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1. ENTRE L’ACADEMICISME I EL REALISME
INDEX
A la segona meitat del segle XIX, Catalunya va esdevenir la pedrera d’escultors de tot l’estat espanyol. En aquest sentit, fou rellevant
l’excel·lent formació que la majoria d’ells van tenir a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, coneguda popularment com
la Llotja, on van rebre la lliçó d’alguns dels més reeixits escultors de la primera meitat del Vuit-cents, com Damià Campeny. A més a
més, molt sovint aquesta educació es complementava amb pensions per anar a les grans capitals de l’art, Roma i París, especialment
aquesta darrera, que cada cop s’anava imposant més com a símbol de modernitat. Així doncs, aquesta barreja de tendències locals i
internacionals, de clàssiques i trencadores, va determinar en gran part la natura eclèctica de les noves generacions. El nombre elevat, la
seva qualitat tècnica i la seva fama van fer que els catalans fossin cridats de tot arreu d’Espanya, i fins i tot de més enllà, a Llatinoamèrica.
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De tota manera, i a diferència del que passava en altres arts plàstiques, les novetats hi van anar apareixent d’una forma més tardana,
atès que l’escultura posseïa una idiosincràsia particular. Així, constituïa una disciplina molt més costosa pels materials emprats, però
també el seu procés d’execució era més pausat i demanava un esforç físic considerable. Aquesta mena d’entrebancs feien d’ella un art
més conservador, on les mesures preses per dur a terme qualsevol comanda eren valorades amb antelació. Per tant, podem veure que,
en moltes ocasions, els artistes adoptaven un estil o un altre, segons el tema, comitent, àmbit o públic al que anava adreçada l’escultura;
vet aquí el seu eclecticisme.
Sobre un academicisme de base, que s’inspirava en la gran tradició clàssica i que encara es manifestava mitjançant al·legories i una
fidelitat a uns cànons anatòmics d’arrel greco-llatina, de mica en mica veiem que es van anar introduint algunes novetats, en relació
amb el moviment del Realisme, que s’anava escampant i triomfant per tota Europa a la segona meitat del XIX. Això es va manifestar de
diferents maneres.
D’una banda, es va anar abandonant progressivament la retòrica gestual habitual i es va començar a donar més importància a la cerca
psicològica dels personatges, el que comportava una major naturalitat en les poses. En això, tenia molt a veure l’observació directa de
la realitat, el que permetia copsar fesomies més individualitzades i menys estereotipades; però també obres molt més detallistes i que
buscaven transmetre qualitats tàctils, fins al punt d’arribar al virtuosisme, gràcies a llur formació (cosa que es pot percebre, per exemple,
a través de la moda de l’època). El desig de realisme es confonia amb el de contemporaneïtat, que no només es manifestava a l’hora
de copsar la moda, sinó també a través de temes actuals, des d’escenes purament anecdòtiques fins a d’altres més compromeses
socialment (situació del proletariat, pobresa, costums rurals i nova societat urbana…). Malgrat aquesta preferència pel present, aquesta
tendència de mantenir-se fidels i objectius es va donar igualment a l’hora d’apropar-se al passat, que s’intentava fer des d’una mentalitat
positivista en plasmar episodis històrics. Finalment, cal assenyalar l’èxit d’altres temàtiques, com ara la folcklòrica espanyola -majas i
toreros-, així com l’animalista.
Aquesta gran varietat temàtica i estilística obeeix en part a les lleis de l’oferta i la demanda, és a dir, dels principals comitents del
moment, la burgesia però sobretot les institucions oficials. Això es podia constatar en la diversificació dels mitjans d’exposició, comanda
i producció d’aquells anys.
D’una banda, les obres i llurs creadors es donaven a conèixer mitjançant exposicions i salons, on en la major part de casos els guixos
originals eren adquirits per l’estat. D’altra, els artistes produïen les seves creacions dins d’una naixent societat de consum. Així, la nova
classe social benestant volia escultures per a decorar la seva llar, ja fossin retrats o d’altres temàtiques, generalment amables i de petit
format. Tanmateix, el principal client i el que millor pagava era el sector públic, no només mitjançant compres a exposicions, sinó sobretot
a través de l’estatuària monumental.
Catalunya, i en particular, la seva capital, Barcelona, acomplia aquests requisits. Així, es tractava d’una ciutat en plena transformació, un
cop el 1854 Madrid va donar el vistiplau per enderrocar les seves muralles i permetia la seva urbanització, gràcies a l’Eixample d’Ildefons
Cerdà. D’aquesta manera es van bastir noves construccions, en un moment d’enriquiment de la burgesia, coneguda com “la febre d’or”,
fent-se ressò de l’homònima novel·la de Narcís Oller. Aquesta burgesia va encarregar obres d’art per decorar les seves llars, però també
-i en conjunció amb les instàncies municipals- aquells indrets urbans que havien de respondre a unes necessitats: és el cas, per exemple,
de l’habilitació de part de la falda de Montjuïc per a la construcció del nou cementiri, que a partir d’aleshores es va convertir en un autèntic
museu d’escultura de l’època, així com un lloc dedicat a la memòria dels catalans il·lustres que havien aixecat aquella metròpoli.
La necessitat d’humanitzar els espais públics en les noves àrees urbanes va comportar l’enlairement de monuments, així com l’aplicació
de l’escultura en els nous edificis institucionals i monumentals, que demanaven la participació de molta mà d’obra. D’aquesta manera,
trobem la presència dels principals escultors del període en edificis com la Facultat de Medicina, el Palau de Justícia o la façana de
la Catedral de Barcelona; monuments com el de Colom; o parcs com el de la Ciutadella, que permeten fer un repàs a l’escultura
d’aquells anys. La culminació de tot aquest procés es va produir amb la celebració de l’Exposició Universal del 1888, que va suposar la
materialització de moltes de les actuacions descrites.
Com esmentàvem abans, a Catalunya es va produir una proliferació d’escultors en aquells moments, que va permetre aquesta edat
daurada a l’escultura autòctona. Els encetadors van ser els germans Agapit (1832-1905) i Venanci Vallmitjana (1830-1919), que, a més a
més, foren els mestres de diverses generacions, als quals van influir des de les seves classes a l’escola de Llotja. Rossend Nobas (18381891), Josep Reynés (1850-1926), Manuel Fuxà (1850-1927) i Rafael Atché (1851-1923), però també Agapit Vallmitjana i Abarca
(1860-1915) –fill de Venanci– van ser alguns dels seus principals deixebles, l’obra dels quals segueixen els mateixos postulats entre
l’Academicisme i el Realisme, tot preparant el terreny a l’eclosió modernista de finals de segle.
Tanmateix, el nom que més prestigi i influència va aconseguir aleshores a tota Espanya, fins i tot a nivell internacional, va ser el d’Agustí
Querol (1860-1909), només equiparable amb l’altra gran figura, el valencià Mariano Benlliure (1862-1947). La seva obra va saber aplegar
interessos ben diversos, que anaven des de les seves arrels academicistes fins al Realisme, però on les seves solucions formals, de
formes esfumades i pictorialistes, anunciaven ja el Modernisme.
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Agapit Vallmitjana i Barbany - (Barcelona, 1832 – 1905)
El Bravo
255 x 70 x 80 cm
Bronze i base de marbre
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Agapit Vallmitjana i Abarca - (Barcelona, 1850 – 1915)
El cazador de leones, 1882
60 x 43 x 47 cm
Terracota esmaltada
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Rossend Nobas i Ballbé - (Barcelona, 1849 – 1891)
Rafael de Casanova, c. 1901 (1886)
126 x 36 x 35 cm
Estuc amb pàtina de bonze
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Rossend Nobas i Ballbé - (Barcelona, 1849 – 1891)
Dante, 1877
45 x 67 x 23,5 cm
Marbre
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Rossend Nobas i Ballbé - (Barcelona, 1849 – 1891)
Marià Fortuny, 1879
50 x 32 x 20 cm
Estuc policromat
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Josep Reynés i Gurguí - (Barcelona, 1850 – 1926)
Bust de dona
72 x 43 x 28 cm
Terracota
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Josep Reynés i Gurguí - (Barcelona, 1850 – 1926)
Altivez
73 x 40 x 25 cm
Terracota
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Rafael Atché i Ferré - (Barcelona, 1854 – Barcelona, 1923)
Medea, c. 1880-1890
38 x 52 x 29 cm
Marbre
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Rafael Atché i Ferré - (Barcelona, 1854 – Barcelona, 1923)
Folls d’amor (esbós)
37 x 26 x 20 cm
Bronze
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Rafael Atché i Ferré - (Barcelona, 1854 – Barcelona, 1923)
Monument a Cristòfor Colom, c. 1888
65 x 40 x 20 cm
Terracota amb pàtina de bronze
