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PRESENTACIÓ 

L’origen d’aquest treball és fruït d’una sèrie de circumstàncies imprevisibles. Al voltant 

de l’any 2005, abans de finalitzar la Llicenciatura de Belles Arts, el desig i la necessitat 

de continuar la trajectòria acadèmica va combinar-se amb la curiositat de conèixer qui 

havia realitzat unes pintures que sempre ens havien acompanyat en el recorregut cap 

a l’estació de tren, pel carrer Francesc Gumà de Sitges. Concretament són uns 

esgrafiats, que erosionats pel pas del temps decoren la façana del teatre Prado. Qui 

els havia fet? Podem dir que la nostra investigació comença en aquell moment. 

L’altre fet important que ens proporcionà un impuls definitiu a emprendre aquest camí 

va ser conèixer la filla d’Agustí Ferrer Pino, la Teresa Ferrer. Ella ens va obrir les 

portes de l’antiga casa-taller de Ferrer Pino. A dins, les parets plenes de pintures i 

antigalles ens transportàvem a un petit museu particular on semblava que el temps 

s’hagués aturat. Aquella antiga casa de pescadors, mig derruïda i tancada des de feia 

més de trenta anys, guardava una col·lecció de pintures apilades, dibuixos escampats 

al terra, calaixos plens de blocs i folis, carpetes esfilagarsades amb munts de 

dibuixos... tot era allà, tot era caòtic i tot estava per fer.   

Els dos anys següents els caps de setmana ens trobàvem amb la Teresa per anar 

desenterrant (sí, ens sentíem com arqueòlegs debutants) i descobrint que aquell pintor 

era quelcom més que una curiositat passatgera. Cada cop que obríem un calaix es 

refermava la idea que Ferrer Pino mereixia ser recuperat a través d’un estudi en 

profunditat. 
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Imatge 1. Interior de la casa d’Agustí Ferrer de Sitges l’any 2006.
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INTRODUCCIÓ 

Una primera aproximació d’aquest estudi, molt preliminar, la vam fer quan varem 

presentar la tesina l’any 2008. El resultat final, però, el presentem en aquest treball en 

el que procurarem mostrar, estudiar i analitzar la vida artística i l’obra d’Agustí Ferrer 

Pino, fins aquest moment quasi bé inèdita. Podríem dir que intentarem rememorar un 

pintor pràcticament desconegut en l’àmbit català i poc reconegut en la seva població 

d’origen, Sitges. 

Potser pel tipus d’obra, per les seves circumstàncies, per com era ell, per haver estat 

de Sitges... mai no acabat de quallar un nom i una obra dispersa en les col·leccions 

particulars de moltes famílies sitgetanes. Ara que hem descobert el seu fosc amagatall 

volem il·luminar-lo amb un estudi en profunditat, de la mateixa manera que altres 

pintors més o menys emparentats cronològica i conceptualment també l’han tingut.  

L’objectiu, doncs, d’aquesta investigació no és altre que recuperar, estudiar en el 

context artístic i finalment analitzar l’obra artística pràcticament inèdita del pintor Agustí 

Ferrer Pino. 

El procés metodològic que s’emprarà estarà fonamentat en primer lloc en un treball 
de camp que consistirà en una recerca documental tant de l’obra artística, que com 

hem vist comença fins i tot abans de plantejar l’inici d’aquesta tesi, com de la 

informació bibliogràfica del propi personatge i del context artístic on queda inscrit. En 

segon lloc es procedirà a l’estudi i anàlisi d’aquestes fonts d’informació 

contextualitzant-les a través de la conceptualització teòrica. Finalment, es procurarà 

extreure unes conclusions finals de l’argumentació exposada que defineixin el 

personatge i la seva obra.  

