 

 
 
En efecte, el personatge que apareix a l’angle inferior esquerre és el duc d’Alba, pre-
sident del Patronat del Prado, qui per una banda Ignacio Zuloaga retratà pel seu 
vincle amb El Greco, ja que sota el seu mandat s’obriren les sales dedicades al pintor 
en el 1920, i perquè va ser el primer en encarregar-li un retrat. Juntament amb ell hi 
figuren alguns destacats escriptors del 98, com per exemple Gregorio Marañón, Mi-
guel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Ramiro de Maeztu i Ramón del Valle-Inclán, 
entre d’altres, així com els seus amics Vicente Blasco-Ibáñez, José Ortega i Gasset, 
l’escultor Julio Beobide, el torero Juan Belmonte i el pintor Pablo Uranga, entre 
d’altres.  
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3.3.6. Paisatges, retrats i interiors. Anàlisi dels gèneres 
 
Quan el paisatge es pinta al natural, l’artista requereix una tela d’un format entre pe-
tit i mitjà perquè pugui ser traslladada fàcilment i elaborada a la manera de pintura à 
plein air, tal i com feien els impressionistes francesos, aquells que crearen un nou estil 
per trobar l’expressió més fidel a la primera impressió que ofereix l’aparença de les 
coses.1728 Tal circumstància facilita el seu accés a les prioritats i gustos socials, i con-
seqüentment es promou la seva instal·lació en els domicilis particulars. Si afegim que 
el paisatge en la pintura ens permet conèixer un entorn proper, que bé pot ser el 
nostre a través de la mirada del creador de l’obra, i que en el segle XIX hi ha a Cata-
lunya una recerca per les pròpies arrels, promoguda per la Renaixença, trobem algu-
nes de les claus que ens desvetllen per què aquest gènere va assolir en l’art una cota 
de protagonisme tan elevada.  
 
Si mirem cap a la resta d’Europa comprovem com el paisatge va ser el gènere predi-
lecte pels pintors des dels darrers decennis del XIX. França, que era la capdavantera 
de l’evolució artística d’aquesta època, oferí al vell continent eminents paisatgistes en 
el transcurs de les diferents tendències que anaren sorgint. I així la importància 
d’aquesta temàtica es palpà des de l’escola de Barbizon, que designà una concepció 
del paisatge a redós del pol d’atracció que suposà per artistes francesos i estrangers 
la zona dels confins del bosc Fontainebleau en el segle XIX, i fins els artistes post-
impressionistes, és a dir els emmarcats en el període que arrenca en el 1886 i s’estén 
fins vint anys després.1729 
 
El canvi que revolucionà l’art francès en els anys 70 i 80, repercutí més tardanament 
i amb timidesa a Catalunya al voltant de 1890, època en què el panorama de l’art 
català va evolucionar de forma destacada a causa de la prosperitat econòmica.1730 
Remots aniran quedant aquells temes grandiloqüents, mitificacions d’un passat glo-
riós i aplaudits pels estaments oficials de l’Estat per donar pas a una sèrie de gèneres 
realistes, com els que anirem mostrant. Així, en les sales de les vint-i-sis exposicions 
de la Societat Artística i Literària no trobarem temàtica d’història, aquella tan admi-
rada en l’anterior centúria, i ni tan sols ressonaren els ecos dels grans murals histori-
cistes que Dionís Baixeras havia realitzat a finals del XIX en el Paranimf de la Uni-
versitat de Barcelona (1881-1885),1731 ni els dels plafons que alguns dels nostres 
artistes van elaborar al Palau de la Diputació Provincial de Barcelona anys després 
(1926-1927). 

                                                 
1728 « Dans leur effort pour atteindre ce but et trouver une expression plus fidèle à la première impression que 
donne l’apparence des choses, les impressionnistes avaient créé un style nouveau. » REWALD, John, Histoire 
de l’Impressionnisme. París: Albin Michel, 1955, p. 217. 
1729 REWALD, John, El postimpresionismo. De van Gogh a Gauguin. Madrid: Alianza Forma, 1999, p. 11. 
1730 TRENC BALLESTER, Eliseu, « Costumbrismo, Realismo y Naturalismo en la pintura catalana de la 
Restauración (1880-1893) » a LISSORGUES, Yvan (ed.), Realismo y Naturalismo en España en la segunda mitad del 
siglo XIX. Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre, 1988, pp. 299-310. 
1731 ALSINA GALOFRÉ, Esther, « La pintura mural de Dionís Baixeras (1862-1943) ». Goya. Revista de Arte, 
núm. 348 (VII/IX-2014), pp. 242-253. 
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Eliseu Meifrèn 
Riu Marne 
c. 1932-1933 
Oli s/tela, 55 x 65 cm. 
Col·lecció particular 

 
 
El paisatge, que va ser sens dubte el gènere més important de la pintura catalana 
moderna,1732 fou el tema més reiterat en les col·lectives de l’entitat i alhora una de 
les temàtiques amb els qual es manifestà l’escola espanyola. No se’ns fa estrany com-
provar com els artistes de l’entitat Joaquín Sorolla o Eliseu Meifrèn van ser definits 
per l’historiador de l’art britànic Alfred George Temple en el seu ampli estudi de 
1908 Modern Spanish Painting com alguns dels millors paisatgistes de la nostra penín-
sula. A. G. Temple es lamentava a principis de segle de la reduïda nòmina de bri-
llants paisatgistes de l’època moderna, que el temps incrementaria amb aquells au-
tors que ja abordaren el tema amb sentiment poètic.1733  
 
La brevíssima pinzellada que li va dedicar a Modest Urgell serví perquè l’autor des-
taqués la seva « estranya facultat pel paisatge » i la seva original manera alhora que 
malenconiosa de tractar les composicions.1734 En canvi a Meifrèn, per esmentar un 
altre pintor de l’entitat, li dedicà una especial atenció i la seva obra The End va ser 
reproduïda en l’esmentada publicació.1735 Mentre a França Claude Monet i Edgar 
Degas encapçalaren els impressionistes i a Anglaterra tot i no haver-hi un grup im-
pressionista com a tal, rebia influències d’aquest estil, a Espanya Ignacio Zuloaga, 
Joaquín Sorolla i el pintor sevillà i contemporani d’ambdós Gonzalo Bilbao, desvet-
llaren una nova plàstica.  

                                                 
1732 FONTBONA, Francesc (text); MANENT, Ramon (fotografies), op. cit., p. 6. 
1733 TEMPLE, A. G., Modern Spanish Painting. Londres: Arnold Fairbairns & Company Limited, 1908. 
1734 « he has a rare faculty for the landscape and his fine treatment of it is quite original, often with a distinctly 
melancholy significance ». TEMPLE, A. G., op. cit., p. 55. 
1735 Ibid. p. 56. 
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Antoni Ros i Güell 
Capvespre, 1905 

Oli s/tela, 75,5 x 85 cm. 
Col·lecció particular 
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Els paisatgistes eren abundants, alguns amb reminiscències del mestre i fundador de 
l’entitat, Modest Urgell, que va exposar-hi grans paisatges amb una càrrega literària 
que ens remeten a les obres de Tomàs Sans, d’una generació més jove. Al seu costat 
el citat Miquel Malagrida i Melcior Domenge1736 eren continuadors de l’escola oloti-
na, si bé el darrer pertanyia a la línia dels seus joves seguidors. Esdevingué un tema 
amb molta sortida a les galeries d’art i va ser presentat per altres autors com és el cas 
del delicat Antoni Ros i Güell, Agapit Casas Abarca, paisatgista correcte sense arri-
bar a tenir l’èxit que assolí el seu germà, i Alexandre de Cabanyes, el qual demostrà 
una visió romàntica i alhora moderna de la natura i en especial de les platges, tal i 
com publicà el seu nét Oriol Pi de Cabanyes.1737  
 
En els tres decennis de trajectòria expositiva les vistes dels entorns, paisatges i mari-
nes dels nostres pintors van ser elaborades des de diferents estètiques, i en elles ob-
servem diferents tendències, la majoria immerses en el Modernisme. Per començar 
trobem la presència constant dels paisatges d’Eliseu Meifrèn, que passà del luminis-
me a l’Impressionisme desfent la visió realista de les seves vistes. En les exposicions 
de la Societat Artística va ser en general, aplaudit per la crítica, i fou el paisatgista no 
urbà més destacat del Modernisme català, havent estat un dels membres del nucli de 
les Festes Modernistes i després dels Quatre Gats.1738  
 
Tanmateix, trobem altres voluntats plàstiques, ja que s’hi sumaren criteris estètics i 
morals coincidents amb els que trobem en una entitat que ja existia abans de la fun-
dació de l’Artística i Literària, és a dir al Cercle Artístic de Sant Lluc (1893). Dionís 
Baixeras juntament amb Joan Llimona, formà part de la seva junta directiva funda-
cional i en el marc de la Societat Artística va ser el clar exponent del Naturalisme, si 
bé des d’una posició menys moralista que Llimona. Als seus introspectius pagesos i 
llops de mar els situà en paisatges bucòlics del territori català i amb l’entitat es pre-
sentava inamovible a aquesta temàtica, malgrat que en els anys de la seva joventut 
treballà amb gran èxit la pintura d’història i altres temàtiques que va incloure al llarg 
de la seva carrera. Els paisatges de llum enfarinada de Baixeras, sempre interromputs 
per figures de pagesos o pescadors, recorden al pintor barceloní Laureà Barrau, el 
citat Joaquim Agrasot i el lleidatà Jaume Morera, contemporanis de Baixeras tot i 
que no socis de l’entitat i els quals també cultivaren aquest tipus de quadres de cam-
perols. 
 
Entre les obres naturalistes, les planes i cels d’altres paisatgistes molt més impressio-
nistes adherits a l’entitat, trobem el caràcter de la paleta matisada de Joaquim Mir. 
No obstant en l’època en què s’afilià a l’entitat ja no trobem el caràcter irós de la  

                                                 
1736 CASSANYES, Magí Albert, Melchor Domenge. Barcelona: Imprenta Revista Ibérica; SALA, Joan; MON-
TURIOL, Antoni (coord.), Melcior Domenge, 1872-1939: un paisatgista místic. Olot: Museo Comarcal de la Gar-
rotxa, 1998. 
1737 PI DE CABANYES, Oriol, Alexandre de Cabanyes. Retrat n. 14. Vilanova i la Geltrú: Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú, p. 6; PI DE CABANYES, Oriol, « El pintor Cabanyes » a El sol de Vilanova i el Garraf misteri-
ós. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa Edicions, 2000. 
1738 FONTBONA, Francesc (text); MANENT, Ramon (fotografies), op. cit., p. 130. 
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Antoni Farré 
Port de la Selva 
Oli s/tela, 99 x 73 cm. 
Barcelona. Col·lecció  
particular 

 
 
seva pintura que el dugué a les portes de l’abstracció. En el 1917 Mir ja havia tornat 
del Camp de Tarragona i molt llunyanes quedaven les seves visions fantàstiques de 
l’illa de Mallorca. El Mir que es va presentar en les col·lectives de la Societat Artísti-
ca era més realista,1739 un pintor plàsticament aburgesat i menys somniador com bé 
ens ho demostrà en l’obra Carbasseres.  
 
Els simbolistes representats per artistes com Joan Brull i Josep Maria Tamburini 
presentaren el paisatge com un escenari ideal per les seves gràcils figures femenines i 
no com el protagonista dels seus quadres, i en el cas de Xiró eren marines sempre en 
un segon pla que embolcallaven els seus personatges mitològics. Igualment, s’hi pre-
sentaren vistes urbanes i rurals d’indrets propers de Catalunya, que es relacionaven 
amb el sentiment profund per la pròpia terra que ja hem vist en Modest Urgell. En-
torns dels municipis de Barcelona, Llavaneres, Tarragona, Olot, Tossa de Mar, 
Montgat, així com indrets de París, tot i que dels forans en menor mesura. 
 
De valors tradicionals en la temàtica paisatgística en localitzem en altres autors com 
Iu Pascual, Magí Oliver i Antoni Farré, el qual va començar a ser expositor tarda-
nament, poc després del reconeixement que li suposà la tercera medalla obtinguda a 
l’Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924.1740 Amb ells s’hi sumà Aureli Tolosa, 
si bé amplià el ventall temàtic a l’exposar composicions altament comercials com ho 
eren les natures mortes protagonitzades per flors, coincidint així amb l’acadèmic 
saragossà Cayo Guadalupe. En casos com en els citats i en altres com Antoni Ros i 
Güell, Enric Galwey i Jaume Vilallonga, substituïm la figura humana pel motiu dels 
arbres, si bé tractats des de diferents estètiques i amb reminiscències líriques.  

                                                 
1739 JARDÍ, Enric, Joaquim Mir. Barcelona: Polígrafa, 1989, pp. 90-99. 
1740 La pintura premiada, Primavera en Versalles, va ser adquirida en el 1924 per 3.000 pessetes pel Ministeri 
d’Instrucció Pública i Belles Arts, i actualment es troba a l’Ambaixada Espanyola de Suïssa, a Berna. 
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A la Sala Parés els paisatges compartien espai amb els retrats ja des de la primera 
exposició, quan Joan Brull i Ricard Urgell presentaren cadascun una obra d’aquest 
gènere. Un retrat ja sigui pintat o modelat ens fa conèixer algú. Pot tractar-se del 
propi autor en el cas de l’autoretrat, i igualment pot ser un client o un amic i familiar 
de l’artista. Hi ha retrats que idealitzen, que són subjectius i tracten un aspecte psico-
lògic del model i que per tant van més enllà de la similitud, i d’altres que fan el què 
podríem dir crònica. Per anar exposant el present gènere ens referirem a aquest clas-
sificant-lo en algunes ocasions segons retrat burgès i retrat íntim. En la complexa 
època que representà el tombant de segle existia una societat burgesa que era retra-
tada pel pintor, que apareixeria basada en estereotips i determinada pel gest i 
l’actitud del que es deixava immortalitzar. El retratat de l’alta societat es contempla-
va en una descripció creada per l’artista.1741  
 
A nivell europeu, cal esmentar l’impacte dels pintors retratistes nord-americans John 
Singer Sargent1742 i James McNeill Whistler,1743 així com del francès Jacques-Émile 
Blanche i l’italià Giovanni Boldini, entre d’altres autors que formaven part d’una elit 
que en vida gaudí de gran succés.1744 Els citats pintors van viure la seva gran època 
artística aproximadament entre el darrer decenni del segle XIX i l’esclat de la Prime-
ra Guerra Mundial, i en aquest èxit trobem el treball que desenvoluparen com a re-
tratistes. El retrat com a gènere va veure’s afavorit a partir de la segona meitat del 
XIX, i si bé la ràpida comercialització de la fotografia el podria haver eclipsat, el cert 
és que va continuar tenint un paper considerable en la professió de l’artista.  
 
L’èxit que va viure el gènere del retrat social, traduït evidentment en la fama interna-
cional que guanyaren els seus pintors, es devia al vincle que existia entre el retratista i 
la clientela. De fet, en la segona meitat del segle XIX s’activà una classe de 
col·leccionistes i clients formada per l’alta burgesia industrial i financera, per profes-
sionals i per la mitjana burgesia que va accedir al mercat artístic europeu i americà. 
Aquesta nova classe va ser clau pel desenvolupament del comerç modern de l’art en 
tant que va concebre la col·lecció d’obres no tan sols com una activitat intel·lectual, 
sinó també com una inversió econòmica.1745 Va ser a Anglaterra, epicentre d’una  

                                                 
1741 BOZAL, Valeriano, « El “benestar moral” del subjecte. Retrats de la Belle Époque » a LLORENS, To-
más; LLORENS, Boye (dir.), Retrats de la Belle Époque. Editat amb motiu de l’exposició a Centre del Carme de 
València (5-IV/26-VI-2011) i CaixaForum Barcelona (19-VII-9-X-2011). València: El Viso, Generalitat Va-
lenciana, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana; Barcelona: Fundació “la Caixa”, 2011, pp. 15-25. 
1742 « Sargent Portraits ». The American Magazine of Art, vol. 10, núm. 4 (II-1919), pp. 141-143; ORMOND, 
Richard; KILMURRAY, Elaine, John Singer Sargent. The early portraits. New Haven: Yale University Press; Lon-
dres: The Paul Mellon Centre, 1998; ORMOND, Richard; KILMURRAY, Elaine, John Singer Sargent. Portraits 
of the 1890s. Londres: The Paul Mellon Centre, 2002; ORMOND, Richard; KILMURRAY, Elaine, John Singer 
Sargent. The Later Portraits. New Haven: Yale University Press; Londres: The Paul Mellon Centre, 2003; DD. 
AA., Sargent. Portraits of Artists and Friends. Nova York: Skira Rizzoli, 2015. 
1743 BARTLETT MAURICE, Arthur, « Whistler portraiture ». The American Magazine of Art, vol. 10, núm. 5 
(III-1919), pp. 168-173.  
1744 McPHERSON, Heather, The Modern Portrait in Nineteenth-Century France. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000. 
1745 BOIME, Albert, Artisti e imprenditori. Bolonya: Bollati Boringhieri, 1990. 
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Dionís Baixeras 
Retrat de Mercedes Casañas, 1883 

Oli s/tela, 100 x 73 cm. 
Barcelona. Col·lecció particular 
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rica burgesia industrial i d’importants capes aristocràtiques, que el retrat experimentà 
una notable evolució cap els entorns del segle XX.  
 