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Rafael Atché i Ferré - (Barcelona, 1854 – Barcelona, 1923)
Cristo
35 x 20 x 15 cm
Terracota
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Agustí Querol i Subirats - (Tortosa, 1860 – Madrid, 1909)
Sant Francesc d’Assís, c. 1890
58 cm alt.
Terracota
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Agustí Querol i Subirats - (Tortosa, 1860 – Madrid, 1909)
Bust de Túlia, 1891
60 x 50 x 33 cm
Marbre
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Agustí Querol i Subirats - (Tortosa, 1860 – Madrid, 1909)
Mestizia
50 x 28 x 19 cm
Guix
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2a. EL MODERNISME								
Abans que un estil, el Modernisme cal entendre’l com a un projecte cultural que es va manifestar en tots els sectors de la societat catalana
de finals del segle XIX i començaments del XX, sota l’embranzida de la modernitat. Molt aviat aquest esperit serà pres per la societat
burgesa en busca d’uns senyals d’identitat, des de l’arquitectura fins a la literatura, tot passant per la pintura i l’escultura.
En aquest sentit, tal com s’ha remarcat més d’una vegada, es fa difícil parlar d’una escultura modernista, i en el seu lloc més aviat caldria
parlar d’una escultura del Modernisme. Això es deu a què en el seu cau es va produir una assimilació de les tendències més innovadores
que s’estaven produint llavors a tota Europa, ja fos l’Impressionisme, el Simbolisme o el Naturalisme, i l’únic que tenien en comú la gran
diversitat de produccions escultòriques d’aleshores qualificades com a “modernistes” era aquell anhel modernitzador. A més a més,
respecte a la pintura i l’arquitectura, fou la darrera de les disciplines artístiques on es va produir aquesta renovació.
Els primers escultors que van endegar aquest gir estètic van ser Enric Clarasó (1857-1941), Miquel Blay (1866-1936), Eusebi Arnau
(1863-1933) i Josep Llimona (1864-1934). Formats encara en l’Academicisme de la Llotja de Barcelona, ben aviat es van fer ressò dels
corrents realistes més innovadors, representats per Constantin Meunier. Aquest nom va esdevenir el model a l’hora de copsar figures
masculines, sobretot lligades amb el món del treball; vet aquí el seu apropament cap a temes actuals, com ara els més desfavorits o les
injustícies laborals.
Tot i així, el tret general i més rupturista respecte a les tendències anteriors és el gran pes que va exercir en gairebé tots ells la figura
colossal d’Auguste Rodin, la influència del qual era aclaparadora a tot el món a les acaballes del segle XIX i XX. En llur producció es pot
detectar el record de les creacions més simbolistes del geni francès, especialment la seva Danaide (1889-1890). Això queda reflectit en
algunes de les millors peces d’aquests artistes, a nivell formal i iconogràfic. El seu principal subjecte fou la figura femenina, que acostuma
a ser una adolescent esllanguida i d’ascendència prerafaelita, nua o abillada amb túniques vagues, de cabelleres llargues i poses
melancòliques. Però a diferència del que podíem trobar anys abans durant l’auge del Realisme, els artistes ja no cerquen formes definides
i detallistes, sinó que prefereixen que siguin suaus, esfumades i arrodonides, tot transmetent una idea d’ensomni, misteri o espiritualitat.
D’aquesta manera, el tema o l’assumpte passava a un segon pla, i es prioritzava la transcripció d’allò intangible, com els sentiments o els
estats d’ànim. A vegades, per emfatitzar-ho, s’associaven aquestes noies amb un món floral, que va ser tan característic durant la fi-desegle. El desenvolupament d’aquest Simbolisme va ser possible en part atesa la filiació de les principals figures del panorama escultòric
modernista abans esmentat amb el Cercle Artístic de Sant Lluc, associació creada a Barcelona el 1893 amb l’objectiu de recuperar la
puresa i misticisme de l’art.
Diversos factors poden ajudar a entendre l’arrelament del Modernisme en l’escultura d’aleshores, com poden ser l’ideal de l’art total,
la creació d’una política continuista i seriosa d’exposicions municipals, però també el desig d’una burgesia de trobar una imatge
representativa i escaient amb els temps moderns.
Entre el 1891 i 1911, Barcelona va endegar una sèrie d’Exposicions Generals de Belles Arts, amb l’objectiu de promoure i protegir l’art
local, mitjançant la seva exhibició i posterior adquisició per institucions o particulars. Això va permetre que molts escultors hi mostressin
llurs creacions, alhora que hi tenia lloc una ràpida evolució de tendències. S’ha acostumat a considerar la de l’any 1907 com la culminació
d’aquests esforços, quan l’escultura del Modernisme va arribar a la seva plenitud.
Tanmateix, gràcies a llur formació excel·lent, aquests artistes van renovar tota la producció escultòrica del seu temps, i no tan sols l’obra
exposada als salons oficials. Per tant, van diversificar-se, creant des de peces per a l’incipient col·leccionisme local, fins a l’estatuària
monumental, l’aplicada a edificis o la funerària. I aquesta omnipresència de l’escultura no es podria entendre tampoc sense la decisiva
influència que va tenir el concepte de l’art total concebut pel compositor alemany Richard Wagner. A través d’aquests ideals que cercaven
la integració de les diferents disciplines artístiques a favor d’una obra genèrica i superior, les arts decoratives van experimentar una gran
revifalla, també en part gràcies a l’experiència immediatament prèvia de les “Arts & Crafts” de William Morris a Anglaterra. D’aquesta
manera, l’escultura de caire més decoratiu va ser emprada molt sovint en relació amb l’arquitectura modernista, esdevenint així un
element clau i inseparable de la mateixa, i envaint tota mena d’espais.
Alguns d’aquests artistes, com Eusebi Arnau, van excel·lir precisament en aquest terreny. Considerat com el màxim representant de
l’escultura aplicada en edificis, en aquestes intervencions les formes sinuoses esculpides cercaven el diàleg dels exteriors de les façanes
amb l’interior de les estances. Algunes de les principals fites de l’arquitectura modernista, com ara el Palau de la Música Catalana, la
façana de la Sagrada Família o cases particulars com la de Lleó i Morera ho són igualment des del punt de vista escultòric. Aquesta unitat
dels conjunts va propiciar la creació d’equips ben consolidats, com ara el format pel mateix Arnau amb l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner, que molt sovint van treballar plegats. Així doncs, cal destacar aquesta ductilitat dels escultors en adaptar-se a qualsevol tipus
de format.
Un altre camp rellevant i que, malauradament, no podem contemplar d’una manera directa en aquestes sales, és el lligat amb l’escultura
funerària. I diem directament, perquè el seu influx sí que es pot percebre d’una forma més subtil en algunes de les peces més reeixides
que va donar el Modernisme, com ara el Desconsol de Josep Llimona. De forma paral·lela a l’aixecament de la ciutat dels vius, s’anava
construint la dels difunts: el 1883 s’inaugurava el nou Cementiri del Sud-Oest, a Montjuïc, i la burgesia catalana necessitava de la mà
d’aquests creadors per embellir i dignificar el seu traspàs. Entre les aportacions iconogràfiques que van introduir, destaca la interiorització
del fenomen de la mort, el que va comportar una simplificació dels temes i, sobretot, del seu contingut més religiós, de manera que
l’expressió dels sentiments generats, com ara el dolor, la tristor, la resignació o la pèrdua dels éssers estimats, esdevenia quelcom més
humà i laic.
L’esplendor i diversitat creativa que es va viure durant el Modernisme va ser possible gràcies a unes condicions econòmiques favorables,
però també per la predisposició de col·leccionistes i institucions, que no van dubtar en confiar en la capacitat renovadora duta a terme
per una sèrie d’escultors dotats de talent i personalitat.
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Miquel Blay i Fàbrega - (Olot, 1866 – Madrid, 1936)
Dona amb flors, 1899
57 cm alt.
Bronze
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Miquel Blay i Fàbrega - (Olot, 1866 – Madrid, 1936)
Margheritina, 1892
42 x 38 x 23 cm
Marbre
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Miquel Blay i Fàbrega - (Olot, 1866 – Madrid, 1936)
Els primers freds, 1892
67 x 42 x 34 cm
Guix
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Eusebi Arnau i Mascort - (Barcelona, 1864 – 1934)
L’onada, c. 1903-1904
55 x 78 x 23 cm
Guix
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Eusebi Arnau i Mascort - (Barcelona, 1864 – 1934)
Bes de mare, 1898
65 x 73 x 52 cm
Marbre
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Eusebi Arnau i Mascort - (Barcelona, 1864 – 1934)
Model de caixa de cabdals, 1907-1908
201 x 91,5 x 75 cm
Guix, fusta i forja artística
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Eusebi Arnau i Mascort - (Barcelona, 1864 – 1934)
Ave Maria, 1891
92 x 36 x 38 cm
Bronze