Així, segons la metodologia exposada es pretén realitzar les següents activitats per 

complir el nostre objectiu: 

- Es documentarà, classificarà i catalogarà l’obra d’Agustí Ferrer Pino (dibuix i pintura) 
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- Es realitzarà una recerca en profunditat de la informació bibliogràfica relativa a Agustí 

Ferrer. Es consultaran llibres, revistes, diaris, catàlegs i altres documents que aportin 

dades sobre el personatge estudiat. 

- Es realitzarà una recerca bibliogràfica amb la intenció de bastir un marc teòric del 

context històric i estètic en el que s’inscriu gran part de la trajectòria artística de Ferrer 

Pino. 

- Un cop feta la recerca documental i bibliogràfica, es reconstruirà la biografia artística 

de Ferrer Pino. 

- La recopilació de la seva obra i biografia artística ens hauria de permetre estudiar i 

analitzar-la de manera que puguem configurar un discurs de base objectiva i científica 

de la seva trajectòria estètica vinculada a fets històrics i al context estètic de l’època.  

- Precisament, a partir de la premissa de que la seva obra es pugui relacionar amb les 

variables estètiques que conformen el període històric, pensem que serà important 

estudiar també els elements formals que distingeixen els seus dibuixos i les seves 

pintures; així, en tant que doctorands de Belles Arts del departament de Dibuix, és el 

nostre interès, i entenem que també ho pot ser per la comunitat científica, conèixer els 

components formals, gràfics i visuals que identifiquen l’obra d’Agustí Ferrer Pino.  

En relació a aquestes activitats cal considerar les següents tasques que creiem ens 

portaran a obtenir els objectius desitjats: 

- Registre fotogràfic de les obres localitzades. 

- Elaboració de fitxes per documentar i classificar les obres en un posterior catàleg. 

Les premisses que s’hauran tingut en compte per confeccionar les fitxes es 

comentaran en el corresponent preàmbul del catàleg final. 

- La recerca de fonts d’informació es consultarà en Biblioteques i Arxius, considerant 

també la possibilitat d’assistir a conferències, cursos o simposis. Les fonts orals 

derivades especialment de les nostres converses amb Teresa Ferrer, filla d’Agustí 

Ferrer, ens serviran per complementar els buits bibliogràfics si és possible.  

- En la redacció del treball es preveu aplicar mètodes d’estudi descriptius, empírics i 

abstractes per posteriorment procedir a un anàlisi des de  perspectives  de pensament 

analítiques, sistèmiques, analògiques, reflexives, crítiques, creatives i pràctiques. 
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- Es preveu també sessions de tutorització per part dels directors de tesi, i la 

presentació de l’estat del treball en les corresponents comissions de seguiment del 

programa de doctorat, que avaluaran el procés desenvolupat. 

Finalment, considerem que el treball s’estructurarà en tres volums:  

El primer volum, que abraçarà el cos total del treball sobre Agustí Ferrer Pino,  estarà 

dividit en dues parts. En la primera part es desenvoluparà el marc històric i estètic en 

el que s’inscriu gran part de la trajectòria artística d’Agustí Ferrer. Essencialment, 

s’estudiarà el període noucentista de començaments del segle XX a Catalunya, però 

sense oblidar les altres corrents estètiques que cohabitaren i s’interpel·laren durant el 

Noucentisme. En aquesta primera part, també li voldrem dedicar una especial atenció 

al context artístic que configura a Sitges com una població important en el mapa 

cultural de la Catalunya de començaments de segle. En la segona part entrarem a fons 

en l’estudi i anàlisi d’Agustí Ferrer i la seva obra. També, com a pintor muralista, 

pretenem dedicar un espai diferencial a la localització i estudi de les seves pintures 

murals més importants.  

En el segon volum es presentarà la proposta d’una primera catalogació de l’obra 

d’Agustí Ferrer Pino (dibuix i pintura). 

En el tercer i últim volum es presentarà l’apèndix documental de la relació d’articles 

localitzats en diaris i revistes referents a Ferrer Pino, els seus escrits inèdits i la seva 

documentació, que haurem fet servir per la construcció d’aquesta tesi.  

   

    