Londres es convertí en una ciutat de gran interès per als retratistes i no va ser casual 
que John Sargent seduís el seu amic Joaquín Sorolla l’any 1908 per a què es quedés a 
Londres, on li augurava grans èxits amb els seus retrats.1746 Sens dubte el retrat mo-
dern europeu es veié influenciat per les corrents britàniques, així com per l’èxit i la 
promoció dels retrats dels antics mestres, i sobretot dels anglesos del segle XVIII en 
el mercat i les exposicions. Aquest gènere trobava una via de difusió en les grans 
exposicions de retrats com les d’Anton van Dyck, William Hogarth i Thomas 
Gainsborough celebrades a South Kensington (Londres) en el decenni dels anys 60, 
i tal fet marcà la trajectòria d’artistes com Whistler, qui revitalitzà la gran tradició 
retratista anglesa.1747 
 
Si analitzem la nòmina de treballs artístics que s’exposaven en les col·lectives de la 
Societat Artística i Literària veiem la presència del retrat des de la primera exposició i 
fins la darrera, accentuant-se en el segon decenni amb motiu de la inclusió d’artistes 
de procedència no catalana. En trobem fets per encàrrec i d’altres amb un caràcter 
intimista, que responien a retrats que els artistes realitzaven de familiars, amics i al-
tres socis de l’entitat, sovint de factura molt més lliure. D’aquesta darrera tendència 
ens referirem a Ricard Urgell, pintor que l’any 1903 exposà dos retrats elaborats amb 
gran efusivitat, per un costat el de l’amic i company d’entitat Josep Maria Xiró, i per 
altre la solemne representació del seu pare, que aleshores presidia l’entitat. És aquest 
un retrat familiar, tot i que tractat des de l’admiració profunda que prodiga el fill 
pintor cap al seu pare, el mestre. I el mateix to, malgrat partir d’una plàstica i tècnica 
diferent, desprèn l’imponent retrat de l’escriptor Benito Pérez Galdós efectuat per 
un dels escultors més prestigiosos de la seva època, Josep Cardona.1748  
 
Era el primer escultor en formar part de l’entitat i la seva obra es dividia en costu-
misme i retrat, caracteritzant-se per un estil naturalista. Pel que fa la seva trajectòria 
com a retratista, en la seva producció va rebre la influència de l’escultor italià 
d’origen rus Pavel Trubetskof, que seguidor d’Auguste Rodin, realitzava petites està-
tues de gust impressionista. Així doncs, en aquesta mateixa línia retratava personat-
ges del món de la cultura, l’aristocràcia i la burgesia amb una característica línia fu-
gaç, senzilla i gairebé espontània que pogué ser admirada en el nucli de l’entitat. 
 
 
                                                 
1746 PONS-SOROLLA, Blanca, « Sorolla: retratos individuales » a SARGENT/SOROLLA. Editat amb motiu 
de l’exposició homònima celebrada al Museo Thyssen-Bornemisza - Fundación Caja Madrid (3-X-2006/7-I-
2007). Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, pp. 115-131. 
1747 GUIDI, Barbara, « Retratistas empresaris. Notes sobre el mercat del retrat en el fin-de-siècle i sobre les 
estratègies dels seus principals intèrprets » a LLORENS, Tomás; LLORENS, Boye (dir.), op. cit., pp. 27-37. 
1748 LÓPEZ, Fátima; LÓPEZ, M. Àngels, « L’escultor Josep Cardona i Furró (1878-1922): un retratista prolí-
fic (I) ». Butlletí del Reial Cercle Artístic. Época II, num. 23 (IV, V, VI-2007), pp. 4-5; LÓPEZ, Fátima; LÓPEZ, 
M. Àngels, « L’escultor Josep Cardona i Furró (1878-1922): un retratista prolífic (II) ». Butlletí del Reial Cercle 
Artístic. Época II, num. 24 (VII, VIII, IX-2007), pp. 4-5. 
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Josep Cardona 
Dona asseguda, c. 1910 
Bronze, 39 x 34,5 x 33 cm. 
Madrid. Fundació AMYC-Fran Daurel 

 
 
Sovint observem com els retrats efectuats pels artistes amb l’objectiu de plasmar el 
rostre, actitud i aparença dels seus familiars i amics solien ser vigorosos i realitzats 
d’una forma més expressiva, més solta i espontània. No obstant, no sempre va ser 
així en els treballs que ens mostraren els socis de l’entitat, ja que existien retrats que 
bé podrien respondre a un retrat dit burgès, i que si ignoréssim el seu títol ens farien 
creure que el retratat és un client. Ho admirem en el Retrat del meu pare de Josep 
Mongrell i en Retrato de mi madre de Víctor Moya, en què les dues figures havien estat 
disposades en un fons neutre i una actitud greu, com si els respectius pintors els hi 
fessin un tribut asseient-les i pintant-les de mig cos i no del tot frontals. En aquesta 
mateixa tessitura inclourem altres retrats d’encàrrec que presentaven una composició 
molt similar als que hem descrit i que portaven la firma del pintor gallec Fernando 
Álvarez de Sotomayor i del català Julio Moisés, com exemples que il·lustraren la no 
frontera entre el retrat íntim i el que procedia d’un client. 
 
Si el pintor valencià Manuel Benedito en el si de l’entitat presentà algunes escenes 
regionals, ja havia destacat també en la seva carrera com a magnífic retratista avesat 
a les elegàncies femenines en obres com el retrat de la dama catalana Duquesa de Dúr-
cal (1913, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) i el de Cléo de Mérode (1910, 
Colección Grupo Santander). Agafava els models principals de Van Dyck en el seu 
ideal d’elegància, com també va fer el realista Álvarez de Sotomayor, present igual-
ment amb l’entitat l’any 1918 amb un Retrat de nen de gran contenció i sobrietat. La 
sensualitat del retrat femení es feia patent en pintors d’aquests anys com José María 
Rodríguez Acosta, convidat en el mateix certamen barceloní, i Carlos Vázquez, que 
ja ens hauria mostrat un retrat de la seva gran i perenne model Raquel Meller. 
 
Així doncs, la faceta retratista també la constatem en altres autors que treballaven 
des del regionalisme plàstic. Per concórrer amb la Societat Artística i Literària, Ma-
nuel Benedito envià un dels seus retrats de La Gavilana (Agustina), que també fou  
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Manuel Benedito 
Cléo de Mérode, 1910 
Oli s/tela, 160 x 108 cm. 
Madrid. Colección Grupo Santander 

 
 
model d’Ignacio Zuloaga,1749 i que esdevingueren un excepcional punt de partida del 
seus grups de retrats castissos femenins amb base goyesca, tot i que menys simbolis-
tes i decoratius que els dels admirats Zuloaga i Anglada. La dona ens intimida amb 
una presència impactant i captivadora, seductora i de distinció natural. Tal actitud la 
veurem en altres peces com ara La Perla de Manises (1919) de Carlos Vázquez, 
d’actitud molt menys innocent i pueril que la majoria de les que enviava a les 
col·lectives.  
 
Un altre gran exponent d’aquest gènere va ser el madrileny Luis Bea Pelayo, a qui 
Manuel Benedito li realitzà i dedicà un magnífic retrat d’artista a artista. Al llarg de la 
seva trajectòria Bea conreà aquest gènere amb una tècnica elegant i segura pròpia del 
retrat burgès, característica que també trobem per exemple en José María López  

                                                 
1749 PÉREZ ROJAS, Francisco Javier, « Acerca de la obra y la época de Manuel Benedito » a DD. AA., Manuel 
Benedito, pintor. (1875-1963). Editat amb motiu de l’exposició homònima al Centre del Carme, València (5-
V/24-VII-2005). València: Generalitat Valenciana, 2005, pp. 44-59 ; FRANCÉS, José, Manuel Benedito. Ma-
drid: Estrella, Monografías de artistas, s.d.  
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Manuel Feliu de Lemus 
Prop de l’estufa, 1899 
Oli s/tela, 88 x 93 cm. 
Col·lecció particular 

 
 
Mezquita, en el seu magnífic Retrat de José Francés (1915) i el de Josep Cardona, Retrat 
de José Maria Vidal-Quadras. Era el realisme el caràcter que tenyia l’activitat retratista 
dels autors, com també es contempla en els nostrats Francesc Galofre Oller, Fèlix 
Mestres, Julio Moisés i Bonaventura Casas de Valls, qui en el decenni dels vuitanta i 
noranta efectuava retrats de gran sobrietat i també de tipus populars.  
 
Juntament amb aquest tipus de retrat el públic també admirà el que anomenem re-
trat íntim. En efecte, el magnífic nen abandonat al son que és Mi hijo Pepito de Josep 
Mongrell i el rostre innocent d’una nena sostenint una desdibuixada nina en el Retrat 
de la filla de l’artista de Joan Brull afegien la tendra mirada dels respectius pares, i van 
ser obres que s’allunyaren formalment de la resta de retrats, ja que eren molt més 
subjectius, de factura més solta i lliure, espontània i amb una gran càrrega sentimen-
tal. La distància que es percep entre l’artista i el model en els retrats aristocràtics i de 
caràcter burgès s’anava difuminant en aquells retrats, inclús de personatges il·lustres, 
on l’artista aportava una càrrega subjectiva més acusada — Retrat de Benito Pérez Gal-
dós de Josep Cardona, el Retrat de mon amic Colomer de Rafael Martínez Padilla i el de 
Narcís Oller realitzat per Francesc Galofre Oller. 
 
El públic que assistia a les exposicions de la Societat Artística i Literària també admi-
rà la temàtica que constituïa el tercer gran eix vertebrador de les composicions pic-
tòriques dels socis de l’entitat. Ens referim a la pintura de gènere, aquella que repre-
senta escenes de la vida quotidiana o de la domèstica, i escenes intimistes en què els 
personatges es mantenen en el llindar de l’anonimat. Al fet de la incorporació del 
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retrat com a gènere, paral·lel a l’evolució que vivia la natura morta i el paisatge,1750 
cal incloure l’interès per les escenes de caràcter costumista, temàtica conreada des de 
l’antiguitat, i a occident especialment per artistes holandesos i flamencs del segle 
XVII. Tanmateix, en el moment en què a països com Holanda el seu èxit es feia ex-
traordinàriament popular, a l’Estat espanyol aquest fenomen es mantenia dins uns 
límits molt discrets. El pas dels decennis anà transformant aquest aspecte i en efecte, 
al llarg del vuit-cents s’exhibien escenes relacionades amb el comportament de les 
persones i també dels valors propis de la societat burgesa que emergia al llarg del 
segle XIX. Un dels aspectes a destacar de la pintura de gènere va ser l’exposició pú-
blica del món privat, en què el tema domèstic o intimista es presentà també des de 
diferents punts de vista i interpretacions, i en ell l’entorn escenogràfic esdevenia es-
sencial.  
 
Les escenes de la vida burgesa solien ocórrer a la sala principal, i en contemplarem 
de la mà d’artistes com ara Romà Ribera, el qual havia estat el màxim representant 
de la pintura de gènere catalana a finals del XIX i qui presentarà també escenes de 
ball i de toilette allunyades de qualsevol vulgaritat. En la mateixa línia es trobava el 
pintor Manuel Cusí, i els seus instants familiars o domèstics, els refinats interiors 
aristocràtics amb la influència arribada de la pintura del nord europeu com bé van 
demostrar Josep Maria de Martí Garcés, el pintor elegant José María Vidal-Quadras, 
i el vigorós Pere Casas Abarca, els quals demostraren un gran domini en els estudis 
de la llum i els contrastos, en narracions protagonitzades sempre per delicades figu-
res femenines de la classe alta. Eren escenes on es podia veure una dona ociosa, 
immersa en una activitat en solitari, com per exemple de lectura, admirant qualsevol 
objecte o brodant, i on l’artista no estalviava en detalls de mobiliari i indumentària. 
En paraules de Mireia Freixa, la dona en el Modernisme estava més a prop de la 
quotidianitat, com ja hem vist en les interpretacions de Ramon Casas i Santiago Ru-
siñol quan tornaren de París a finals del XIX.1751  
 
La representació de la identitat femenina no es trobava únicament en els interiors 
domèstics, sinó també en la pintura regional. Ara bé, tot i que en tals composicions 
apareixien dones en un ambient familiar, s’evidenciava que el pintor estava més inte-
ressat en narrar aspectes i caràcters costumistes que d’introduir-nos en un cercle 
privat i secret que no coneixeríem de cap altra manera. Per altra banda, la plasmació 
del dormitori era en pintors com Ricard Urgell un exemple que il·lustrava la recrea-
ció d’escenes íntimes lligades a l’espai més privat de la llar, amb estudis lumínics 
molt suggerents i singulars. En aquests treballs l’autor despullava els interiors de 
figures i els cromatismes que trobem ens els seus music-halls ens fa partícips d’un 
ambient burgès i exquisit que socialment li era proper. 

                                                 
1750 PORTÚS, Javier, Orden y concierto. Escenas familiares en la pintura española. Del Renacimiento a Goya 
a DD. AA., Ternura y Melodrama. Pintura de escenas familiares en tiempos de Sorolla. Editat amb motiu de l’exposició 
al Museo del siglo XIX (18-XII-2002/23-II-2003). València: Bancaja, Generalitat Valenciana, Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana. Museu de Belles Arts de València, Corts Valencianes, 2002, pp. 19-69. 
1751 FREIXA, Mireia, « Les imatges de les dones a l’art català » a NASH, Mary (ed.), Més enllà del silenci: les dones 
a la història de Catalunya. Barcelona: Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, 1988, p. 204. 
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Bonaventura Casas de Valls 
Dona asseguda amb càmera, 1900 
Pastel s/cartró, 100 x 64 cm. 

Col·lecció particular 
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Ricard Urgell 
En la penombra 
Oli s/tela, 40,5 x 32,5 cm. 
Barcelona. Col·lecció particular 

 
 
Per altra banda les escenes quotidianes fora de l’àmbit domèstic marcaren igualment 
l’estètica de la Societat Artística i Literària. En aquest sentit podem relacionar els 
rudes bevedors manxecs de Carlos Vázquez, tractats amb gran sensibilitat autòcto-
na, amb aquells que Lluís Graner feia enraonar a la taverna. El tractament composi-
tiu i l’objectiu és similar, i en aquestes obres els personatges tenien una força psico-
lògica que acabava eclipsant el seu escenari, el qual era representat de forma més 
subtil. En aquesta mateixa línia encabim les escenes lligades al treball on el que sor-
prèn és que l’artista representava les figures immerses en la seva activitat, sense tenir 
en compte la presència de l’espectador. Moltes d’elles estaven representades en en-
torns exteriors de gran realisme, com el cas dels naturalistes, sobretot Dionís Baixe-
ras i Tomàs Sans, però també ho constatem en els pintors valencians quan explica-
ven costums autòctones i ens evocaven un món idealitzat més enllà de les nostres 
terres. 
 