2b. LA GRAN DIVERSITAT ESTILÍSTICA

DURANT EL MODERNISME						
Cal tenir present que no tota l’escultura de la fi-de-segle va respondre als paràmetres del Modernisme. Paral·lelament, coexistiren diverses
tendències, algunes encara vinculades amb l’Academicisme i el Realisme de les generacions anteriors, que fan d’aquest període un dels
més fecunds, variats i complexos en la història de l’escultura catalana. Efectivament, durant els últims anys del segle XIX i primers del
XX, els principals representants del Realisme es trobaven encara plenament actius i és llavors quan produeixen algunes de les obres més
representatives o importants de llur producció; recordem que de totes les arts plàstiques, l’escultura, per les seves característiques de
producció i execució, era la que assimilava d’una forma més pausada les innovacions.
El terreny de l’estatuària pública és un dels àmbits on es pot apreciar millor aquest décalage d’estils. Això va provocar un predomini
d’encàrrecs a escultors de generacions precedents, més conservadors en general, però considerats més escaients en tractar-se
d’iniciatives oficials. Aquesta situació va provocar curioses paradoxes en diferents graus. Així, conceptualment ens trobem que un dels
monuments més simbòlics enlairats durant el Modernisme, el dedicat a El Greco per la colla de Santiago Rusiñol a la vila de Sitges el
1898, fos executat per Josep Reynés segons uns esquemes clàssics; estilísticament, l’aixecat en memòria de Serafí Pitarra el 1906
per Agustí Querol, al final de les Rambles de Barcelona, presentés un pedestal dissenyat per l’arquitecte Pere Falqués, tot possibilitant
l’amable convivència de Realisme i Modernisme, respectivament; però també hi va haver monuments plenament modernistes, com el
dedicat al doctor Bartomeu Robert (1910), ara sí per un dels grans noms del moviment, Josep Llimona.
En aquest eclecticisme, va tenir molt a veure l’existència d’una clientela diversa: així, al costat de burgesos i col·leccionistes que apostaven
per les tendències més modernistes per a ser-ne identificats com a “moderns” -metàfora d’una Catalunya que renaixia-, ens trobem
d’altres que preferien mantenir-se fidels als estils més clàssics o tradicionals. I, de fet, això va condicionar la creativitat fins i tot dels que
van ser els principals noms de l’escultura del Modernisme, doncs van anar alternant entre diferents estètiques o estils en el decurs de les
seves carreres, però també segons les necessitats o peticions dels seus comitents.
Les pròpies arrels del Modernisme s’enfonsen d’una manera ambigua en l’Academicisme de la seva formació. Més enllà de Llotja, quan
els nostres artistes van marxar a París per completar els seus estudis, van assistir a centres -com la famosa Académie Julian- on els
mestres eren les figures més destacades de l’establishment oficial, com Henri Chapu o Denys Puech. En contraposició del que hom
podria pensar, no els criticaven, ans al contrari: els admiraven. En canvi, la seva predisposició per figures més avantguardistes -i avui
dia més recordades- com Auguste Rodin, no va ser tan cohesionada, i van aparèixer algunes veus critiques, com la d’Enric Clarasó,
que no acceptava a cegues tot el que sortia de les seves mans. Per tant, el resultat global dels escultors catalans ben aviat presenta
ambivalències i matisos, que els fan fluctuar entre un cert continuisme i espurnes rupturistes.
Aquesta ambigüitat o dialèctica de l’escultura modernista es pot trobar, de fet, en els dos moviments de referència, el Realisme i el
Simbolisme, a partir dels quals es va emmirallar. D’una banda, l’interès pel primer va experimentar ramificacions diverses en aquells
anys. Així, entre les tendències més comercials va sorgir un anecdotisme que va significar la trivialització del moviment a favor d’escenes
agradables, a vegades amb tocs d’humor. Precisament, aquest va triomfar durant les dècades del 1880 i 1890, justament quan el
Modernisme es configurava i eclosionava. La Sala Parés exemplifica força bé aquesta imatge de contraposicions, on al costat d’aquestes
peces conservadores s’exposaven altres més transgressores, essent les exposicions de la tríada Rusiñol-Casas-Clarasó la seva principal
manifestació. De fet, Enric Clarasó (1857-1941), l’escultor d’aquest grup, encarna a la perfecció aquesta ambivalència que cohabitava
amb naturalitat. En els seus inicis, va crear obres fortament anecdotistes, derivades de la seva formació dins dels paràmetres del Realisme.
Després del seu viatge a París, el seu estil va experimentar un gir important i va abraçar el Modernisme d’arrel rodiniana, tot possibilitant
la creació d’algunes de les seves obres més trencadores. Tanmateix, en el seu cas no cal veure això com una superació o evolució, ja que
durant la resta de la seva vida va conrear per igual ambdues tendències, que per ell tenien igual validesa, adaptant-se segons el context.
Al costat de Clarasó, podem trobar molts més noms associats amb el Modernisme però que van apropar-se a estils o tendències anteriors
o més conservadores, i no tan sols als seus inicis. La principal figura de l’escultura mallorquina del segle XIX, Lorenzo Rosselló (18681901), també va tenir una formació i una primera producció lligades amb l’Academicisme. Com Clarasó, una estada a París fou decisiva
per reorientar la seva carrera, com es va poder contemplar amb les obres que va mostrar a les Exposicions Generals de Belles Arts de
Barcelona, de clara voluntat modernista. Una situació similar és la vivida per Damià Pradell (1867-1947), que després d’anys vivint a
París i creant les seves obres més aconseguides i inspirades sota l’esperit de Rodin, en tornar a Barcelona es va adotzenar per l’ambient
artístic més tebi de la seva ciutat natal.
Igualment, també trobem altres artistes més convencionals, que, tanmateix, ocasionalment van sentir la petjada de les tendències
modernistes fins i tot dins la seva producció. Aquesta intermitència es podia manifestar de variades formes, ja fos mitjançant qüestions
purament iconogràfiques, com Pau Badia (1887-1976) quan va retratar al carismàtic arquitecte del Modernisme, Antoni Gaudí; o quan
van decidir adoptar solucions fantasioses i evanescents com les més idònies per a les seves creacions, cas de de l’Al·legoria de Bernat
Metge de Joan Piqué (1877-1928). Igualment aquí podríem situar el cas d’Antoni Parera (1868-1946), qui, tot i tenir una formació dins
dels paràmetres del Realisme, el seu eclecticisme personal i alhora com a conseqüència de les comandes que rebia, el va dur a adoptar
ocasionalment solucions modernistes i fins i tot noucentistes, d’acord amb les modes estètiques que va anar coneixent al llarg de la seva
dilatada trajectòria professional.