S’evidencia que la Societat Artística i Literària de Catalunya no pretenia crear escola, 
ni acollir una única tendència, sinó que aplegava artistes de distintes generacions que 
practicaven un tipus de pintura o escultura, sense estridències ni novetats plàstiques, 
emmarcada en una època molt particular de la nostra historiografia artística. Les 
seves exposicions varen ser estèticament agradables als ulls del públic i les firmes 
d’autors consagrats avivaren el seu èxit de públic i succés comercial: « [...] s’ha de 
tenir en compte que d’entre ells ja n’hi ha quatre que són dels més ben cotisats en el 
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nostre mercat de la pintura a l’oli ».1752 La diversitat de firmes i tendències no desen-
tonava. Així, quan en el 1916 i a l’equador de la trajectòria de l’entitat, hi havia expo-
sada l’escena de les dues vaporoses i misterioses figures d’Un palco d’Hermen Angla-
da-Camarasa, juntament amb el quadre La Pirinenca, on es mostrava un introspectiu 
pagès de pinzellada solta de Dionís Baixeras, la folklòrica Goyesca de Carlos Vázquez 
i unes almivarades dames amb la mirada perduda signades per Josep Maria Tambu-
rini, ens adonem del conglomerat estilístic que es respirava en les sales de la galeria 
Parés.  
 
Observem aleshores, com també s’ha anat demostrant fins ara, que la Societat Artís-
tica representava aquells valors plàstics que Modest Urgell volia preservar en front 
del que s’anava imposant, sense renunciar a alguns destacats elements més propers a 
les noves tendències del segle XX que a les arrels vuitcentistes:  
 

L’Associació ha acollit, però, entre els seus alguns d’aquells que, com en Mir, eren 
més representatius de modernisme en aquella hora, demostrant que no era un cer-
cle tancat a l’apreciació de les valors artístiques, sinó més aviat un aglutinant fet a 
base d’efectes de companyonia. Artísticament, podríem dir que avui els pintors de 
la Literària són els del just medi. [...] tots els mestres hi són presidits per l'ombra 
dels seus morts i pels prestigis d'il·lustres companys que són noms gloriosos de la 
moderna pintura.1753 

 
 
3.3.7. Historicisme acadèmic en el Palau de la Diputació Provincial  
          de Barcelona 
 
Amb l’anhel de desvetllar la tendència estilística que impregnava la Societat Artística 
i Literària creiem imprescindible anar més enllà de la participació dels seus membres 
a les exposicions de l’entitat. Per aquest motiu desvetllarem la presència d’una sèrie 
d’artistes en un conjunt pictòric summament rellevant per entendre un moment his-
tòric i cultural molt concret com va ser el de la Dictadura de Primo de Rivera. No 
oblidem que l’últim decenni de la Societat Artística s’emmarcava políticament en 
aquest període i els nostres artistes es retrobaren decorant el solemne Saló de Sant 
Jordi del Palau de la Diputació Provincial de Barcelona.  
 
A diferència del que podríem creure, en el moment en què es va decidir decorar el 
Saló de Sant Jordi, en els anys 20, les parets del citat espai no estaven nues, sinó que 
en elles hi havia els murals clàssico-primitius que Joaquín Torres-García havia realit-
zat entre 1913 i 1918, entre els quals el titulat La Catalunya eterna i procedents de 
l’encàrrec per part del president de la Mancomunitat, Prat de la Riba, assessorat per  
 
 

                                                 
1752 C[ASELLAS], Raimon, « Saló Parés ». Diari de Catalunya — Edició del vespre —, núm. 194 (17-XII-1900), p. 2. 
1753 F.; « El XXV Aniversari de la Societat Artística i Literària ». Gaseta de les Arts, núm. 45 (13-III-1926), pp. 5-6. 



 - 563 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

José María Vidal-Quadras 
Contraluz, 1919 
Oli s/tela, 100 x 90 cm. 
Col·lecció particular 

 
 
una sèrie d’intel·lectuals noucentistes, entre ells Eugeni d’Ors.1754 Els frescos que 
havia efectuat el pintor uruguaià van protagonitzar una gran polèmica que dividí la 
ciutat i deixà al descobert les opinions favorables i oposades que coexistien vers la 
política de la Mancomunitat. Amb la mort de Prat de la Riba l’agost de 1917 l’obra 
quedà inacabada com a conjunt i va ocultar-se darrere tapissos i ornaments al gust 
de Josep Puig i Cadafalch, qui assumiria la presidència.1755 Més endavant, el 13 de 
setembre de 1923 tingué lloc el cop d’estat de Miguel Primo de Rivera, capità gene-
ral de Catalunya, i fou a partir d’aleshores quan es decidí canviar el conjunt icono-
gràfic del saló. 
 
En efecte, durant els primers mesos de l’any 1926 el president Josep Maria Milà i 
Camps, comte de Montseny, va encarregar la decoració del Saló de Sant Jordi a un 
grup de pintors entre els quals nombrosos pertanyien a la Societat Artística i Literà-
ria.1756 Als noms d’Arcadi Mas i Fontdevila, Antoni Utrillo, Juli Borrell, Josep Triadó 
i Laureà Barrau, hem d’incorporar els socis del grup Josep Mongrell, Dionís Baixe-
                                                 
1754 FONTBONA, Francesc, La crisi del modernisme artístic. Barcelona: Curial, 1975, p. 202. TORRES-
GARCÍA, Joaquín, Historia de mi vida. Barcelona: Paidós, 1990, p. 110; SUREDA PONS, Joan, Torres-García, 
pasión clásica. Madrid: Akal, 1998. 
1755 SUREDA PONS, Joan, op. cit, p. 179. 
1756 BAIXERAS VERDAGUER, Dionís, « Capítulo XLI. Éxito y trascendencia de la segunda Exposición 
Universal de Barcelona; otras manifestaciones e iniciativas de alta cultura; mis pinturas para la cúpula del 
Salón de San Jorge del edificio de la Diputación; mi viaje previo a Italia y a Suiza» a BAIXERAS VERDA-
GUER, Dionís, Experiencias y recuerdos autobiográficos de un pintor octogenario. 1942. Inèdit, pp. 142-143. Arxiu 
RACBASJ. 
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ras, Josep Maria de Martí Garcés, Alexandre de Cabanyes, Carlos Vázquez, José Ma-
ría Vidal-Quadras, Francesc Galofre Oller i el seu fill Francesc Galofre i Surís, i Jo-
sep Maria Xiró. Als artistes se’ls concedí un any de termini per realitzar una sèrie de 
composicions sobre episodis de la història espanyola relacionats amb Catalunya, i 
s’arribaren a destinar un total de vint-i-nou mil set-centes cinquanta pessetes.1757 La 
temàtica històrica que acabaren representant els murals havia de relacionar-se amb 
destacats esdeveniments dels regnes hispans i amb la monarquia espanyola, revelant 
« las dos máximas facultades humanas, la inteligencia y la voluntad, personificada esta 
última por los Soberanos [...] y por los que en sublime grado de perfección, escala-
ron la santidad ».1758 
 
Presidia el saló l’obra de Mongrell, al qui la forta amistat que l’unia amb el comte de 
Montseny va fer que fos un dels autors escollits, i realitzà La Verge de Montserrat 
acompanyada dels reis i sants que han visitat el seu Santuari, un dels més grans i visibles 
murals. Per la seva part, Baixeras va ser l’encarregat de realitzar l’ambiciosa decora-
ció de la cúpula amb la representació d’un vast conjunt de sants, santes i beats que 
responien al lema de L’espiritualitat catalana en relació amb Déu i la Pàtria, així com les 
quatre petxines on realitzà l’al·legoria de les virtuts morals de La Justícia, La Prudèn-
cia, La Temprança i La Fortalesa. Hem de subratllar que en el 1910 se li havia encarre-
gat la decoració mural del despatx de l’alcalde, aleshores José Roig i Bergadà i els 
plafons decoratius que en resultaren incumbien simbòlicament la Barcelona moder-
na1759 tenyits d’un tímid estil noucentista que els emparenta amb el seu contempora-
ni Torres-García. Tanmateix, tal i com detallà Baixeras en les seves memòries, les 
teles varen ser retirades en plena Dictadura de Primo de Rivera per ordre de l’alcalde 
Dàrius Romeu i Freixa, baró de Viver, amb l’objectiu de col·locar els retrats dels reis 
i traslladar els murals al despatx del tinent d’alcalde.1760 Ara bé, també s’ha publicat 
que l’obra va ser retirada per considerar-se una apologia de l’obrer,1761 i així va ser 
com el mateix pintor que en els anys 20 donà per perduts els seus murals de 
l’alcaldia, va ser el responsable de decorar la cúpula del Saló, tot i que aquesta vegada 
amb un estil molt més acadèmic. 
 
Completava el conjunt una sèrie de capítols hispànics que reflectien el sentiment 
patriòtic d’aquells anys i que culminà amb la següent inscripció a la base de la cúpu-
la: « Por Dios y por España, un alma sola, un solo corazón ».1762 La plasmació del 
centre cultural de gran esplendor que suposà Poblet durant l’Edat Mitjana, el com-
promís de Casp i la unió de Castella i Aragó amb el casament dels Reis Catòlics va-
ren ser alguns dels episodis que es representaren al Saló.  
                                                 
1757 Doc. 3. 1926, 27 març. AHDB, lligall B-876 (1925-1926), carpeta 2. 
1758 BOHIGAS TARRAGÓ, P., El Palacio de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona. Barcelona: Sociedad de 
Atracción de Forasteros, 1929, p. 54. 
1759 L’enderrocament de les muralles, l’Exposició Universal de 1888, l’agregació dels pobles limítrofs a Barce-
lona i la reforma de la ciutat antiga.  
1760 BAIXERAS VERDAGUER, Dionís, op. cit., pp. 142-143. 
1761 Catàleg de pintura segles XIX i XX. Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Barce-
lona, 1987, p. 140. 
1762 BOHIGAS TARRAGÓ, P., op. cit., p. 57. 
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Imatge del Saló de Sant Jordi del Palau de Generalitat de Catalunya. A l’esquerra el mural La batalla 
de Lepant de Josep Maria Xiró, al centre La Verge de Montserrat acompanyada dels reis i sants que han visitat 
el seu Santuari de Josep Mongrell i a la dreta Reunió del Capítol del Toisó d’Or en el cor de la Catedral 
d’Arcadi Mas i Fontdevila. A la part superior la cúpula i petxines de Dionís Baixeras. 
 
 
Els murals s’efectuaren amb gran profusió de detalls i personatges, amb una factura 
acadèmica i un estil realista que, com si d’un retrocés en el temps es tractés, era més 
propi de les exigències compositives de la pintura d’història del XIX. Els fets histò-
rics que els autors de la Societat Artística i Literària havien de plasmar per reflectir 
tal sentiment tradicionalista varen ser El Monestir de Poblet de Josep Maria de Martí 
Garcés, La primera missa de Jaume I a Mallorca (1229) d’Alexandre de Cabanyes, El 
compromís de Casp (1412) de Carlos Vázquez, El casament dels Reis Catòlics (1469) de 
José María Vidal-Quadras, Els Reis Catòlics reben Colom (1493) de Francesc Galofre 
Oller i el seu fill Francesc Galofre Surís, i finalment La batalla de Lepant (1571) de 
Josep Maria Xiró. Juntament amb les citades hi hagueren les dues obres 
d’ornamentació a les bòvedes de Fèlix Mestres, i diversos retrats signats per Julio 
Moisés, Mateu Balart i Carles Pellicer, entre d’altres. 
 
Tot i el caràcter unitari que es va pretendre atorgar al Saló per mitjà de la temàtica 
històrica, la diversitat de firmes, estils i gustos que suposà la intervenció de vint-i-
cinc artistes en un mateix espai li va restar caràcter homogeni al conjunt. L’escena 
amb reminiscències oníriques de Xiró s’allunyava en gran mesura del refinat dibuix 
dels personatges de la cúpula, i l’estudi de la perspectiva i el preciosisme en les esce-
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nes del Monestir de Poblet contrastaven amb la composició que presentava la divi-
sió entre el món terrenal i el món diví, efectuada amb pinzellada més solta per les 
paletes de Mongrell i Cabanyes.  
 
Un cop ja havia finalitzat la Dictadura de Primo de Rivera, Rafael Benet des de La 
Veu de Catalunya plantejà un nou avenir per aquestes pintures d’un « “pompierisme” 
grotesc » per donar pas novament a les de Torres-García.1763 Tanmateix, la pressió 
social que generà el tema,1764 la caiguda de la Dictadura i l’arribada de la República el 
1931 no va desfer quest conjunt ni varià la seva ubicació. I així va ser com la decora-
ció de Torres-García es va cobrir durant decennis amb les obres dels autors menci-
onats, provocant per tant que el Saló de Sant Jordi esdevingués una mena de punt 
de trobada de dues tendències que en aquest cas van mal conviure en el segle XX, la 
pintura noucentista i la pintura de caràcter tradicional, que en estil, ambició i temàti-
ca varen ser divergents. No obstant, molt a posteriori, les obres de Torres-García es 
van recuperar en el 1966 i van ser instal·lades en un altre espai sense que els plafons 
històrics es veiessin alterats del seu emplaçament original. 
 
 

                                                 
1763 BAIAROLA (pseudònim de Rafael Benet), « Vida artística. Què en farem de les pintures del Saló de Sant 
Jordi? ». La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 10675 (23-VIII-1930), p. 4, i recollit a BENET, 
Rafael, Cròniques d’art a La Veu de Catalunya. 1930-1931. Barcelona: Fundació Rafael Benet, 2009, pp. 158-159. 
1764 ROGER, « Les pintures de la Diputació ». La Veu de Catalunya — Edició del matí —, núm. 10699 (20-IX-
1930), p. 5; OSACAR, Eugeni, « José Mongrell y Barcelona » a PÉREZ ROJAS, Francisco Javier; ALCAIDE, 
José Luis (dir.), José Mongrell (1870-1937). Catàleg editat amb motiu de l’exposició al Museu de Belles Arts de 
València (XII-2001/III-2002). València: Generalitat Valenciana, Museo de Bellas Artes de València i Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana, 2001, pp. 255-269. 
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3.4  
LA SOCIETAT ARTÍSTICA I LITERÀRIA  

EN EL COMERÇ DE L’ART. UNA APROXIMACIÓ 
 
 
 
 

 
 
continuació pretenem desvetllar quin va ser el paper que exercí 
la Societat Artística i Literària de Catalunya en el món del co-
merç de l’art i del col·leccionisme. Degut a la complexitat del 
fenomen i de la gran dispersió de documents es podria dedicar a 
aquest tema un estudi monogràfic de caire exhaustiu més enllà 
de la present investigació doctoral. Tot i així, amb la informació 

que ja hem pogut recollir i analitzar, destacarem les principals línies d’actuació de 
l’entitat per tal d’esbrinar la seva recepció en la xarxa de clients al llarg dels trenta 
anys d’activitat expositiva. 
 
No ens ve de nou saber que la Societat Artística i Literària va ser creada, entre 
d’altres objectius, amb finalitats comercials, és a dir adreçada a clients i als socis de 
l’entitat que no eren artistes, però que sí gaudien de potencial econòmic de cara a 
l’adquisició d’obres. Un dels fundadors de l’entitat, Enric Galwey, així ho afirmà en 
les seves tardanes memòries, publicades en el decenni dels anys 30: « En fundar-se el 
Círcol de Sant Lluc, i les revifalles del Círcol Artístic atraient molts de socis, va de-
terminar a don Modest de crear una societat d’artistes, però amb molt pocs pintors i 
amb homes d’altres activitats, com advocats, i sobretot financers perquè compressin 
quadres, escriptors castellans, i militars, però aquests havien d’ésser de coronels per 
amunt, és a dir generals. »1765 Així mateix, no va ser casual que Modest Urgell, com 
bé sabem el promotor d’aquest projecte col·lectiu, reunís a les acaballes del segle 
XIX als artistes més destacats de l’època com bé explicà el pintor Pere Casas Abarca 
a Julio Gay quan aquest redactà les seves memòries.1766  
 
Per altra banda l’aspecte comercial de la Societat Artística no va passar desapercebut 
per historiadors com Miquel-Àngel Codes, biògraf de Ricard Urgell, el qual va cons-
tatar que l’entitat actuava « amb l’objectiu — mai escrit però evident — de facilitar 
les vendes. »1767 Certament la Societat no va publicar en el seu reglament del 1914 
que la seva finalitat fos econòmica i comercial, però sí que el seu objectiu era el d’« 

                                                 
1765 GALWEY, Enric, El que he vist a Can Parés en els darrers quaranta anys. Memòries d’Enric Galwey. Barcelona: 
Publicació del cinquantenari de la Sala Parés, 1934, p. 70. 
1766 GAY, Julio, P. Casas Abarca. Barcelona: La Académica, 1946, p. 72. 
1767 CODES LUNA, Miquel-Àngel, Ricardo Urgell. El pintor invisible. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 
2008, p. 50 
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el fomento del Arte por cuantos medios esten á su alcance y especialmente mediante 
exposiciones anuales ».1768 De fet, les vint-i-sis exposicions de l’Artística i Literària 
ens han demostrat quin lloc pretenia ocupar l’entitat i a quin públic i col·leccionistes 
es dirigia.  
 
L’embrió de l’agrupació que va suposar la ja comentada exposició dels quatre pin-
tors Modest Urgell, Lluís Graner, Joan Brull Brull i Enric Galwey a la Sala Parés 
l’abril de 1897 aportava un catàleg amb la relació d’autors, títols d’obres i preus. 
Modest Urgell s’enduia el protagonisme expositiu i podríem dir que actuava com a 
capdavanter i mestre dels tres joves artistes al presentar més obres que la resta, ja 
que sumava gairebé setanta pintures, la majoria notes de color amb preus molt di-
versos que anaven des de les 10 fins les 300 pessetes, i algunes com les intitulades 
Tormenta, Orto i Interior que es venien per 750, 1.500 i 1.000 pessetes, respectivament. 
Lluís Graner en canvi, hi participava amb poc més de quaranta obres amb preus una 
mica més elevats que els de l’anterior artista, però només tres superaven les 1.000 
pessetes i Joan Brull exposava, entre d’altres, una pintura titulada Nadal que es venia 
per 2.500 pessetes. Enric Galwey va ser el quart expositor i també el més modest 
amb molts estudis a baix preu. Ara bé, la nota extraordinària de la col·lectiva va ser 
la subhasta dels quadres que s’organitzà al llarg de tres dies en què el públic accedia 
per invitació i on intervingué el subhastador Santasusana,1769 fórmula que represen-
tava un mètode innovador en relació al que s’organitzava en altres galeries de Barce-
lona.  
 
La primera exposició de la Societat Artística i Literària va resultar ser un èxit i la lu-
xosa revista il·lustrada Album Salon s’afanyà a publicar en l’article signat pel crític 
Francesc Casanovas els dos grans quadres de Modest Urgell titulats Temporal i Pedre-
gal, que varen ser venuts ràpidament per valor de 3.000 i 10.000 pessetes respecti-
vament, i de fet eren els que tenien el preu més elevat de tota l’exposició. Per 
l’escriptor i periodista de professió Josep Pla, molt atent al que discorria al seu en-
torn, el secret d’Urgell era pintar quadres d’un sentimentalisme lúgubre, fet que el 
dugué a guanyar més d’un milió de pessetes d’aquell temps, i com el mateix autor 
diria: « el cas típic del tragediante, destinat necessàriament a tenir èxit entre l’alta bur-
gesia i els consells d’administració. »1770 
 
A banda de les d’Urgell, la revista que hem citat anteriorment Album Salon, també va 
reproduir dues obres de Josep Maria Tamburini, En el lago (2.250 ptes.) i La pluja 
(750 ptes.), que varen ser adquirides de seguida.1771 Gràcies a les dades aparegudes 
en el catàleg de la mostra, constatem que els quadres de més valor estaven signats 

                                                 
1768 Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Reglamento (reformado). Any 1914. Registre número 7767. AGDGC. 
1769 Diario de Barcelona, núm. 116 (26-IV-1897), p. 4915; Diario de Barcelona, núm. 118 (28-IV-1897), p. 5019; 
Diario de Barcelona, núm. 119 (29-IV-1897), p. 5029; Diario de Barcelona — Edició del matí—, núm. 121  (1-V-
1897), p. 5119; Diario de Barcelona — Edició de la tarda—, núm. 121 (1-V-1897), p. 5156. 
1770 1770 PLA, Josep, Tres artistes. Barcelona: Destino, 1970, p. 73. 
1771 CASANOVAS, Francisco, « Salón Parés. Primera Exposición de pinturas de la Sociedad Artística y Lite-
raria de Cataluña ». Album Salon (1-I-1901), p. 27. 
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per Lluís Graner, Josep Maria Tamburini i Modest Urgell, mentre que la resta 
d’autors es mantenia en uns límits més discrets que no sobrepassaven les 300 pesse-
tes, i que ens demostra aspectes com per exemple que els pintors Miquel Malagrida, 
Jaume Vilallonga i Ramón de Méndez Vigo no eren autors de firmes tant cotitzades 
com els seus companys d’entitat.1772 Ara bé, no totes les pintures tenien el caràcter 
de vendible, sinó que per exemple Carnaval a vista de pájaro i Retrato de Ricard Urgell 
apareixien en el catàleg sense preu i com a dues peces només per exposició. 
 
Els catàlegs de les primeres mostres col·lectives ens demostren quines eren les obres 
més apreuades de totes les enviades a la Sala Parés. Per posar un exemple, en 
l’exposició de 1902 el quadre Un club de Lluís Graner es venia per 10.000 pessetes, 
seguit per Racó de taverna del mateix autor i que tenia un valor de 4.000 pessetes. Mo-
dest Urgell i Aureli Tolosa eren altres dos pintors que presentaren algunes obres 
amb preus elevats (2.500 ptes.), emfatitzant així la diferència respecte altres autors 
com Joan Brull i Enric Galwey, els quals exposaven pintures que no sobrepassaven 
les 650 pessetes. Un fet relacionat si bé no directament amb la compra-venda, però 
sí amb la recepció pública dels treballs exposats era el tema de les obres i l’estil. En 
efecte, l’objectiu era aglutinar artistes ben relacionats que fessin un tipus de pintura 
agradable als ulls dels membres no pintors de la Societat i principals candidats a 
compradors.1773 Tal fet es constata en la repetició de temes per part dels membres 
de l’entitat, recollit per Alfred Opisso a La Vanguardia: « casi ninguno de ellos deja 
de exponer obras de igual género que las ya anteriormente conocidas, lo cual se ex-
plica en el hecho de querer el público que el artista que sabe hacer bien una cosa 
haga siempre la misma cosa. »1774  
 
L’objectiu comercial de l’associació s’anava cobrint, i sense anar més lluny si el 6 de 
desembre de 1903 va inaugurar-se a la Sala Parés la cinquena col·lectiva, al cap de 
dos dies diverses obres ja ostentaven el rètol d’adquirides.1775 El crític de La Tribuna 
va escriure l’any següent sobre la mostra de finals de 1904 que era « una exposición 
en que se cruzan tantas peseteas »1776 i gràcies al seu article sabem que el gran Enter-
rament d’en Carnestoltes de Lluís Graner podia adquirir-se per 5.000 pessetes, i que es-
devingué una de les peces clau de tota l’exposició.  
 
Una altra obra destacada d’una de les col·lectives de la Societat Artística va ser El 
puñao de rosas de Carlos Vázquez, exposada en el 1911 en l’onzena mostra del grup. 
Un quadern manuscrit realitzat per la filla del pintor i titulat Los cuadros más importan-
tes de mi papá ens revela que l’obra fou comprada per un marxant de quadres anome- 
                                                 
1772 Primera Exposición de Bellas Artes de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. XII-1900, Sala Parés. Barcelo-
na: Henrich y C., 1900. 
1773 FONTBONA, Francesc, « L’època del Modernisme (1889-1905) » a FONTBONA, Francesc; MIRA-
LLES, Francesc, « Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917 » a Història de l’Art Català, vol. VII. Barcelo-
na: Edicions 62, 1983, p. 65. 
1774 OPISSO, Alfred, « Segunda Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Vanguardia, 
núm. 6982 (14-XII-1901), p. 4. 
1775 Diario de Barcelona, núm. 342 (8-XII-1903), p. 14558. 
1776 « Barcelona. Salón Parés ». La Tribuna — Edición de la noche —, núm. 599 (10-XII-1904), p. 2. 



 - 570 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta del marxant  
Charles Simonet a 
Carlos Vázquez.  
9 d’abril de 1911 
Arxiu Carlos Vázquez 

 
 
nat Simonet pel valor de 2.000 pessetes i amb destí a Nova York.1777 L’anàlisi de la 
correspondència de Vázquez ens ha permès localitzar una carta signada pel mateix 
Charles Simonet i datada a París el 9 d’abril de 1911. S’adreçà al pintor tot agraint-li 
l’haver acceptat la seva oferta i li assegurava que el quadre estaria en un bon lloc i 
bona companyia.1778 Malgrat que en el document no es concretava de quina pintura 
es tractava, gràcies al quadern manuscrit de Matilde Vázquez hem pogut relacionar 
els documents amb El puñao de rosas. A més, la capçalera del document ens revela 
algunes altres dades sobre la carta, com per exemple que la procedència responia a la 
seu que John Wanamaker tenia en el número 44 de la rue des Petits-Écuries de Pa-
rís, en el desè districte de la ciutat francesa. Wanamaker havia nascut a Filadèlfia i va 
ser un important empresari en el camp tèxtil amb botigues a la seva ciutat nadiua i a 
Nova York. S’interessà per l’art i la moda en el comerç i va obrir locals destinats a 
exposicions públiques, essent en el 1881 quan va inaugurar la seu a París.1779 No 
hem tingut la possibilitat d’esbrinar encara si Simonet treballava per Wanamaker, 
però sí podem assegurar que Vázquez deixà anotat en el seu àlbum de comptabilitat 
amb el detall dels ingressos, despeses i altres afers econòmics, que havia exposat 

                                                 
1777 VÁZQUEZ, Matilde, Los cuadros más importantes de mi Papá dictado por él. Inèdit, p. 11. Arxiu Carlos Váz-
quez. 
1778 « Monsieur, Je vous remercie d’avoir accepté mon offre. Vous pouvez éter assuré que votre tableau sera 
en bon place et en bonne compagnie […] ». Carta de Ch. Simonet a Carlos Vázquez, 09-04-1911. ms. fol. 1 rº. 
Arxiu personal de Carlos Vázquez. 
1779 INGHAM, John N., Biograpbhical Dictionnary of American Business Leaders, V-Z. Connecticut: Greenwod 
Press, 1983, pp. 1543-1545. 
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l’obra a París i que havia estat adquirida per Ch. Simonet per menys de la quantitat 
que havia deixat anotada la filla, ja que finalment va ser venuda per 1.621 pessetes.  
A principis de l’any següent, en el 1912, aquest mateix pintor va tornar a presentar a 
la Sala Parés una peça destacada. El format d’aquesta mostra, com bé hem explicat, 
distava de les altres degut a que va durar una setmana i s’hi van exposar treballs que 
estaven destinats a l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. La seva cele-
brada Luna de miel en el valle de Ansó va ser col·locada en un lloc preferent de 
l’exposició a Barcelona i després de ser exposada a Madrid va mostrar-se al Salon de 
la Société des Artistes Français de París (1913), on obtingué medalla d’or.  
 
El quadre va ser ràpidament adquirit per l’eminent col·leccionista i hispanòfil ameri-
cà Archer Milton Huntington, que com sabem va culminar la passió que sentia per 
Espanya amb la creació de la Hispanic Society of America (1904).1780 El destí de la 
pintura de Vázquez havia de ser precisament el museu de la Hispanic Society, a No-
va York, i va ser venuda per 12.500 pessetes segons les informacions extretes de 
l’arxiu personal del pintor, i que ens permeten constatar que va ser un dels quadres 
pels quals va rebre més diners. 
 
El dia 3 de febrer de 1912 Joan Brull havia traspassat amb quaranta-nou anys recent 
complerts. Per tant, l’exposició que va celebrar-se el març de 1912 a la Sala Parés era 
a títol pòstum i els seus companys li van retre un homenatge tot presentant un qua-
dre seu d’una manera preferencial. Damunt d’una pintura de Brull que va ser solem-
nement guarnida s’hi havia col·locat la pintura simbolista Somni, el qual es coneix 
també com Ensomni. Tan sols algunes setmanes després de l’obertura de l’exposició 
a la Sala Parés, la Societat Artística i Literària feia arribar una instància a la Junta de 
Museus de Barcelona sol·licitant que s’adquirís una o algunes de les obres pòstumes 
de Brull.  
 
Així mateix, en la sessió del dia 28 de març s’acordà que la Junta revisaria quines 
obres del traspassat autor ja figuraven en el Museu per prendre una decisió i actuar 
posteriorment.1781 Malauradament, en la sessió celebrada un mes després, la Junta 
decidí per majoria no adquirir cap més quadre de l’autor, « considerando la Junta 
que dicho artista tiene su personalidad suficientemente definida y bien representada 
por medio de las varias obras, firmadas por él mismo, existentes ya en el Museo de 
Arte Moderno ».1782  

                                                 
1780 SOCIAS, Immaculada, « El monument de Barcelona a Archer Milton Huntington, fundadors de la His-
panic Society of America, i a la seva esposa, l’escultora Anna Hyatt Huntington, l’any 1954 » a SOCIAS, Im-
maculada (ed.), Conflictes bèl·lics, espoliacions, col·leccions. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2009, pp. 205-218; 
CODDING M., « Archer Milton Huntington: Champion of Spain in the United States » a KAGAN, Richard 
L. (ed.), Spain in America: The Origins of Hispanism in the United States. Urbana i Chicago: University of Illinois 
Press, 2002; DD. AA., The Hispanic Society of America. Tesoros. Nova York: The Hispanic Society of America, 
2000. 
1781 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
28-03-1912, p. 9/11. Codi de referència: ANC1-715-T-457. 
1782 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
27-04-1912, p. 5/14. Codi de referència: ANC1-715-T-459. 
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Joan Brull 
Esbós per al quadre Ensomni 
c. 1905 
Grafit s/paper, 32 x 46,5 cm 
Barcelona. MNAC  
[044991-D] 

 
 
Tanmateix, l’assumpte no quedà clausurat després d’aquesta decisió, ja que en el mes 
de febrer de 1913 la vídua de l’artista va fer arribar una instància a la Junta de Mu-
seus. Per un costat oferia les obres que s’exposaven en la mostra homenatge a la Sala 
Parés que se li estava dedicant al pintor i per altre costat va participar una clàusula 
testamentària en virtut de la qual es cedia una de les obres de Brull al Museu Muni-
cipal. La Junta va considerar que si s’accedia a la petició es crearia un precedent en 
altres casos i s’hi afegia l’etern problema municipal de la manca d’espai. Tan sols 
Dionís Baixeras, que era vocal de la Junta i encara no exposava amb la Societat Ar-
tística, defensà la inclusió d’una obra de Brull als fons municipals al·legant la seva 
gran personalitat artística i afirmant que el Museu no acollia totes les modalitats plàs-
tiques del pintor.  
 
Finalment, la Junta accedí a la citada petició amb la condició de que es destinessin 
2.000 pessetes per efectuar l’adquisició i que fossin Dionís Baixeras i Manuel Rodrí-
guez Codolá els responsables de fer tal elecció entre les obres que estaven exposades 
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a la Sala Parés.1783 Poc després, el dia 8 de març la Junta celebrà una sessió en la qual 
es comentava que els dos comissionats havien aconseguit de la vídua la cessió d’un 
quadre pel preu establert per la Junta, tot i que l’obra havia estat valorada en 3.000 
pessetes, i que segons l’acta de la reunió es titulava Insomnio.1784 Així doncs, la Junta 
adquirí el tan aplaudit Somni o Ensomni després de que la Societat Artística i Literària 
realitzés la primera instància a la Junta, la qual va precedir la instància que la vídua 
del pintor va fer arribar un any després. 
 