26

27

Lorenzo Rosselló i Rosselló - (Alaró, Mallorca 1868 – Sa Vileta, Palma de Mallorca, 1901)
Bust de nena (Germaine), c. 1896-1897
39 x 33 x 19 cm
Bronze

28

Lorenzo Rosselló i Rosselló - (Alaró, Mallorca 1868 – Sa Vileta, Palma de Mallorca, 1901)
Relleu de noia, 1896
56 x 56 x 8 cm
Bronze

29

Pau Badia i Ripoll - (Mas de l’Illa, Ginestar d’Ebre, 1887 – Barcelona, 1977)
Retrat de l’arquitecte Antoni Gaudí, c. 1910-1911
86 x 28 x 36 cm
Guix patinat

30

Joan Piqué i Carbó - (Barcelona, 1877 – Santa Coloma de Farners, La Selva, 1928)
Al·legoria de Bernat Metge (Lo Somni, de Bernat Metge), 1926
118 x 100 x 50 cm
Pasta

31

Enric Clarasó i Daudí - (Sant Feliu del Racó, 1857 – Barcelona, 1941)
Retrat masculí
43 cm alt
Terracota patinada

32

Enric Clarasó i Daudí - (Sant Feliu del Racó, 1857 – Barcelona, 1941)
Retrat de Serafí Pitarra
62 x 47 x 34 cm
Guix

33

Enric Clarasó i Daudí - (Sant Feliu del Racó, 1857 – Barcelona, 1941)
Perdó, c. 1915
130 x 45 x 50 cm
Guix

34

Enric Clarasó i Daudí - (Sant Feliu del Racó, 1857 – Barcelona, 1941)
La música
38 cm alt.
Marbre

35

Enric Clarasó i Daudí - (Sant Feliu del Racó, 1857 – Barcelona, 1941)
Clown, c. 1910
35 x 20 x 16 cm
Marbre

36

Enric Clarasó i Daudí - (Sant Feliu del Racó, 1857 – Barcelona, 1941)
Sola (versió del Panteó Jacint Casanovas del Cementiri de Vilassar de Mar), c. 1918
36 x 35 x 24 cm
Marbre

37

Enric Clarasó i Daudí - (Sant Feliu del Racó, 1857 – Barcelona, 1941)
Ventada, c. 1930-1931
56 x 16 x 31 cm
Marbre

2c. L’ESCULTURA DECORATIVA

ART NOUVEAU										
Durant el Modernisme, el concepte d’interior arquitectònic va experimentar una renovació important a causa, entre d’altres, del concepte
d’art total formulat per Richard Wagner. Això va significar una recuperació decisiva de les arts aplicades, però també de l’escultura entesa
com a objecte decoratiu. Igualment, va ser clau el desig de consumisme de la burgesia i la necessitat de proveir-se d’elements adients en
aquests espais per a reivindicar-se en el seu paper de nova classe dominant i d’actuar com la nova aristocràcia del Vuit-cents: acumulació
era sinònim de riquesa i poder.
Apart de les típiques escultures de saló, mostrades prèviament en exposicions i que acostumaven a ser obres úniques, els interiors es
van poblar d’altres peces que es produïen de manera més industrial i que constituïen una part indispensable d’aquesta nova decoració:
estem parlant dels bibelots. A diferència de les escultures pròpiament dites, aquestes acostumaven a ser de mides reduïdes, exemptes,
que complien una funció simplement ornamental o, com a molt, apareixien integrades en algun objecte domèstic; per tant, ben aviat
van simbolitzar l’esperit per antonomàsia del període, gràcies a aquesta simbiosi artística, decorativa i funcional, que en certa manera
recordava els principis de William Morris i les Arts & Crafts.
Durant el Modernisme, les comandes d’aquestes estatuetes van incrementar-se considerablement. Reflex de la importància assolida
pel gènere, és la quantitat de noms d’autors coneguts que ens ha arribat, més nombrosa respecte a èpoques anteriors i posteriors. Per
a alguns d’ells, com Pablo Gargallo, insigne escultor de l’avantguarda als anys trenta, o Ismael Smith, el gènere va ser part de la seva
formació a la joventut. O fins i tot noms consolidats com Eusebi Arnau o Miquel Blay en van fer. No obstant això, va haver-hi d’altres que
van excel·lir i gairebé s’hi van especialitzar -donant peu a la nova categoria d’“escultor-decoradors”-, com ara els polifacètics Dionís
Renart (1878-1946), però sobretot, Lambert Escaler (1874-1957), el pioner i el representant més paradigmàtic d’aquest nou perfil de
creador. De fet, el seu èxit va fer que tingués un bon grapat de seguidors i imitadors, com Joan Rodon i Fabrés, Josep Casanobas
o el mateix Gargallo, ja esmentat. El consum massiu d’aquests productes va permetre que molts d’ells poguessin viure d’això, s’hi
dediquessin en exclusiva, i fins i tot fossin reconeguts. Per tant, l’escultor-decorador és una figura essencial per poder entendre el gust i
el sentit decoratiu a la societat burgesa del segle XIX. De les seves mans van sorgir aquestes figuretes de saló o bibelots, que van arribar
a ser inseparables de l’esfera privada per a la que van ser creades.
Però tot i aquesta professionalització, el Modernisme va ser una època marcada per la transició entre tradició i indústria en molts àmbits,
també en aquest. El pas del món de l’artesania, basat en el treball manual fet per un sol individu, a una societat mecanitzada, en la
qual la feina començava a estratificar-se dins d’empreses amb l’ajuda de la màquina, va provocar l’aparició de situacions d’una certa
ambigüitat. Fos com fos, la indústria va modernitzar-se definitivament. I no només aquest sector, sinó tot el que havia de veure amb
llur comercialització. Per tant, producció, distribució, promoció i compra-venda es van renovar, d’acord amb els ideals d’aquesta nova
societat capitalista. I l’artista va posar la seva inspiració i creativitat al servei de tota aquesta logística.
Així doncs, nombroses empreses van començar a aparèixer a tot arreu i a produir massivament aquestes peces per al consum domèstic.
En aquest sentit, va destacar sobretot la Fundición Masriera i Campins, al començament de la dècada de 1890. Però no va ser l’única:
la Casa Renart & Cia., del pare dels germans Dionís i Joaquim Renart; o la Manufactura Hoyos, Esteva i Cia., totes elles a Barcelona.
Igualment, van proliferar més enllà de la capital catalana: el Faianç Català, primer a Sabadell i després a Barcelona, dirigit per Santiago
Segura; o a Olot, el taller Ars Nova, encetat el 1904 pel pintor -i també escultor- Josep Berga Boada (1872-1923), fill de Josep Berga
Boix, creador d’un altre taller anterior i de més popularitat, El Arte Cristiano. Pel que fa a la comercialització, la fabricació en sèrie va
permetre que tingués una gran empenta, ja que els seus punts de venda eren establiments diversos, com ara botigues, grans magatzems,
així com als mateixos centres de producció.
Per referir-se a aquestes peces, a vegades s’ha emprat l’expressió “bronzes de saló”, metonímia per designar-les pel material amb què
estaven fetes, sobretot a foneries com la Masriera i Campins. Tanmateix, la serialització i la gran demanda d’aquesta mena de peces en va
comportar un ventall més ampli, d’acord amb les diferents classes socials i llur poder adquisitiu. D’entre tots ells, sens dubte la terracota
fou el material més cobejat, ja que cobert amb una bona pàtina o policromia podia aparentar quelcom més luxós. Fins i tot van sorgir
tallers especialitzats en ceràmica (vidriada), com la d’Antoni Serra a Cornellà de Llobregat, on van col·laborar futures promeses de l’art
com Enric Casanovas, Gargallo o Smith, o sobretot, Joan Carreras, la seva mà dreta.
Per tant, va ser precisament en aquests bibelots on la vessant més Art Nouveau del Modernisme es va manifestar d’una manera més
explícita: l’ús directe i evident dels seus trets més vistosos, com la policromia, els difuminats o el característic coup de fouet, permetia
combinar de manera altament decorativa escultura i objecte utilitari, amb l’art envaïnt la vida quotidiana. A més, aquest estil s’avenia a la
perfecció amb uns temes escapistes i propis dels contes de fades, on molt sovint el món femeni i floral s’entrellaçaven amb naturalitat.
El Modernisme va aconseguir així una repercussió enorme, tot arribant a les cotes més altes de popularitat a través de l’explotació
dels recursos més propis de l’Art Nouveau. Tanmateix, aquesta gran acceptació va conduir finalment a la seva trivialització, el que va
representar el principi del seu final.
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39