Pel que hem pogut comprovar, els artistes feien una acurada selecció de les obres 
que enviaven a les exposicions per tal de presentar les seves peces més destacades en 
el si de la Societat Artística i Literària. Citant novament a Carlos Vázquez, en la ca-
torzena col·lectiva hi envià La Cuna, treball que figurà en el quadern manuscrit on hi 
apareixien les peces que ell mateix considerà més importants.1785 Exposat al Salon 
des Artistes Français de París en el 1919 va rebre una oferta de 4.000 francs, que no 
acceptà, i després va rebutjar les 2.500 pessetes que li oferí el marxant barceloní Ro-
vira, per tractar-se d’un treball del qual no volia desprendre’s. En aquesta mateixa 
exposició Pere Casas Abarca exposà el quadre La Guerra, que va ser disputat per 
diversos compradors i adquirit finalment per Pere G. Maristany, comte de Lavern, el 
qual era president de la Junta provincial de Belles Arts.1786  
  
En aquest punt és summament interessant mencionar l’exposició d’Hermen Angla-
da-Camarasa que va organitzar-se l’estiu de 1915 al Palau de Belles Arts. El Museu 
de la ciutat no va gestionar cap adquisició i a principis de juliol Dionís Baixeras va 
cursar una proposició per tal de comprar alguna de les obres exposades.1787 Ricard 
Urgell, com a representant de la Societat Artística i Literària, va prendre part d’una 
comissió d’artistes formada per Manuel Fuxà com a representat de Llotja, Carlos 
Vázquez del Cercle Artístic de Barcelona, Josep Llimona del Cercle Artístic de Sant 
Lluc i Joaquim Renart del Foment de les Arts Decoratives, que s’adreçà el dia 21 
d’agost a l’alcalde de Barcelona, aleshores Antonio Martínez Domingo, sol·licitant a 
l’Ajuntament l’adquisició d’una obra d’Anglada-Camarasa pel fons del Museu d’Art, 
i concretament la pintura Campesinos de Gandía. Malgrat que pocs dies després un 
grup de músics, entre els quals Enric Granados, Pau Casals, Lluís Millet i Felip Pe-
drell entre d’altres, signaren la mateixa petició, la gestió mai va dur-se a terme. Així 
com tampoc arribà a bon port una sol·licitud similar que van elaborar diversos socis 
del Círculo de Bellas Artes de València, entre els quals dos que acabarien formant 
part de l’Artística i Literària, Vicente Navarro i Víctor Moya.1788  

                                                 
1783 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
22-02-1913, pp. 3 i 4/8. Codi de referència: ANC1-715-T-474. 
1784 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
08-03-1913, p. 3/13. Codi de referència: ANC1-715-T-475. 
1785 VÁZQUEZ, Matilde, Los cuadros más importantes de mi Papá dictado por él. Inèdit. Arxiu Carlos Vázquez. 
1786 Mercurio. Revista Comercial Ibero-Americana, núm. 198 (19-III-1914), p. 86. 
1787 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, Anglada-Camarasa, Barcelona: Polígrafa S.A., 1981, p. 
134. 
1788 CODES LUNA, Miquel-Àngel, op. cit., p. 66; FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 
1981, p. 134. 



 - 574 - 

 
 

Hermen Anglada-Camarasa 
Campesinos de Gandía, 1909 
Oli s/tela, 240 x 338 cm. 

Oviedo. Museo de Bellas Artes de Asturias 
 
 
Reprenent el transcurs expositiu, hem de dir que les col·lectives de l’entitat eren visi-
tades assíduament pel públic, clients i col·leccionistes. Sense anar més lluny, en 
l’exposició que va organitzar-se el mes de novembre de l’any 1917, Dionís Baixeras 
va vendre sense dificultat les seves dues peces exposades, Barraca de pastor i Regreso de 
los rebaños, ambdues fidels als seus temes pintats al pre-Pirineu i que foren adquirides 
per Pedro Robira.1789 I Una belga de Carlos Vázquez va ser venuda amb rapidesa pel 
valor de 800 pessetes.  
 
 
3.4.1. Adquisicions a les Exposicions d’Art 
 
L’any 1918 arribaren a la ciutat les Exposicions d’Art, grans aparadors artístics que 
l’Ajuntament inaugurava fidelment al Palau de Belles Arts cada primavera. Val a dir 
que aquell any van incorporar-se a la Societat Artística i Literària dos pintors alta-
ment relacionats amb el món del mercat de l’art. Per un costat s’hi afilià Rafael Mar- 
                                                 
1789 BAIXERAS VERDAGUER, Dionís, Experiencias y recuerdos autobiográficos de un pintor octogenario. 1942. Inè-
dit, C. XXVII, p. 106. Arxiu RACBASJ. 
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Joaquim Mir 
Gorg de la trona 
Oli s/tela, 106 x 121 cm. 
Barcelona. MNAC [10894] 

 
 
tínez Padilla, que tingué una estreta relació amb Santiago Segura, propietari del Fa-
ianç Català, i amb qui viatjà per la península Ibèrica buscant antiguitats.1790 
S’anunciava a la revista Vell i Nou com artista, pintor i antiquari,1791 i malgrat que no 
facilitava cap adreça, sabem que es tractava de l’establiment d’antiguitats « La Can-
tonada », tal i com es comentà en una notícia a L’Esquella de la Torratxa:  

 
Mai diríen qui s’ha tornat botiguer? […] Doncs don Rafael Martínez Padilla. El 
nano de les ulleres, el pintor de la nostra costa brava, aquell de la cabellera cargo-
lada, de la pipa de les juergues. A en Padilla li va entrar un desfici que ningú sabia 
què era; després s’ha sapigut que s’havia encomanat la malura de les velleses, que 
se sentia antiquari, en una paraula. I se feu amic d’aquest i company d’aquell i se-
cretari de l’altre, etc. fins que un día se’ns presenta amb botiga pròpia. Es aquesta 
« La Cantonada », situada al carrer de la Corribia de la noble ciutat de Barcelo-
na.1792   

Per un altre costat, amb l’entitat hi va estar present José María López Mezquita, que 
a més de ser un pintor era un agent professional del mercat artístic que juntament 
amb altres art dealers i agents, com serien els també pintors Joaquín Sorolla, Raimun-
do Madrazo o Ricardo Madrazo, per exemple. Els artistes esmentats coneixien 
l’horitzó del mercat artístic des d’angles privilegiats i adquirien obres segons les or-

                                                 
1790 BELTRÁN CATALÁN, Clara; RAMON, Artur, « Algunos apuntes para una historia del anticuariado en 
Barcelona: 1900-1936 » a ALSINA, Esther; BELTRÁN, Clara (eds.) Actes del seminari internacional  « El revers de 
la Història de l’Art. Convents, desamortitzacions, exposicions i col·leccionisme en els segles XIX i XX » celebrat al Centre 
Cultural del Carmen de València (VI-2012), en premsa. 
1791 Vell i Nou, núm. 60 (1-II-1918). 
1792 L’ Esquella de la Torratxa (16-VII-1915). 
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dres de col·leccionistes com Archer Milton Huntington, el qual arribà a tenir, com ja 
hem dit, una fabulosa col·lecció d’art hispànic.1793 

Si fem referència als certàmens municipals que es van celebrar a partir de 1918, és 
interessant constatar l’èxit comercial que en general varen tenir els artistes que expo-
saven amb la Societat Artística i Literària. En la seva primera edició (1918) la Junta 
de Museus va adquirir el quadre de Bonaventura Puig Perucho titulat Cel pel valor 
de 2.000 pessetes.1794 L’any següent la Comissió d’Art Contemporani, que era una de 
les tres seccions en les que s’havia dividit la Junta de Museus, en virtut de l’encàrrec 
que se li havia fet afirmà haver adquirit el quadre de Ricard Urgell La nit de Sant Joan 
pel valor de 1.000 pessetes.1795 Ara bé, malgrat aquestes informacions els dos qua-
dres no apareixen en el catàleg del Museu d’Art Modern.1796 
 
En el mateix certamen la Junta de Museus va adquirir Ruïnes de Santa Maria (Besalú) 
d’Eliseu Meifrèn per 3.000 pessetes,1797 i alhora, el Comitè de l’Exposició d’Art de 
1919, presidit per Josep Llimona i amb representants de les entitats artístiques de la 
ciutat, entre ells Francesc Garcia Escarré com a delegat de la Societat Artística i Lite-
rària, va adquirir La Perla de Manises de Carlos Vázquez (3.100 ptes.) i Cor i ales de 
Josep Maria Xiró (1.200 ptes.), entre d’altres obres d’autors procedents de diferents 
agrupacions locals.1798 
 
La Comissió d’Art proposà en el 1921 quines tres obres de la present exposició ha-
vien de ser mereixedores dels premis del museu i quines de les que s’exposaven en 
les sales d’Honor i Especials havien de destinar-se als equipaments museístics de la 
ciutat. Així doncs, el Premi del Museu de la Societat Artística i Literària va ser per la 
pintura Contrallum (Aranjuez) d’Eliseu Meifrèn, el del Cercle Artístic de Sant Lluc per 
una pintura de Joan Llimona, mentre que el de Les Arts i els Artistes es destinà a 
una obra de Rafael Benet, adquirides totes tres per la Junta de Museus. Pel que fa a 
la sala d’Honor, dedicada al pintor de la Societat Artística Joaquim Mir, es decidí per  
 
 
 

                                                 
1793 SOCIAS BATET, Immaculada, « El reverso de la historia del arte: marchantes y agentes en España du-
rante la primera mitad del siglo XX » a PÉREZ MULET, Fernando; SOCIAS BATET, Immaculada (eds.), La 
dispersión de objetos de arte fuera de España en los siglos XIX y XX. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Univer-
sitat de Barcelona; Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2011, pp. 285-302. 
1794 Fons ANC1-175/ Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
08-06-1918 (inclou diligència d'ajornament de la convocatòria del dia 07-06-1918), p. 3/12. Codi de referèn-
cia: ANC1-715-T-580. 
1795 Fons ANC1-175/ Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
28-06-1919 (inclou diligència d'ajornament de la convocatòria del dia 27-06-1919, pp. 3 i 4/10. Codi de re-
ferència: ANC1-715-T-600. 
1796 Catàleg de pintura segles XIX i XX. Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1987. 
1797 Fons ANC1-175/ Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
28-06-1919 (inclou diligència d'ajornament de la convocatòria del dia 27-06-1919, pp. 3 i 4/10. Codi de re-
ferència: ANC1-715-T-600. 
1798 BORONAT TRILL, Maria Josep, La política d’adquisicions de la Junta de Museus, 1890-1923. Barcelona: Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 719. 
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Ricard Urgell 
Final d’acte 
Oli s/tela, 42 x 48 cm. 
Barcelona. MNAC [10937] 

 
 
unanimitat que les dues pintures intitulades El Solei (cicle L’heretat el pascol de Rovinyo) i 
Gorg de la trona passarien a engrossir els fons del museu municipal.1799  
 
Tanmateix, en la propera edició hi va haver un canvi i s’acordà adjudicar un Premi 
de Museus, que tenia el valor de 5.000 pessetes a un quadre de Joaquim Sunyer, però 
no adjudicar els altres dos premis. Es va dictaminar que el pressupost dels citats 
premis s’invertiria en la compra de quadres com Casa de camp (hivern) de Bonaventura 
Puig Perucho, pel qual es van destinar 2.000 pessetes.1800 Alhora el Comitè de 
l’Exposició comprà la pintura Interior d’església rural de Ricard Urgell. 
 
L’any següent s’inaugurà la corresponent exhibició municipal, que fou la que es va 
celebrar la primavera de 1923 i que representà la darrera mostra on la Societat Artís-
tica i Literària hi va participar com associació local. En el present certamen la Junta 
de Museus acordà no adjudicar Premis del Museu a cap de les obres presentades per 
manca de mèrit dels treballs exposats.1801 Tal i com hem comentat anteriorment, el 
pintor Ricard Urgell va gaudir del prestigi de tenir una Sala Especial en el Palau de la 
Indústria i de les seves obres presentades es varen seleccionar les tres pintures Final 
d’acte, Cafè Concert i El molí,1802 conservades actualment al MNAC, i alhora s’adquirí el 
quadre d’un interior Simfonia blanca, exposat també a la Sala Especial.  
                                                 
1799 Fons ANC1-175/ Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
06-05-1921, p. 1/4. Codi de referència: ANC1-715-T-631. 
 
1800 Fons ANC1-175/ Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
19-05-1922, p. 2/5. Codi de referència: ANC1-715-T-646. 
1801 BORONAT TRILL, Josep Maria, op. cit., p. 730. 
1802 Fons ANC1-175/ Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
25-05-1923, pp. 3 i 4/10. Codi de referència: ANC1-715-T-661. 
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Paral·lelament es varen destinar 15.000 pessetes per a què la Junta d’Exposicions 
d’Art efectués la compra de treballs que figuraven en el certamen artístic. I així va 
ser com es van adquirir tres escultures, un dibuix i sis quadres d’entre tots els pre-
sentats al certamen i entre els quals figurava l’intitulat Poble de Bonaventura Puig 
Perucho, que fou comprat per valor de 2.000 pessetes, la quantitat més alta que 
s’invertí entre totes les pintures adquirides. 
 
 
3.4.2. Les Exposicions del decenni de 1920 
 
Un cop tractats els resultats que es van desprendre de les Exposicions d’Art organit-
zades entre 1918 i 1923, tornarem a fer menció de les exhibicions organitzades per 
la pròpia Societat Artística i Literària. A principis de l’any 1923 l’entitat havia expo-
sat obres dels seus socis en una elogiada col·lectiva al Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, on va aconseguir « señalados honores y un resultado de ventas casi extraor-
dinario ».1803 Ricard Urgell va fer un destacat paper en la mostra i després de que es 
sol·licités l’adquisició del seu quadre Teatro,1804 aquest va ser venut a l’aleshores Mu-
seo de Arte Moderno (MAM), institució on trobem els orígens del Museo del Pra-
do.1805 Tot i que a la premsa es va anunciar que la pintura s’adquiria amb destí al 
MAM,1806 el cert és que la compra no es va efectuar el mateix 1923, sinó que Ricard 
Urgell va deixar l’obra en dipòsit en el citat museu madrileny el 6 de febrer de 1924. 
I de fet, aquell mateix dia va aparèixer un article a La Correspondencia de España en què 
s’anunciava que s’havien obert al públic dues sales a la planta baixa del Museo Naci-
onal de Arte Moderno on ja hi figurava l’obra d’Urgell.1807 Finalment, alguns anys 
després del decés de l’artista, gràcies a la Reial Ordre de 17 de novembre de 1926 la 
pintura va ser adquirida a Rosa Esplugas, vídua del pintor, per la suma de 4.000 pes-
setes, i si actualment es conserva al MNAC és degut a que el Museo Nacional del 
Prado la cedí en dipòsit el 22 de gener de 1932.1808  

                                                 
1803 Joaquín Ciervo, « Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». El Noticiero Universal, núm. 12126 (12-III-
1924), pp. 7-8. 
1804 FRANCÉS, José, « Una exposición de pintores catalanes ». El Año Artístico (1923), pp. 36-39. 
1805 El Museo de Arte Moderno havia estat creat per Reial Decret de 1894 amb la denominació de Museo de 
Arte Contemporáneo, tot i que s’inaugurà com Museo de Arte Moderno el 1898 amb l’objectiu d’albergar l’art 
del darrer segle. Diversos eren els criteris que havien de complir les obres per nodrir el seu fons de pintura i 
escultura, i el 1915 un Reial Decret introduí a més la condició de que havien de ser d’autors espanyols, gestant 
la col·lecció oficial d’art del segle XIX que actualment forma la secció decimonònica de les col·leccions del 
Museu del Prado. El Museo de Arte Moderno, o M.A.M va anar acollint obres del segle XX que van conviure 
amb les del XIX fins que l’any 1951 es decidí separar ambdues col·leccions: per un costat els fons del Museo 
de Arte Moderno (segle XIX), que el 1971 passaren definitivament al Museo del Prado, i per altre el Museo de 
Arte Contemporáneo (segle XX) que desaparegué l’any 1988 i que representa el germen del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.  
1806 HESPERIA, « Arte y Artistas ». Gran Vida, núm. 236 (1-II-1923), pp. 51-53; « De Arte. Exposición de la 
Sociedad Artística y Literaria de Cataluña ». La Libertad, núm. 1016 (4-III-1923), p. 4; « Exposición de la Soci-
edad Artística y Literaria de Cataluña ». Heraldo de Madrid, núm. 11571 (5-III-1923), p. 5; CIERVO, Joaquín, « 
Desde Barcelona. Una baja en el arte.-Ricardo Urgell ». La Esfera, núm. 550 (19-VII-1924). 
1807 « Museo Nacional de Arte Moderno ». La Correspondencia de España, núm. 23829 (6-II-1924), p. 3. 
1808 Segons informacions facilitades per Ana Gutiérrez Márquez, conservadora del Departament de Pintura 
del segle XIX del Museo del Prado. 
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Ricard Urgell 
Teatro o Òpera, c. 1922 
Oli s/tela, 88 x 95 cm. 
Barcelona. MNAC 
[011467-000]  
Dipòsit del Museo  
Nacional del Prado-5561 