Josep Casanobas - (finals de segle XIX – primer quart de segle XX)
Dona amb mirall
48 x 68 x 32 cm
Terracota policromada

40

Lambert Escaler i Milà - (Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)
Cap de dona, c. 1903
40 x 25 x 10 cm
Terracota policromada

41

Lambert Escaler i Milà - (Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)
Bust de dona, c. 1903
65 x 47 x 22 cm
Terracota policromada

42

Lambert Escaler i Milà - (Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)
Maleïna, c. 1902
34 x 42 x 19 cm
Terracota

43

Lambert Escaler i Milà - (Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)
Retrat Benet Escaler, pare de l’artista, dècada del 1890
44 x 38 x 30 cm
Terracota patinada

44

Lambert Escaler i Milà - (Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)
Dona somrient, c. 1903
50 x 39 x 24 cm
Terracota policromada

45

Lambert Escaler i Milà - (Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)
La inspiració, c. 1903
43 x 25 x 13 cm
Terracota policromada

46

Lambert Escaler i Milà - (Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)
Maleïna amb roselles, c. 1903
34 x 49 x 19 cm
Terracota policromada

47

Lambert Escaler i Milà - (Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)
L’ofrena
42 x 33 x 19 cm
Terracota

48

Dionís Renart i García - (Barcelona, 1878 – 1946)
Eva, c. 1911
41 x 18 x 10 cm
Bronze

49

Dionís Renart i García - (Barcelona, 1878 – 1946)
Model a l’estufa
44 x 23 x 10 cm
Bronze

50

Dionís Renart i García - (Barcelona, 1878 – 1946)
Gerro modernista
77,5 x 41 x 24 cm
Pasta policromada

51

2d. JOSEP LLIMONA I BRUGUERA
(BARCELONA, 1864 – 1934)

Considerat l’escultor per antonomàsia del Modernisme, Josep Llimona sintetitza a la perfecció tota l’evolució d’aquest moviment, des
dels seus orígens sota la influència del Realisme fins a l’anunci de les noves tendències noucentistes, essent abans que res un dels seus
definidors fonamentals i un dels escultors més rellevants en la història de l’art català.
Format a Llotja i als tallers de Rossend Nobas i dels germans Vallmitjana, amb només quinze anys va guanyar la pensió Fortuny amb
la seva obra El fill pròdig, encara resolta sota coordenades realistes. De resultes d’això va obtenir una borsa de viatge que el va portar a
Roma, conjuntament amb el seu germà Joan, també artista tot i que pintor.
Quan va tornar a Barcelona, es va incorporar al plantell d’escultors col·laboradors dels edificis i monuments construits a l’entorn de
l’Exposició Universal del 1888: així, trobem contribucions seves al Palau de Justícia, a l’Arc del Triomf i al conjunt estatuari de Colom,
també concebudes segons els paràmetres acadèmics.
Tanmateix, la seva producció va començar a evolucionar cap a un major idealisme a partir del 1891: és aleshores quan executa la seva
Modèstia, immersió de l’escultura en el terreny de la subjectivitat a través del cos femení, que a partir d’aquell moment va esdevenir el
leit motiv de la seva carrera, però també d’aquest moviment. Ja fossin nues o vestides amb túniques vaporoses, es tracta de figures
femenines executades generalment en marbre de la manera més delicada possible, mitjançant el non finito o formes suggerides més que
detallistes. En elles advertim diverses influències que la personalitat de Llimona fa seves: des de les criatures etèries d’Edward BurneJones i els prerafaelites, fins a les més simbolistes d’Auguste Rodin -especialment, la seva Danaide-; però també de l’espiritualitat del
Cercle Artístic de Sant Lluc, institució creada el 1893 per ell, el seu germà Joan i altres artistes (i a la que s’anirien sumant la major part
d’escultors catalans modernistes).
La culminació d’aquesta sèrie de melangioses noies ens l’ofereix el Desconsol, obra de que va fer nombroses versions, l’origen de la qual
ens porta a un altre àmbit en el que va destacar, el de l’estatuària funerària. La seva contribució aquí va ser realment revolucionària, ja que
va evitar la iconografia tradicional lligada amb la mort i va oferir en el seu lloc una imatge més moderna, propera i subjectiva del dol per
la pèrdua dels éssers estimats, gràcies a àngels andrògins o sobretot, les seves atemporals i afligides dones.
A més a més d’aquestes peces, també va apropar-se a la figura masculina, en general des d’un punt de vista més realista, molt sovint
evocador de la influència de Meunier, tal com succeïa en altres col·legues seus, com ara Miquel Blay: podem esmentar aquí el seu
Forjador. En canvi, la visió que proposa de la figura mítica de Sant Jordi s’escapava de les fòrmules més habituals i ens el mostra de físic
estilitzat -un altre cop, la influència prerrafaelita- i vulnerable.
D’altra banda, de les seva mans va sorgir el monument cabdal del Modernisme, el Monument al Doctor Robert, on retrat i al·legoria, forma
i fons, conflueixen de manera exemplar.
Durant els seus darrers anys, i sense trair l’esperit que sempre el va animar, el seu estil va anar trobant una síntesi emotiva i gairebé
natural, a través d’una depuració de formes i anècdotes, tot adaptant-se a les noves tendències classicistes.
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Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
La Primera Comunió, c. 1902 (1897)
65 cm alt.
Estuc policromada

54

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Crist a la Creu, c. 1896
180 cm alt.
GUIX

55

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Immaculada Concepció, c. 1893-1894
100 cm alt.
Guix

56

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Catalunya i les ciencies, 1912
110 x 170 x 40 cm
Guix

57

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Sagrat Cor, c. 1909
95 x 95 x 30 cm
Guix

58

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Mare de Déu amb el Nen, c. 1910
35 x 35 x 125 cm
Guix

59

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Maternitat, 1924
37 x 22 x 26 cm
Marbre

60

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Dos relleus modernistes, c. 1903
97 x 32 x 4 cm c/u
Marbre

61

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Meditació (Insomni o Pensativa), c. 1915
53 x 42 x 34 cm
Marbre

62

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Patge Florentí, 1889
92 x 39 x 53 cm
Marbre

63

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Bust femení, c. 1915
24 x 31 x 19 cm
Marbre

64

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Joventut (La Cabellera), 1924
49 x 44 x 72 cm
Marbre

65

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Vora l’aigua, c. 1925
75 x 42 x 49 cm
Marbre

66

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Desconsol, c. 1907
53 x 70,5 x 53 cm
Marbre

67

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
La pastoreta (Idil·li), 1913
58 x 43 x 27 cm
Marbre

68

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Modèstia, 1891
42 x 33 x 20 cm
Bronze

69

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Ramon Berenguer el Vell, c. 1894-1903
78 x 29 x 17 cm
Bronze

70

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Joventut (La Cabellera), c. 1924
49 x 44 x 72 cm
Bronze

71

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Retrat de Jordi Llimona, nét de l’artista, 1927
23 x 17 x 11 cm
Marbre

72

Josep Llimona i Bruguera - (Barcelona, 1864-1934)
Bellesa, c. 1924
127 x 40 x 40 cm
Guix
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2e. ENTRE EL DECADENTISME

I L’EXPRESSIONISME								

El 1907 va tenir lloc a Barcelona l’Exposició Internacional d’Art, considerat tradicionalment el moment de màxim esplendor de l’escultura
catalana durant el Modernisme. Els esforços realitzats en el decurs de la dècada anterior per artistes com Josep Llimona o Enric Clarasó
arribaven aleshores al seu clímax, amb obres mestres com el Desconsol o Eva. No obstant això, al costat d’aquest tipus de peces, també
es va poder contemplar una altra de destacadíssima, Els degenerats, de Carles Mani, que venia a encarnar el seu revers. En contra de
l’opinió general que acostuma a enfrontar aquests dos corrents com dues línies successives dins del Modernisme, com es va veure en la
mostra del 1907 gairebé n’eren de paral·leles, tot i que una més soterrada que l’altra.
El grup d’escultors representants per Llimona, Blay, Arnau o Clarasó s’enfilava en la tendència més idealista del Simbolisme,
sota l’esperit de Rodin. En canvi, al costat d’ells ens trobem d’altres, menys coneguts, reunits a l’aixopluc de diverses etiquetes com l’ala
negra del Modernisme, o tendències post-modernistes, o expressionistes. Amb aquestes denominacions tan diverses s’intentava parlar
d’una gran heterogeneïtat, si bé trobem alguns trets formals (gairebé) comuns, com una expressivitat desfermada, o una inclinació cap a
una iconografia més fosca.
Cal tenir en compte que la Barcelona d’entresegles oferia un panorama de malestar general, motivat per l’espectacular augment
demogràfic, l’alteració de les dimensions físiques de la ciutat i, en conseqüència, el creixement de les desigualtats socials, entre una
puixant burgesia i un proletariat cada cop més miserable, que lluitava pels seus drets des de l’anarquisme. L’art va reflectir aquest ambient
de crispació, o bé fugint mitjançant la recreació de mons d’ensomni, o bé copsant aquella realitat de la manera més crua.
En aquest sentit, es va reprendre la tradició naturalista autòctona. Molts d’aquests escultors van veure que la millor manera
de demostrar que s’era “modernista” era parlar dels temps moderns. Es volia anar més enllà, depassar el verisme epidèrmic i cercar
altres mitjans expressius, que poguessin tocar la fibra. El carrer i la seva gent es van convertir en l’escenari perfecte per representar
totes aquelles misèries i lluites, la fam, la pobresa, els neguits, la malaltia i el dolor dels obrers, els gitanos, els repatriats de guerra, les
prostitutes, els captaires… Per tant, aquesta temàtica social es van enfocar des d’un punt de vista formal i un tremendisme innovadors,
amb l’objectiu de transcendir-la i colpir a l’espectador.
Si en el grup dels escultors més idealistes el marbre esdevenia el material de l’ànima pura i dels somnis, entre aquests veiem que
en general hi va haver una inclinació per altres menys delicats com el bronze, que els hi oferia la possibilitat d’aprofundir en el simbolisme
del seu cromatisme opac. També és cert que, atesa la marginalitat de molts dels seus autors, una gran quantitat de peces va romandre
en llur estat original en guix, i mai va arribar el moment del traspàs a un altre material més costós, ja fos marbre o bronze.
Tanmateix, el tret més característic a nivell formal va ser l’exageració fisionòmica de les figures esculpides. Mitjançant aquesta deformació,
es pretenia defugir de la bellesa tradicional i transmetre una situació de desemperament general. Les formes ja no eren arrodonides sinó
preferentment anguloses i esquerpes; les superficíes ja no es difuminaven d’una manera delicada, sinó que buscaven mostrar d’una
manera abrupta les seves imperfeccions, a través de textures rugoses o contrastos radicals de llum i ombres... Aquestes innovacions eren
la traducció plàstica que els artistes feien del ressò de les noves teories sobre la degeneració de la raça, o de l’impacte de la caricatura.
Els principals protagonistes d’aquest grup estaven lligats a una vida bohèmia que tenia el seu epicente a Els Quatre Gats, a Barcelona.
Però a banda d’aquesta taverna, molts d’aquests escultors formaven part d’altres associacions, molt sovint de caire alternatiu: és el cas
d’El Rovell de l’Ou, on van destacar Emili Fontbona (1879-1938) o els germans Miquel (1879-1960) i Llucià Oslé (1880-1951); o Els
Negres, colla constituïda arran de la visió de l’obra de Carles Mani (1867-1911), l’escultor maleït per antonomàsia, i que va inspirar altres
creadors, com Martí Gimeno (1889-1971), fill del pintor Francesc Gimeno, o un jove Enric Casanovas (1882-1948).
Malgrat compartir un mateix escenari i interessos, observem que fins i tot així cadascun d’ells va mostrar unes predileccions: alguns ho
van fer envers per una temàtica compromesa amb els més marginats, com Casanovas, els germans Oslé o Joan Centellas (1887-1964);
d’altres, van conrear una tècnica primitivista, el que els va acostar a un determinat expressionisme, com va succeir amb Mani o Fontbona:
de fet, aquest darrer va ser el primer mestre de Pablo Picasso en el terreny de l’escultura, obrint així una via cap a la modernitat més
avantguardista.
Un cas singular és el de Josep Cardona (1878-1922), que representa un punt intermig entre l’èxit i la qüestió social. Malgrat conrear com
els Oslé o el primer Casanovas una temàtica centrada en els més desfavorits de la societat, en realitat aquestes peces es comercialitzaven
com a bibelots, obres de mides reduïdes com els seus retrats, amb els que va aconseguir la fama i on es pot percebre la influència de
l’escultor italià d’origen rus Paolo Troubetzkoy.
Finalment, no podem oblidar d’esmentar un altre grup inclassificable, que va assolir una mena de síntesi personal entre les dues tendències
principals que hem vist en aquestes sales: es tracta de la colla conformada per Néstor, Mariano Andreu, Laura Albéniz, però sobretot
l’escultor Ismael Smith (1886-1972), que van trobar la seva inspiració en el Decadentisme britànic. A través de l’obra d’Aubrey Beardsley
i altres dibuixants similars, Smith va vessar l’idealisme de Blay o Llimona cap a la hipèrbole, cosa que el va conduir a emprar recursos
deformadors, propis dels escultors més expressionistes.
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Llucià i Miquel Oslé i Sáenz de Medrano - (Barcelona, 1880 - 1951) - (Barcelona, 1879 – 1960)
El repós del pescador, 1903
56 x 55 x 35 cm
Guix