 
 
Igualment, hem d’esmentar al pintor José Maria Vidal-Quadras, el qual en la 
col·lectiva al Círculo madrileny va exposar l’interior titulat Lectura interesante. Durant 
l’exposició, el crític i col·laborador de la Societat Artística i Literària Joaquín Ciervo 
va fer arribar un saluda al President del Círculo de Bellas Artes interessant la compra 
d’un quadre d’aquest darrer pintor. I en una reunió de la Junta Directiva del Círculo, 
celebrada el 28 de febrer del mateix any 23, s’acordà que la Junta ho consultaria al 
Comitè d’Art de l’entitat,1809 tanmateix i segons informació publicada al butlletí del 
Círculo a principis de març, la Junta desestimà la proposta de Ciervo.1810 Carlos Vá-
zquez també va tenir èxit en la citada col·lectiva, ja que va vendre l’única pintura que 
hi exposà, Labradora valenciana, al Marquès de Riscal per 3.000 pessetes.1811 
 
Per la seva part, el valencià Josep Mongrell hi exposà el magnífic retrat Mi hijo Pepito, 
pel qual segons les informacions aparegudes en la monografia dirigida per F. Javier 
Pérez Rojas i José Luis Alcaide, Mongrell va rebre importants ofertes de compra, 
incloent la de la infanta Isabel. Tanmateix l’autor mai se’n va desprendre i conscient 
del valor plàstic de la pintura va estar exposada a les mostres Arte Español Contem-
poráneo a París (1919) abans de presentar-la amb la Societat Artística i Literària a 
Madrid, i molt més endavant ho va fer a Un siglo de arte español (1866-1956).1812 

                                                 
1809 Círculo de Bellas Artes. Boletín Mensual, núm. 120 (II-1923), p. 3. 
1810 Círculo de Bellas Artes. Boletín Mensual, núm. 121 (III/IV-1923), p. 1. 
1811 Segons documentació localitzada a l’Arxiu personal de Carlos Vázquez. 
1812 PÉREZ ROJAS, Francisco Javier; ALCAIDE, José Luis (dir.), José Mongrell (1870-1937). València: Genera-
litat Valenciana, Museo de Bellas Artes de València i Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2001. 
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És necessari destacar que gràcies a la localització i anàlisi dels catàlegs de les exposi-
cions de la Societat Artística i Literària, hem constatat que la referència del preu de 
les obres apareixia únicament en els catàlegs de les col·lectives dels primers anys, i 
que ben bé a partir de 1914 i fins 1930 tan sols trobem en els corresponents díptics 
la llista d’autors i títols dels treballs presentats. Ara bé, en el luxós catàleg que es va 
editar per la commemoració del vint-i-cinquè aniversari de l’entitat (1926) trobem 
una nova informació com és la procedència de moltes de les obres que s’hi exposa-
ren.  
 
Recordem que en aquesta gran exhibició van mostrar-se, entre la totalitat de treballs, 
gairebé una cinquantena d’obres a títol pòstum procedents de vuit artistes ja extints. 
Totes aquestes peces havien estat cedides per col·leccionistes i en el catàleg ens és 
facilitada la relació dels llocs on aleshores es conservaven les peces.1813 Els propieta-
ris de les col·leccions F. Figueras i la del Dr. Menacho per exemple, varen cedir 
obres de Joan Brull, com també ho va fer la vídua del pintor. A més, no hem 
d’oblidar esmentar que el retrat que s’exposà de la filla de l’artista, i que ha estat re-
produït en un capítol anterior, va ser donat per Àngela Pastor de Ferret a la Junta de 
Museus l’any 1950,1814 motiu pel qual es troba actualment al MNAC. En aquell ma-
teix moment també accediren als fons municipals deu dibuixos del citat pintor, entre 
els quals un estudi pel quadre Ensomni,1815 del que ja n’hem parlat amb anterioritat. 
 
Per altra banda, una col·lecció reflectida en el catàleg va ser la de l’empresari català 
Marc Rocamora i Pujolà. Era germà del cunyat d’Hermen Anglada-Camarasa, i a 
part de tenir contacte amb el pintor, des de París li enviava obres que després Ro-
camora regalà als centres religiosos on s’educaven els seus fills i que malauradament 
en els incendis de 1936 es van perdre.1816 En el 1926 aquest col·leccionista va cedir 
tres obres a l’exposició de la Societat Artística, la primera d’elles Guarnint la palma de 
Manuel Cusí, a més de Notícies de la guerra de Lluís Graner, així com el gran quadre 
Pedregal de Modest Urgell. La resta de pintures d’Urgell provenien de la família del 
pintor, com també les del seu fill Ricard. Igualment, l’oli Midinette de Manuel Feliu 
de Lemus procedia d’una col·lecció particular, en aquest cas la de Juan Alandí que 
bé podria ser el prohom que l’estiu anterior presidia la Societat Econòmica Barcelo-
nesa d’Amics del País.1817 També les vídues i familiars dels artistes van cedir obra, 
com en el cas de Tomàs Sans i Joaquín Sorolla, i a més el pintor Dionís Baixeras va 
prestar un paisatge de Feliu de Lemus.  

                                                                                                                                               

Catàleg amb motiu de l’exposició homònima al Museu de Belles Arts de València (XII-2001/III-2002), pp. 
72-73. 
1813 XXV Aniversario de la Fundación de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. 25-II/19-III-1926, Sala Parés. 
Barcelona: Artes Gráficas SA, succ. de Henrich y Cia., 1926. 
1814 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Donacions d'obres destinades als museus. Anys 1949-
1950. Codi de referència: ANC1-715-T-3180. 
1815 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Justificació de les despeses d'adquisicions d'obres d'art 
destinades als museus liquidades a càrrec del lliurament núm. 2185 de 23-03-1950. 01-03-1950/31-05-1950. 
Codi de referència: ANC1-715-T-5599. 
1816 FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc, op. cit., 1981, p. 30. 
1817 La Vanguardia, núm. 19175 (2-VIII-1925), p. 9. 
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Carta de Josep Maria Xiró al president de la Junta de Museus de Barcelona,  
11 de febrer de 1928. ANC 
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Carta del President de la Junta de Museus de Barcelona a Josep Maria Xiró,  
28 de març de 1928. ANC 
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Si analitzem la procedència dels treballs artístics dels autors presents en aquesta 
mostra i per tant dels que no estaven representats a títol pòstum, ens adonem que 
algunes obres procedien també de particulars. De l’aleshores col·lecció de Ròmul 
Bosch-Catarineu provenien la pintura a l’oli titulada La Higuera d’Hermen Anglada-
Camarasa i La “toilette” de Romà Ribera. D’aquest darrer pintor es presentà també 
un quadre procedent d’un particular, ja que Salida del baile provenia de la col·lecció 
del banquer Ruperto Garriga-Nogués i Miranda, el qual faria construir una majestu-
osa casa que seria obra d’Enric Sagnier al carrer de la Diputació de Barcelona.1818 
Finalment, les dues darreres obres que es van prestar van ser Interior de Josep Maria 
de Martí Garcés, procedent de la casa del vescomte de Güell, i Efecte de contrallum de 
Joaquim Mir, de la col·lecció de Josep Mateu Batlles.  
 
Una nova ocasió que ens permet exposar informacions documentades referents a 
intercanvis i adquisicions de pintures es troba a principis de l’any 1928. Aquell mes 
de febrer el pintor Josep Maria Xiró adreçà al president de la Junta de Museus, el 
comte de Belloch, un document que duia el segell de l’Artística i Literària en què 
oferia tres teles de gran format i sense bastidor titulades Fantasia Nietzcheana, Fiat 
Vita i La Muerte del Sol, de la seva primera època.1819 Poc després, en la sessió de la 
Junta de mitjans de març s’acordà que únicament s’exposarien quan es disposés d’un 
local on instal·lar-les.1820  
 
No oblidem que el mes de febrer del mateix any la Societat Artística i Literària orga-
nitzà una exposició en homenatge al soci i pintor Cayo Guadalupe, traspassat l’any 
abans. Precisament en la mateixa sessió on s’informà de les condicions per acceptar 
les pintures de Xiró, la Junta exposava haver rebut una petició de l’entitat per a què 
s’adquirissin alguns quadres del finat artista, el qual no estava representat en el Mu-
seu. La Junta accedí a la sol·licitud i va destinar 1.000 pessetes per l’adquisició, de-
signant als vocals Lluís Masriera i Francesc Galofre Oller com a responsables 
d’efectuar la tria de les obres amb destí al Museu.1821 
 
A finals de mes el president de la Junta el Comte de Belloch i el vocal secretari Ma-
nuel Rodríguez Codolá, signaren una carta adreçada a Amparo Molina, vídua de 
Guadalupe, informant-la de que s’havia acordat adquirir tres quadres del pintor pel 
valor que ja hem esmentat.1822 Molina respongué aclarint que havia presentat tres  

                                                 
1818 Actual emplaçament de la Fundació Godia. 
1819 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Expedients de secretaria (sèrie general). Propostes 
d’adquisició i donació. Anys 1927-1928. Imatge 16/91. Codi de referència: ANC1-715-T-2453;  
1820 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
17-03-1928, p. 2/9. Codi de referència: ANC1-715-T-714; MARCH, Eva, Els museus d’art i arqueologia de Barce-
lona durant la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011, 
p. 213. Al volum II « M-Z » del Catàleg de pintura segles XIX i XX. Fons del Museu d’Art Modern no consta que hi 
estiguin. (Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1987). 
1821 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona, 
17-03-1928, p. 3/9. Codi de referència: ANC1-715-T-714. 
1822 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Expedients de secretaria (sèrie general). Propostes 
d’adquisició i donació. Anys 1927-1928. Imatge 14/91. Codi de referència: ANC1-715-T-2453. 
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Cayo Guadalupe Zunzarren 
Níspers 

Oli s/tela, 27 x 33,5 cm. 
Barcelona. MNAC [11366] 

 
(Inf.) Carta d’Amparo Molina, vídua de Cayo Guadalupe Zunzarren a la Junta de Museus 

1 de maig de 1928. ANC 
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quadres amb l’objectiu de que se’n triés un i no tots,1823 i finalment l’1 de maig 
s’adreçà a Rodríguez Codolá per agrair l’adquisició d’una obra de Cayo Guadalupe i 
alhora per expressar que realitzaria una donació d’un segon quadre,1824 proposta que 
va ser acceptada per la Comissió especial d’Art Contemporani, la qual ho proposà a 
la Junta de Museus. Va ser ràpidament acceptat1825 i no va haver de finalitzar el mes 
de maig per a què la Junta agraís a la vídua de l’artista aquesta donació, mitjançant 
una carta signada pel president i el secretari. 1826 I de fet, aquesta obra fruit de la do-
nació de la vídua és l’única pintura de Cayo Guadalupe que forma part del fons del 
Museu d’Art Modern, avui integrat al MNAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1823 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Expedients de secretaria (sèrie general). Propostes 
d’adquisició i donació. Anys 1927-1928. Imatge 11/91. Codi de referència: ANC1-715-T-2453. 
1824 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Adquisicions d'obres destinades als museus. Anys 1927-
1928. Imatge 29/45. Codi de referència: ANC1-715-T-2456. 
1825 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona de 
05.05.1928, p. 2/9. Codi de referència: ANC1-715-T-715. 
1826 Fons ANC1-715/Junta de Museus de Catalunya. Adquisicions d'obres destinades als museus. Anys 1927-
1928. Codi de referència: ANC1-715-T-2456. 
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Paleta i capsa de pintures a l’oli de Carlos Vázquez 
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l treball d’investigació presentat en La Societat Artística i Literària 
de Catalunya (1897-1935). Exposicions, crítica i col·leccionisme d’art ha 
consistit, fonamentalment, en un estudi exhaustiu i sistemàtic a 
l’entorn de la Societat Artística i Literària, i s’ha basat majorità-
riament en l’anàlisi de fonts primàries o de primera mà i secun-
dàries, tal i com hem detallat i exposat en el capítol introductori. 

Gràcies al procés executat al llarg d’aquests quatre anys (2011/2015) hem tingut 
l’oportunitat d’assolir els objectius que ens vàrem proposar en l’inici de la recerca, 
alhora que hem pogut desenvolupar nous coneixements i confirmar les hipòtesis 
plantejades. A mode de colofó, en el present capítol anirem exposant les conclusi-
ons a les que hem arribat al llarg  de la present tesi doctoral. Alhora podem afirmar 
que cadascuna de les conclusions assolides fan possible obrir noves vies 
d’investigació, que representen el punt de partida en l’aprofundiment del fenomen 
de les agrupacions artístiques i el seu vincle amb múltiples factors socioculturals.  
 
A partir d’aquesta recerca s’han pogut obtenir les següents conclusions: 
 
 
I.  Les societats d’artistes com a proposta pel foment de l’art 
 

Entre els propòsits inicials havíem plantejat el d’esclarir el context del fenomen de 
les societats d’artistes, amb la intenció de demostrar quins eren els fonaments que 
ho varen propiciar i alhora quina influència van exercir les agrupacions europees en 
les nostres entitats. Des d’aquest punt de vista hem determinat les causes que van 
propiciar el creixent aflorament de societats artístiques a Europa a partir del segle 
XIX. Per començar, aquest fenomen va créixer quantitativament degut al pujant 
interès que suscitava l’art pel que fa a la seva difusió, el seu coneixement i la seva 
posada en valor de cara al comerç. Així és que el foment de les belles arts es va fer 
cada cop més palès i per aquest motiu els artistes van cercar i promocionar diferents 
plataformes des d’on presentar-se públicament. Com és prou conegut les acadèmies 
i els seus principals patrons conformaren un bon espai per l’impuls artístic des del 
segle XVI, època en què es crearen per exemple l’Accademia Belle Arti de Roma, 
que trobava els orígens en l’Accademia di San Luca (1577) i més endavant 
l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture de París (1648), la Real Academia de 
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Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1752) i The Royal Academy of Arts de 
Londres (1768). 
 
Així mateix un bon sistema per l’impuls artístic van ser els Salons que en ciutats com 
París viurien la seva època més esplendorosa a partir del XVIII. Per altra banda, si 
focalitzem l’atenció al Regne Unit no és agosarat concloure que el segle XVIII re-
presentà una època de gran fertilitat econòmica i cultural a Londres, traduïda en 
l’eclosió de societats destinades al foment de l’art, la indústria i els avenços tècnics. 
A més el fet que la ciutat representés un nucli fonamental de cara al comerç interna-
cional va provocar que en les zones més comercials es forgessin espais de gran im-
portància pel desenvolupament del mercat artístic, com van ser les galeries d’art. 
Així doncs en aquesta època l’aflorament de societats d’artistes i la seva incidència 
en la societat anà estretament relacionada amb els avantatges econòmics del país i no 
és estrany trobar grups recolzats per l’aristocràcia i personalitats amb una destacada 
posició social. 
 
Per altra part, en el segle XIX varen sorgir agrupacions i institucions des d’on els 
artistes s’agrupaven amb l’objectiu prioritari d’exposar les seves obres i poder acce-
dir així al món del comerç i el col·leccionisme d’art, que a redós de l’època estudiada 
es trobava en una de les seves etapes daurades. En aquest sentit convé destacar el 
paper que va tenir la primera exposició universal de la història contemporània, co-
neguda com Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations celebrada al 
Palau de Cristall de Londres el 1851. En efecte l’Exposició Universal va suposar una 
mirada cap al progrés tècnic, la modernitat i la ciència i aquest tipus de certamen 
esdevingué la plataforma des d’on cada nació es presentava al món. També va ocór-
rer a partir de l’Exposició Universal de Barcelona (1888) i l’Exposition Universelle 
de París (1889), si bé el certamen barceloní va ser més discret en comparació a les 
mostres importants de l’època. 
 
Deixant de banda els grans certàmens, hem de fer referència a la plataforma 
col·lectiva que van suposar les associacions artístiques a l’Europa occidental, com un 
dels puntals més importants pels artistes i la seva expansió pública. Tal i com hem 
pogut concloure el model d’agrupació va viure una evolució amb el pas dels decen-
nis, ja que en els seus orígens i aproximadament fins a mitjans del segle XIX eren 
entitats artístiques vinculades amb personalitats de l’alta societat que hi formaven 
part i en donaven suport. Els autors hi tenien un paper destacat tot i que les activi-
tats d’aquests cercles no es limitaven a les exposicions sinó que oferien un ventall 
molt més ampli en què incloïen propostes de caràcter lúdic i festiu adreçat als seus 
socis.  
 
A mesura que ens acostem al període finisecular, estudiat detingudament en el capí-
tol « 2. El context de les societats d’artistes (1846-1929) », moltes de les agrupacions 
a les que hem fet referència varen tenir un marc legal, una dilatada trajectòria i van 
esdevenir entitats culturals notablement concorregudes, i no tan sols per professio-
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nals de l’art. Ara bé aquest patró no va ser l’únic que estigué present a les acaballes 
del XIX, ja que aleshores es començaren a fundar grups formats només per artistes 
amb el principal objectiu d’organitzar exposicions col·lectives. Tals agrupacions tin-
gueren una trajectòria molt més efímera, en què els artistes no es limitaven a exposar 
únicament en el si d’un únic col·lectiu i alhora distaven de l’oficialitat de les prece-
dents. Per tant, l’estudi de les diferents línies d’actuació de les entitats sorgides en 
l’etapa estudiada, ens du a concloure que la Societat Artística i Literària de Catalunya 
respon al primer tipus de societats d’artistes, ja que estava relacionada amb persona-
litats del món de la política i l’aristocràcia, va ser regida per un marc legal i va tenir 
una carrera perdurable, tal i com es demostra en el capítol « 3. La Societat Artística i 
Literària de Catalunya. Des dels orígens fins la seva fi (1897-1935) ». 
 
 
II. Una entitat amb ambició 
 
Una de les conclusions fonamentals a les que hem arribat és que la Societat Artística 
i Literària de Catalunya va ser una entitat ambiciosa que no va passar desapercebuda 
pel públic, per la crítica de l’època ni pels estaments oficials. Modest Urgell no pre-
tenia aglutinar únicament un grup d’artistes afins als seus ideals estètics, sinó que va 
perseguir l’objectiu de fundar una associació que transcendís en el panorama cultural 
de la ciutat de Barcelona, tot arrelant-la en la galeria més antiga i alhora la més pres-
tigiosa de l’època, la Sala Parés. Els altres pedestals de la fundació de la Societat Ar-
tística, els pintors Lluís Graner i Enric Galwey van seguir les pautes d’Urgell, el qual 
va ser el gran puntal de l’entitat fins ben bé l’any 1919. Tal i com hem pogut deter-
minar al llarg de la investigació, Modest Urgell va afermar-se al marge de les corrents 
d’avançada que agitaren la història de l’art de l’Europa finisecular. Així doncs durant 
el seu primer decenni de trajectòria, l’Artística i Literària va insistir en fomentar les 
seves prioritats estilístiques, realçades pels conceptes romàntics del fundador i per 
aquells artistes que hi formaven part. 
 
Tal i com hem pogut comprovar, la Junta Directiva de la Societat Artística i Literària 
feia una selecció prèvia d’artistes ja des dels seus començaments. Així doncs, no és 
agosarat afirmar que l’agrupació va encetar el segle XX amb contundència, tal i com 
hem pogut demostrar gràcies a l’anàlisi de tota la seva activitat artística, que ha estat 
recollida en el capítol  « 3.2. Trajectòria expositiva (1897-1930) ». Considerem que 
l’exposició inaugural de 1900 va col·locar l’entitat en un aparador artístic que la po-
sicionà per sempre més com una entitat de prestigi, alhora que es constituïa en una 
plataforma pels artistes que no sintonitzaven amb l’estètica més renovadora i avant-
guardista. 
 
Tot i la uniformitat d’estils que va regnar en les exposicions col·lectives sobretot de 
la primera època del grup, compresa entre 1900 i 1918, al llarg dels anys s’hi agluti-
naren artistes que practicaven diferents tendències i que no desentonaven amb la 
resta del col·lectiu. Parlem de pintors vinculats a l’estètica postimpressionista com 
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Ricard Urgell, i els que s’incorporaren més tardanament com Joaquim Mir i Hermen 
Anglada-Camarasa, els quals van suposar un enriquiment per l’entitat. En aquest 
punt arribem a una de les altres conclusions principals de la nostra investigació, és a 
dir el fet que la Societat Artística coneixia el què succeïa al seu entorn artístic i tot i 
mantenir-se dins d’uns confins estètics delimitats, va pretendre demostrar la seva 
preferència vers artistes de distintes tendències, alhora que de gran volada i projec-
ció internacional. De manera que les aspiracions de la Societat Artística per presen-
tar-se com un col·lectiu digne i pretensiós es fan paleses en contemplar el nomena-
ment cap el 1912 dels grans pintors de fama mundial Joaquín Sorolla, Hermen 
Anglada-Camarasa, Ignacio Zuloaga i molt més endavant Josep Maria Sert com a 
Socis d’Honor de l’entitat. Així doncs, analitzant el seu perfil hem descobert que a 
través de les tendències aglutinades en el si de l’entitat, va seguir una via complexa 
d’actuació alhora que va promoure una sèrie de valors relacionats amb el comerç 
artístic i el col·leccionisme. 
 
Incidirem en una deducció a la qual hem arribat i és que l’aspecte econòmic va estar 
sempre present en la Societat Artística i Literària de Catalunya. No representa una 
dada extreta només a rel de l’estudi de la crítica de l’època, sinó que gràcies a l’anàlisi 
de les actes de les reunions hem aclarit quin paper jugà l’aspecte mercantil en les 
exhibicions. Podem concloure que un dels objectius principals de les exposicions 
col·lectives, a banda de promocionar els seus participants, era obtenir beneficis eco-
nòmics mitjançant la venda d’obres i per aquest motiu els artistes hi enviaven com-
posicions agradoses al públic de la Sala Parés, conscients del gust estètic de la burge-
sia catalana del moment.  
 
Com a conseqüència les mostres tingueren gran èxit de vendes, tal i com hem com-
provat pel que fa a clients i col·leccionistes, i l’entitat també va trobar una bona aco-
llida comercial en les diferents Exposicions d’Art de Barcelona en què la Junta de 
Museus, conscient de la vàlua dels seus membres, va adquirir obres amb destí als 
fons municipals. L’anàlisi de la seva activitat comercial, presentada en el capítol « 
3.4. La Societat Artística i Literària en el comerç de l’art. Una aproximació », ens ha 
permès observar quins eren els canals de venda de l’entitat, i comprovar que aquests 
eren les pròpies exposicions del col·lectiu en la galeria d’art i aquells clients que les 
visitaven. A més, hem constatat que el mercat artístic d’aquesta època era molt actiu 
i canviant, i també convé destacar que en el comerç internacional ja hi participaven 
artistes catalans de gran projecció. 
 
 
III. Una dilatada trajectòria en el transcurs de diferents etapes 
 
Per esbrinar l’actuació de la Societat Artística i Literària ha estat fonamental l’estudi 
de les seves fonts primàries, les quals ens han permès analitzar i entendre la dinàmi-
ca de l’entitat i establir unes seqüències cronològiques que la situen al llarg del perí-
ode. Aquí rau una de les conclusions fonamentals de la nostra tesi doctoral, i és 
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l’haver delimitat els tres decennis de vida de l’entitat en diverses etapes. Hem con-
clòs que en total hi varen haver quatre períodes i no només ens referim a les seves 
exposicions, sinó també als fets interns de la seva Junta Directiva i a les seves dinà-
miques de funcionament.  
 
La primera etapa i la de més succés va ser la compresa entre 1900 i 1918 en què els 
socis de la Societat Artística van organitzar selectives exposicions cada any. Eren 
exhibicions celebrades majoritàriament a finals d’any que per una banda cridaren 
l’atenció del públic i per tant van ser molt concorregudes, i per altra banda van mo-
tivar la publicació d’extensos articles en les tribunes dels diaris i revistes de l’època. 
La dinàmica activitat de l’entitat i el punt i final d’aquest primer període van estar 
marcats pels darrers anys de Modest Urgell, l’alma mater del grup de tertulians de la 
Sala Parés i del col·lectiu d’artistes que s’aixoplugaven a redós de la nostra Societat. 
 
Al llarg d’aquesta reeixida època hi hagué un moment destacable que convé especifi-
car. En efecte una fornada d’artistes va ingressar en la Societat Artística i Literària 
entre 1908 i 1911, i en molts casos com a conseqüència de la creació de la passatgera 
Societat d’Artistes Catalans (1908), que acabà afavorint la inclusió d’una generació 
més jove. Alexandre de Cabanyes, els germans Agapit Casas i Pere Casas Abarca, 
Magí Oliver, Bonaventura Puig Perucho, Nicolau Raurich, Antoni Ros i Güell i Jo-
sep Maria Xiró varen ser alguns dels pintors que van esdevenir socis de l’Artística i 
Literària en la seva primera etapa i concretament entre aquests anys. Per altra banda 
coincidiren amb la pèrdua de Joan Brull, que traspassà a principis de 1912 i amb 
l’estada de Lluís Graner al continent americà, iniciada en el 1910. 
 
De tota manera no hi hauria un nou grup destacat d’artistes en les exposicions fins 
l’any 1918, gràcies a la inclusió d’autors procedents d’altres territoris de l’Estat espa-
nyol, fet que ens du a determinar un cop més que l’entitat va promocionar una línia 
notablement àmplia d’artistes. El pintor Carlos Vázquez presidia aleshores l’entitat, i 
deduïm que molt probablement la seva predilecció per temes regionals i folklòrics va 
promoure que es convidessin a artistes com Fernando Álvarez de Sotomayor, Ma-
nuel Benedito, Miguel Hernández Nájera, José María López Mezquita i José María 
Rodríguez-Acosta a participar en el certamen de l’Exposició d’Art de 1918, que era 
el gran aparador artístic municipal del moment. Tot i així la presència dels esmentats 
autors en el si de la Societat Artística va limitar-se a la dita exhibició al Palau de Be-
lles Arts i en la gran majoria de casos no van aparèixer posteriorment en les exposi-
cions de l’entitat. Ara bé, la Junta Directiva va voler comptar amb ells quan a finals 
del decenni de 1920 els va voler integrar en una sumptuosa col·lectiva que finalment 
acabà adoptant un format més reduït.  
 
A diferència del que podem creure, la desaparició i partença de Modest Urgell, Lluís 
Graner i Joan Brull, no suposà un final en la continuïtat de l’agrupació i l’any 1919 el 
col·lectiu va encetar una segona fase. Aquest període va tenir un tarannà més aviat 
descendent malgrat viure alguns moments brillants com per exemple l’exposició 
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celebrada al Círculo de Bellas Artes de Madrid (1923) i els intents de reviscolança en 
les exhibicions dels anys 1922 i 1925. Tanmateix convé ressaltar l’entrada de nous 
alens plàstics en aquest nou període, en què l’astre de Modest Urgell cada cop anava 
quedant més diluït. Amb el pintor valencià Josep Mongrell ocupant el càrrec de la 
presidència hi hagué la inclusió de noves firmes en les exposicions inaugurades entre 
els anys 1919 i 1926, tals com Marià Bernad, Jaume Martrús, Julio Moisés i el 
col·lectiu d’artistes valencians format per Rafael Forns, Víctor Moya, Vicente Na-
varro i Josep Segrelles.  
 
Podem considerar que l’etapa descendent va arribar fins al voltant de l’any 1925, 
precisament un any després del decés del pintor postmodernista Ricard Urgell, que 
havia estat una peça clau en el conjunt. Tot i així l’any següent va suposar una data 
memorable gràcies al vint-i-cinquè aniversari de la fundació de la Societat Artística i 
Literària, motiu pel qual la seva Junta va organitzar una gran conferència a càrrec del 
crític que sempre els hi va ser favorable Manuel Rodríguez Codolá, juntament amb 
una espectacular exposició a la Sala Parés que va estar patrocinada per l’Ajuntament 
i on s’hi exposaren obres de membres actius i d’autors que havien traspassat. 
L’estreta relació que va establir-se amb la Sala Parés també afectaria l’avenir de la 
nostra entitat. En efecte l’any 1925 Joan Baptista Parés, que havia estat soci de mèrit 
i protector de l’entitat, traspassà la galeria a Joan Anton Maragall i malgrat que la 
commemoració de les noces d’argent de la Societat Artística va acollir-se en aquesta 
sala, el grup no hi va tornar a exposar mai més.  
 
Constatem en l’any 1926 un moment clau per la Societat Artística i Literària de Cata-
lunya. En efecte el traspàs de la Sala Parés i el decés de qui l’erigí, Joan Baptista Pa-
rés, varen ser dos fets que marcaren un abans i un després motivat per l’allunyament 
vers la galeria que la va veure néixer i desenvolupar-se. Considerant tot el que hem 
analitzat a partir de les actes de les reunions que l’entitat va celebrar al llarg d’aquest 
període, i sabent que després de la gran exhibició commemorativa del vint-i-cinquè 
aniversari (1926) no van tornar a exposar fins l’any 1930, hem comprovat un sor-
prenent buit pel que fa a l’activitat expositiva de la Societat Artística entre 1930 i 
1935. Tampoc la seva Junta es reuní amb la freqüència que ho havia fet fins alesho-
res, ja que d’ençà d’una sessió celebrada el 1930 no es tornaren a trobar fins el 1932, 
finalitzant en aquesta data la celebració de les seves Juntes Generals.  
 
Tanmateix és convenient ressaltar l’interès que l’entitat va perseguir cap a finals de 
l’any 1927 per demostrar públicament que no havia desaparegut i que retornava 
després del vint-i-cinquè aniversari amb més fermesa que mai. Com hem avançat 
anteriorment, la seva Junta Directiva tenia la intenció d’organitzar una magna expo-
sició en el rovell de l’ou de Barcelona, atraient nombrosos artistes de diferent proce-
dència ja que s’acordà convidar a destacats pintors i escultors catalans i també els 
nascuts o establerts a Madrid i Sevilla. La presència de l’agrupació pretenia ser fulgu-
rant gràcies a un estudiat plantejament publicitari que hauria d’arribar a molts punts 
de la capital catalana. Per bé que les intencions eren més que bones, tot va quedar en 
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un projecte i la gran exhibició que s’havia planejat va acabar essent organitzada tres 
anys després en un establiment diferent al que s’havia acordat, amb artistes locals i 
passant ben desapercebuda per la premsa. 
 
En efecte el 1935 correspon a la data de la darrera activitat documentada de l’entitat 
i no es tractava precisament d’una exposició, sinó d’una visita a l’alcalde de Barcelo-
na tal i com hem detallat en l’apartat « 3.1. Els engranatges ». A conseqüència de 
l’anàlisi d’aquest darrer període arribem a les següents conclusions: en primer lloc 
que el final de l’era de Joan Baptista Parés va representar una cloenda en la regular 
trajectòria expositiva de l’entitat, i en segon lloc que el silenci expositiu de l’entitat 
evidenciava un declivi cap al seu trist i imminent desenllaç, el qual acabaria coinci-
dint amb l’esclat de la Guerra Civil.  
  