76

Llucià i Miquel Oslé i Sáenz de Medrano - (Barcelona, 1880 - 1951) - (Barcelona, 1879 – 1960)
Monuments als Caiguts, 1940
225 cm alt. i 225 cm alt.
Guix

77

Llucià i Miquel Oslé i Sáenz de Medrano - (Barcelona, 1880 - 1951) - (Barcelona, 1879 – 1960)
Dones de pescadors
20 x 11 x 11 cm
Bronze

78

Llucià i Miquel Oslé i Sáenz de Medrano - (Barcelona, 1880 - 1951) - (Barcelona, 1879 – 1960)
Retrat de nen
50 x 18 x 18 cm
Marbre

79

Carles Mani i Roig - (Móra d’Ebre, 1866 – Barcelona, 1911)
Cap infantil, c. 1900
24 x 24 x 18 cm
Alabastre

80

Josep Cardona i Furró - (Barcelona, 1878 – 1922)
Retrat
67 x 30 x 25 cm
Guix

81

Josep Cardona i Furró - (Barcelona, 1878 – 1922)
Campesino
37 x 23 x 22 cm
Bronze

82

Josep Cardona i Furró - (Barcelona, 1878 – 1922)
Estudi
24 x 27 x 16 cm
Bronze

83

Ismael Smith i Marí - (Barcelona, 1886 – Nova York, 1972)
Baix relleu, c. 1908
34 x 44 x 5 cm
Cerámica

84

Ismael Smith i Marí - (Barcelona, 1886 – Nova York, 1972)
Baix relleu, c. 1908
42 x 28 x 4 cm
Ceràmica

85

Ismael Smith i Marí - (Barcelona, 1886 – Nova York, 1972)
Retrat de l’artista Joan Vidal i Ventosa, 1905
48 x 23 x 17 cm
Bronze

86

Ismael Smith i Marí - (Barcelona, 1886 – Nova York, 1972)
Els enamorats (Parella), c. 1907
25 x 25 x 25 cm
Bronze
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3. ENTRE EL MODERNISME

I EL NOUCENTISME								

Enfront de la imatge tòpica i tradicional que ens parla del Modernisme escultòric com a quelcom homogeni i tancat, a les sales precedents
hem pogut veure que no va ser un fenomen tan compacte com podríem imaginar: tendències idealistes que s’arrelaven al Simbolisme
de Rodin, o d’altres més naturalistes que partien de Meunier o, fins i tot, intentaven depassar-lo anant més enlà, ver un expressionisme
agosarat… De tota manera, amb el temps totes aquestes tendències anirien desapareixent o mitigant el seu poder, davant la potent
irrupció del que va ser el principal moviment artístic de la primera meitat del segle XX a Catalunya, és a dir, el Noucentisme.
Tanmateix, coneixent la idiosincràsia dels processos escultòrics, ens podem imaginar que la successió de les diferentes
possibilitats artístiques no va ser gens esglaonada, sinó que més aviat va tractar-se d’una presència simultània, el que dificulta l’estudi
de l’escultura en la història i, en conseqüència, el de determinats creadors, situats al bell mig d’aquesta transició. Això es pot apreciar
especialment en alguns artistes nascuts cap al final de la dècada del 1880, alguns dels quals van oscil·lar d’una tendència a l’altra, sense
definir-se d’una manera contundent durant molts anys; mentre que d’altres, com Ismael Smith -que ja hem vist- o Julio Antonio, posseïen
al contrari una personalitat forta i molt decidida, el reconeixement dels quals va resultar problemàtic, fins i tot a la seva pròpia terra. Podem
prendre com a fil conductor d’aquest moment de transició les dues exposicions celebrades a Barcelona el 1907 i el 1911, just quan es
produeix el relleu entre ambdós moviments, el Modernisme i el Noucentisme.
La ja esmentada Exposició Internacional d’Art del 1907 s’ha vist com l’apoteosi de l’escultura modernista, curiosament quan
el moviment en general ja començava a esgotar les seves propostes estètiques. Com dèiem, curiosament, ja que Llimona, Blay, Arnau o
Clarasó van presentar algunes de les seves creacions més rellevants, il·lustrades amb tota mena de luxes a les publicacions oficials, que
prioritzaven aquesta línia més rodiniana. Al costat d’aquestes, però, també van destacar a la seva manera, els principals representants
d’altres vessants modernistes més alternatives, com els germans Oslé, Mani o Smith.
La següent mostra municipal va tenir lloc el 1911. I si bé van continuant presentant obra alguns artistes modernistes, com Arnau,
Clarasó o Renart, en realitat va significar el baptisme del Noucentisme en escultura, ja que l’artista més ben representat va ser Josep
Clarà, amb algunes de les seves peces més arquetípiques, a banda del famós bust dedicat a Eugeni d’Ors, Xènius, l’ideòleg del moviment
(un total de 17 obres!).
Però com apuntàvem, si bé això podria ser un resum general, en la realitat hi va haver de tot: des d’artistes de generacions
anteriors com Benlliure fins a la preeminència encara dels Oslé, que van portar el grup més nombrós de peces després de Clarà… si bé
aquest és el que més va captar l’atenció de tothom, per la bocanada d’aire fresc que suposava. De fet, altres noms que serien claus dins
del Noucentisme, com Gargallo, Pere Jou o Frederic Marès, també hi van participar…, així com Jaume Otero i Joan Borrell i Nicolau.
Si hom repassa la historiografía d’aquests artistes, hom pot detectar que, de manera intermitent, són incorporats en la nòmina
d’escultors representatius d’aquest nou moviment. Però de la mateixa manera, alguns crítics o historiadors del moment van plantejar el
dubte sobre la idoneïtat d’integrar-los, ja que no acabaven d’encaixar segons els nous paràmetres estètics.
Això ja ho vam veure amb el cas paradigmàtic de Smith, un escultor inclassificable, com molts de l’anterior àmbit: si el 1906 Eugeni d’Ors
el considerava com l’artista noucentisa per excel·lència, veiem que poc després el mateix d’Ors es retractaria del que va dir, quan va
redefinir i reorientar el seu ideari, vers conceptes completament oposats als que havia defensat fins aleshores. Així, el Noucentisme ja
no podia ser decadent -com era l’obra de Smith-, sinó havia d’arrelar-se en la lluminositat, la raó, l’ordre. Sense arribar a aquest grau tan
extrem, una problemàtica similar -o més aviat, riquesa de propostes- es va poder trobar en altres creadors, com els que ocupen aquesta
sala, que venen a representar l’enllaç del Modernisme al Noucentisme… o ni tan sols això, com succeeix amb Julio Antonio.
Joan Borrell i Nicolau (1888-1951) i Jaume Otero (1888-1945) van néixer l’any de l’Exposició Universal de Barcelona, un moment de
canvis i de desenvolupament de la ciutat, tant a nivell econòmic com urbanístic. Els espais destinats a acollir aquesta gran mostra, es van
decorar amb un programa escultòric, la riquesa del qual va marcar un abans i un després en la presència de l’escultura pública a la capital
catalana. Borrell i Nicolau i Otero es van formar, precisament, sota el mestratge de dos dels artífexs claus en l’arranjament escultòric de
la mostra, Agapit Vallmitjana i Barbany i Manuel Fuxà, respectivament.
Borrell i Nicolau i Otero van iniciar la seva carrera professional en un punt de transició entre el Modernisme i el Noucentisme. Grans
estatuaris, van arribar al seu període d’apogeu a finals de la dècada del 1920, quan Barcelona es preparava per un altre esdeveniment que
hauria de modernitzar la ciutat: l’Exposició Internacional del 1929. Els dos artistes van participar en el conjunt d’escultura monumental
que, encara avui, decora la Plaça de Catalunya i el recinte de l’exposició a Montjuïc. Llur obra d’aquesta època, deutora del Noucentisme
idealista, és vigorosa i incorpora una voluntat de síntesi, tot acostant-se tímidament a l’Art Déco, en especial, la d’Otero.
Més difícil d’encabir és la figura de Julio Antonio (1889-1919), sobretot dins les coordenades oficials de l’art fet a Catalunya, tant per la
seva formació i interessos personals i estètics com pel seu posterior itinerari vital, sempre més a prop del regionalisme de la Generació
del 98 que del Modernisme o del Noucentisme. Per tant, a una problemàtica estilística se li afegeix en el seu cas una de tipus local i
geogràfica, que el va portar cap un realisme detallista i volumètric, depassant les preocupacions més típiques d’altres escultors coetanis
catalans.
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Joan Borrell i Nicolau - (Barcelona, 1888 – 1951)
Ave Gratia Plena, 1940
45 x 33 x 11 cm
Marbre