 
IV. Oficialitat, nomenaments honoraris i models europeus 
 
Un altre aspecte que hem pogut determinar gràcies a la nostra tesi és l’estructura de 
l’entitat, i com a conseqüència hem pogut arribar a una sèrie de conclusions del tot 
imprescindibles per copsar el seu temperament. És ben sabut i s’ha demostrar que al 
llarg de tres decennis de singladura, la Societat Artística i Literària va saber mantenir 
uns paràmetres notablement acotats en referència a l’estil i les preferències estèti-
ques que impregnaren les seves exposicions. I no tan sols s’erigí com una societat 
d’artistes més aviat conservadora a nivell plàstic, tot i que amb certs matisos degut a 
la participació d’autors vinculats a corrents postmodernistes. De manera paral·lela 
l’entitat simpatitzava amb prohoms de l’elit política i social fins el punt de nomenar-
los Socis Honoraris i Presidents d’Honor.  
 
A banda d’avenir-se amb càrrecs de l’exèrcit i de les autoritats civils, com bé hem 
comentat en el capítol « 3.1. Els engranatges », l’entitat va rebre amb grans honors a 
Alfons XIII i a la infanta Isabel de Borbó quan varen visitar l’exposició que l’entitat 
havia instal·lat al Círculo de Bellas Artes de Madrid (1923). És per això que es fa 
raonable concloure que l’Artística i Literària aspirava a tenir bones relacions amb alts 
poders públics, afegint que en aquest decenni el duc d’Alba va ser nomenat Presi-
dent d’Honor i per exemple l’aristòcrata i mecenes Mariano Fuster havia estat soci 
de l’entitat, demostrant així el to altament oficial de la Junta Directiva.  
 
A més la seva política congeniava amb la del Govern espanyol ja que actuava dins 
del marc administratiu del Govern estatal, la província com a delegació d’aquest i el 
municipi, quedant al marge de la Mancomunitat (1914), que va ser una entitat políti-
ca constituïda per la unió de les quatre diputacions provincials catalanes, tot i que 
fallida el 1925 a mans de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera. 
 
Considerant els aspectes fonamentals de la seva Junta Directiva afirmem la influèn-
cia que va rebre d’altres societats de l’època. Havent analitzat el panorama català i 
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estatal del tombant de segle pel que fa a l’associacionisme artístic, determinem que 
les agrupacions que es crearen amb anterioritat o de forma coetània a Barcelona i en 
altres ciutats espanyoles no varen servir de gran exemple per l’Artística i Literària. 
Atès que en aquest període tan significatiu pel foment de l’art o bé existien cercles i 
entitats que oferien un ventall d’activitats culturals molt ampli, o bé van proliferar 
col·lectius de caràcter efímer, l’entitat que ens ocupa la investigació va inspirar-se en 
models europeus de dilatada trajectòria i basats en activitats bàsicament expositives. 
 
Des d’aquest punt de vista i com a resultat del capítol « 2.1. París i Londres, miralls 
de la Societat Artística i Literària de Catalunya », es fa del tot evident deduir que la 
Societat Artística i Literària va prendre com a model l’organització i funcionament 
d’entitats d’origen europeu, tals com la francesa Société Littéraire et Artistique In-
ternationale (1878), la Société Internationale de Peinture et de Sculpture (1882) i la 
britànica The International Society of Sculptors, Painters and Gravers (1897). De fet 
l’agrupació catalana seguia el patró d’aquelles entitats del segle XIX que s’havien 
erigit comptant amb la complicitat d’artistes i alhora de personalitats no vinculades a 
la pràctica artística però sí a la política i a capes de l’alta societat.  
 
Com és ben sabut va demostrar la seva admiració per alts càrrecs civils i per tant la 
podem ubicar en aquesta tipologia d’agrupacions. Igualment molt bona part de la 
trajectòria del grup va quedar recollida en les actes de les nombroses reunions cele-
brades per la Junta Directiva (1914-1932), i que conforma un document que no és 
gens habitual localitzar en les agrupacions de caire més efímer pròpies del segle XX. 
Aquest fet ens permet concloure un cop més que l’Artística i Literària no va seguir 
el model d’actuació d’altres entitats estatals coetànies i que l’objectiu de ser una 
agrupació oficial i registrada al Govern Civil es va acomplir. 
 
 
V. Uns ideals estètics a través d’una variada nòmina d’artistes 

 
Un dels pilars de la present investigació ha estat el d’analitzar el perfil artístic de la 
Societat Artística i Literària, gràcies en primer lloc a l’estudi de les exposicions i 
obres d’art, i segonament a l’anàlisi dels artistes que hi varen formar part. Al llarg de 
la part monogràfica dedicada a l’entitat i especialment en el capítol « 3.3. Un baluard. 
Consideracions estètiques de la Societat Artística i Literària », desvetllem les afinitats 
artístiques del col·lectiu i el seu emplaçament pel que fa a tendència i estil. Si obser-
vem amb deteniment tot el que s’ha exposat al llarg del nostre discurs, es pot con-
cloure que l’entitat no va pretendre crear escola ni propulsar una única tendència 
artística.  
 
El que sí pretenia Modest Urgell en el moment de constituir-la, va ser reunir una 
sèrie d’artistes que feien un art al marge de les noves corrents que alteraren el decurs 
del que es coïa més enllà del seu « camp de tir » que era la Sala Parés. El citat paisat-
gista, una mena d’últim romàntic dels pintors catalans, va establir que la Societat era 
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qui convidava als autors a participar en les seves exposicions, tot i que també existia 
la possibilitat de que els artistes sol·licitessin el seu ingrés a la Junta Directiva. 
Aquest detall ens du a la deducció que no va ser un grup totalment obert, sinó que 
els seus socis havien estat prèviament seleccionats encara que hi accedissin artistes 
de tendències variades, que en un determinat moment van merèixer l’admiració del 
grup per la seva fama i rol en relació al foment de l’art.  
 
Si analitzem amb gran detall la nòmina de tots els artistes que van exposar en el si de 
la Societat Artística comprovem que no es basava únicament en afinitats estilístiques 
i això explica el gairebé centenar de firmes i la varietat de noms que la van nodrir al 
llarg de més de trenta anys de carrera. En el nucli fundacional trobem un mestre ja 
madur que en parlar de si mateix es considerava romàntic, tot i que cronològicament 
no estava establert en una etapa romàntica plena i un grup de pintors modernistes 
d’una generació més jove, amb alguns dels més destacats simbolistes nostrats i artis-
tes aplaudits pel públic i la crítica. Alhora que l’entitat acollí firmes que no es troba-
ven en la primera divisió del panorama artístic català, i que trobaren en les mostres 
col·lectives una bona plataforma de difusió. 
 
En suma es fa evident concloure que a banda d’actuar com un espai d’impuls co-
mercial gràcies a la inclusió de firmes lloades, l’entitat també va ser un aixopluc per 
pintors que individualment tingueren poc èxit i reconeixement. Així mateix si els 
participants de les exposicions havien de passar pel sedàs de la Junta Directiva, les 
obres que s’hi exposaven eren seleccionades pels comitès que es creaven amb motiu 
de cada col·lectiva. Els nombrosos exemples que hem presentat són suficients per 
determinar la importància que va pretendre assolir l’entitat en relació als treballs ex-
posats i als seus membres, els quals enviaven en la major part obres de gran enver-
gadura. 
 
El lligam a nivell contextual amb Modest Urgell i l’entorn conservador que aquest va 
representar va fer que la Societat Artística i Literària de Catalunya fos tractada sem-
pre com una entitat conservadora. I en certa manera ho era. S’evidencia en diferents 
aspectes, tals com la presència d’artistes amb una claríssima factura acadèmica en les 
seves composicions, les interpretacions literàries a les que els quadres havien pogut 
donar peu, alhora que la inclusió d’autors catalans i d’arreu de l’Estat espanyol vin-
culats més amb l’estètica del XIX que amb les noves corrents del XX. Així i tot hem 
de matisar tal afirmació atès que en el nucli artístic s’hi trobaven figures arrelades al 
postmodernisme i postimpressionisme, i d’altres artistes que projectaren una estètica 
pròpia de gran succés a nivell mundial.  
 
En aquest punt convé ressaltar una de les altres conclusions a les quals hem arribat i 
és la voluntat que perseguí l’entitat de reunir « patums de l’art », és a dir pintors que 
fruïen d’una gran consideració pel lloc que ocupaven en el firmament artístic. El fet 
de que la Societat Artística pogués comptar amb la presència de pintors com Ramon 
Casas, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla i Ignacio Zuloaga per exemple, denotava el 
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seu desig de guanyar prestigi gràcies a les firmes que la integraven i encara més quan 
constatem que en el moment en què aquests artistes varen ser inclosos en la nòmina 
de socis es trobaven en un moment de la seva carrera del tot consagrat. Aquí ens 
vàrem trobar amb una hipòtesi de treball, que explicaria el motiu de la selecció de 
pintors per part de la Junta Directiva, qüestió aquesta que no ha acabat obtenint el 
resultat esperat, atès que els pintors que acabem de citar no s’integraren del tot a 
l’entitat i inclús n’hi havia que no hi exposaren mai, com va ser el cas de Ramon Ca-
sas i Santiago Rusiñol. 
 
A tall de recapitulació i com a conseqüència de l’anàlisi de l’entitat, podem afirmar 
que els límits pel que fa a l’estil de l’agrupació no eren completament tancats, sinó 
que a banda d’incloure artistes de generacions més joves que la dels pintors funda-
dors, albergà artistes de diferents tendències sense que hi desentonessin. Heus aquí 
la pregunta de si la Societat Artística i Literària va propagar una única tendència: la 
resposta és negativa. Precisament aquí rau la riquesa plàstica que percebem en les 
col·lectives que va celebrar al llarg de tres decennis de recorregut expositiu, en què 
els artistes enviaven les seves millors produccions sempre condicionades, això sí, pel 
criteri general que marcava l’entitat.  
 
Tal fet no dilueix la transcendència artística que l’entitat va tenir i que ja perseguia 
Modest Urgell a finals de segle al concentrar artistes de renom amb d’altres que 
completaren dignament les exhibicions. Així és com els seus ideals estètics varen 
trobar resposta i continuïtat en les exposicions de la seva associació tot i que a través 
d’altres llenguatges plàstics que serien fidels als valors passats. 
 
Després d’haver desenvolupat tots i cadascuns dels capítols de la nostra tesi docto-
ral, no ens sembla agosarat concloure que si la Societat Artística i Literària de Cata-
lunya s’ha mantingut en una inexplicable situació de marginalitat en la nostra histo-
riografia artística, deuria ser perquè no va vincular-se directament amb els cenacles 
artístics d’avançada que van agitar el panorama cultural català i espanyol del segle 
XX i per tant va romandre aïllada de les corrents renovadores europees. Si afegim 
que no s’ha dedicat mai abans un estudi monogràfic de la seva singladura i la seva 
transcendència en la història de l’art català, comprovem que el seu anàlisi ha quedat 
en uns límits més que discrets. Fins el punt d’oblidar incloure-la en la història del 
nostre país i en relació a les capitals artístiques de l’Europa d’aquesta època. És per 
això que La Societat Artística i Literària de Catalunya (1897-1935). Exposicions, crítica i 
col·leccionisme d’art representa un estudi cabdal per comprendre la totalitat de l’entitat 
estudiada i la influència que exercí en el seu context, i alhora hem pogut omplir un 
considerable buit de coneixement que existia a l’entorn d’aquest període de la histò-
ria de l’art. 
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VI. On hem arribat i cap a on anem: nous camps d’investigació 
 
Arran de tot el discurs que hem elaborat, hem pogut conèixer amb gran profunditat 
interessants aspectes com són el caràcter, el funcionament administratiu, la trajectò-
ria, els objectius i l’enfocament estètic de la citada entitat. Tots ells són elements 
fonamentals que ens ajuden a traçar el temperament de l’agrupació des de diferents 
punts de vista i que ens confirmen la notòria i dilatada trajectòria que va tenir al llarg 
de la primera meitat del segle XX. En conjunt hem arribat a una sèrie de conclusi-
ons que posen de manifest el paper que exercí la Societat Artística en el panorama 
expositiu i cultural de Barcelona, immersa alhora en un context estatal en què les 
societats d’artistes contemporànies distaven del seu patró de funcionament.  
 
La nostra entitat pretenia arrelar amb força des d’una de les galeries més notables de 
l’època lligada artísticament a noms consagrats, alhora que va establir vincles amb 
alguns crítics d’art, més aviat conservadors, col·leccionistes i prohoms vinculats a les 
altes esferes socials. No va introduir-se en els cercles noucentistes ni amb el cenacle 
de postmodernistes, malgrat incloure en la seva nòmina de socis alguns pintors de la 
dita tendència, sinó que més aviat va mantenir-se en uns límits prudents estètica i 
políticament parlant, i va participar molt sovint de les activitats culturals que orga-
nitzava el Consistori de la ciutat. En efecte, la Societat Artística i Literària va demos-
trar tenir una bona sintonia amb la mentalitat de la Dictadura de Primo de Rivera, 
exemplificada a través de la temàtica i estil de les pintures que alguns membres de 
l’entitat realitzaren al Saló de Sant Jordi del Palau de la Diputació Provincial de Bar-
celona. 
 
Així doncs al llarg de tots i cadascun dels capítols elaborats hem pogut determinar 
l’interès que van tenir les societats artístiques pel foment de les belles arts i respo-
nent al nostre objectiu principal hem desvetllat qui va conformar i què va ser i re-
presentar la Societat Artística i Literària de Catalunya. Arribats a aquest punt i a tra-
vés de la present tesi doctoral s’han originat una sèrie d’interrogants que a partir 
d’ara caldria resoldre a mode d’estudis col·laterals de la nostra investigació.  
 
En primer lloc incidir en la influència que exercí la Societat Artística de cara a poste-
riors agrupacions i entitats. I no ens referim simplement a l’efecte que deuria causar 
a nivell estilístic, sinó també pel que fa al model d’entitat que va seguir, les directrius 
de funcionament i l’enfocament administratiu, que com bé hem dit tenia més analo-
gies amb les entitats creades en el segle XIX que aquelles agrupacions que funciona-
ven des del XX. Tal estudi ens ajudaria a entendre el rol que va tenir posteriorment 
la Societat Artística, una entitat que com bé sabem tingué una llarga durada, gens 
habitual en relació a les agrupacions catalanes i estatals de la mateixa època. 
 
Un altre aspecte que es podria tractar en una futura investigació és la incidència que 
tingueren les societats d’artistes en la xarxa del comerç de l’art. Com hem pogut de-
mostrar, hem tractat aquest aspecte des de la Societat Artística i Literària i alhora a 
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través dels models d’entitats originades a París i Londres. Ara bé, podríem incloure 
altres països i ciutats i no restringir el camp d’estudi en el període que havíem deli-
mitat prèviament, i això efectivament conformaria una nova investigació que si ha-
gués estat englobada en l’actual s’hauria vist mancada de profunditat. 
 
Lògicament l’estudi de la Societat Artística i Literària de Catalunya i aquells aspectes 
que s’hi relacionen ens obre nous camps d’estudi. El que sí podem afirmar a mode 
de conclusió és que aquests nous interrogants responen a una sèrie de fenòmens que 
tot i relacionar-se amb l’entitat no són aspectes que es vinculin exclusivament amb la 
nostra agrupació.  
 
Amb aquestes paraules pretenem aclarir que els objectius i les hipòtesis que vàrem 
plantejar i conformar en una fase inicial del projecte d’investigació han quedat re-
solts i confirmats a través de la tesi doctoral que ara tenen en les seves mans, i hem 
pogut omplir un buit de coneixement que fins i tot ha sobrepassat els plantejaments 
inicials del projecte. En conseqüència considerem el seu contingut com un estudi de 
referència sobre la Societat Artística i Literària, que malgrat haver estat enterrada 
fins ara en el cementiri de l’oblit, on malauradament encara hi descansen molts altres 
temes d’estudi, avui gaudeix del reconeixement que mereix i pot ocupar un lloc en la 
nostra història de l’art. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