90

Joan Borrell i Nicolau - (Barcelona, 1888 – 1951)
Retrat de Mercè Plantada, 1925
60 x 50 x 30 cm
Marbre

91

Joan Borrell i Nicolau - (Barcelona, 1888 – 1951)
Rollande, 1933
59 x 27 x 21 cm
Marbre

92

Joan Borrell i Nicolau - (Barcelona, 1888 – 1951)
Bust de Antoni Salvá i Torres, 1942 Palma de Mallorca
63 x 62 x 32 cm
Pedra de Santanyi

93

Joan Borrell i Nicolau - (Barcelona, 1888 – 1951)
Retrato de la Sra Doñate de Puvill
37 cm alt.
Bronze

94

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Donzella
40 cm alt.
Guix

95

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Nu femení
33 x 48 x 22 cm
Marbre

96

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Capoll
44 x 19 x 23 cm
Marbre

97

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Nu femení
58 x 37 x 27 cm
Marbre

98

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Nu femení
64 x 40 x 34 cm
Marbre

99

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Noia amb flors
65 x 24 x 14 cm
Marbre

100

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Bacus
110 x 38 x 18 cm
Bronze

101

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
La nena del colom
100 x 16 x 20 cm
Bronze

102

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Tres Relleus
36 x 29 x 4 cm / 34 x 26 x 4 cm / 36 x 26 x 4 cm
Terracota o pasta policromada

103

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Vuit figures petit format
Varis tamanys
Guix i terracota

104

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Cinc figures varies
Varis tamanys
Terracota

105

Jaume Otero i Camps - (Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)
Tres figures varies
Varis tamanys
Terracota

106

Julio Antonio - (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid, 1919)
María, la gitana, querida que fue del Pernales, 1908
65 x 52 x 32 cm
Terracota

107

Julio Antonio - (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid, 1919)
María la gitana
67 x 54 x 30 cm
Terracota patinada

108

Julio Antonio - (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid, 1919)
Maqueta definitiva del “Monumento a Francisco de Goya”
22,5 x 15 x 11 cm, base 13 x 17,5 x 13 cm
Terracota patinada

109

Julio Antonio - (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid, 1919)
Maqueta para “Monumento a Richard Wagner”
42 x 27 x 25 cm
Terracota patinada

110

Julio Antonio - (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid, 1919)
La dona de la mantellina, 1912
40 x 40 x 26 cm
Terracota patinada

111

Julio Antonio - (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid, 1919)
Venus Mediterrània, 1912
40 x 14 x 12 cm
Bronze

112

Julio Antonio - (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid, 1919)
Hostaler de Peñalsordo, 1909
29,5 cm alt
Bronze
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4a. NOUCENTISME IDEALISTA					
Un dels moviments culturals més importants del segle XX a Catalunya, el Noucentisme, va estar en vigor des de 1906 fins pràcticament a
l’esclat de la Guerra Civil (1936-1939), tot i que la força de la seva empremta es va fer sentir durant moltes més dècades. La seva primera
etapa és coneguda com a Noucentisme idealista, i es va allargar fins el 1917, quan una nova generació d’escultors van plantejar una
evolució dins del moviment.
En un primer moment, l’intel·lectual Eugeni d’Ors, sota el pseudònim Xènius, va emprar diversos termes per a designar una tendència
renovadora que hauria de superar el Modernisme i, en general, deixar enrere l’art del segle XIX: finalment, el que va acabar imposant-se va
ser el de «Noucentisme», sobretot després de la seva publicació i difusió des de L’Almanac dels Noucentistes (1911), on en general va ser
ben acollit i des d’on es va estendre amb rapidesa. Però el Noucentisme va ser tot això i més: un projecte ideològic, cultural, amb caràcter
ètic i estètic, que cercava modernitzar i acostar una Catalunya essencialment rural -i, en molts aspectes, encara poc cosmopolita-, al
coneixement. Per dur a terme tot això, es va manifestar en diferents àmbits, més enllà de les arts plàstiques, com ara la literatura o la
pedagogia, pero també fins i tot la política, en convertir-lo en un moviment conscientment catalanista.
A nivell artístic, va ser sobretot a partir del 1910-1911 que va començar a imposar-se, amb una mica de retard respecte a altres
disciplines com la literatura. No va ser fins l’exhauriment d’algunes fòrmules del Modernisme i la pròpia evolució d’alguns artistes, que
el Noucentisme no va acabar de donar el salt definitiu: així, molts dels grans noms de l’escultura noucentista van fer les seves primeres
passes sota l’esperit modernista, com Enric Casanovas o Josep Clarà. Precisament, el 1911 és un any de forta càrrega simbòlica, ja
que van morir els dos grans noms de l’últim Modernisme, els d’arrels més expressionistes, Isidre Nonell en pintura i Carles Mani en
escultura. Amb les seves defuncions es tancava un període…. però el seu lloc va ser immediatament suplantat pels que van ser els
principals representants del Noucentisme, Joaquim Sunyer en pintura (amb la seva revelació a la galeria del Faianç Català) i Josep Clarà
en escultura, amb la seva participació a l’Exposició Internacional d’Art de Barcelona d’aquell any.
L’art del Noucentisme es va inspirar en la tradició mediterrània i en el món artístic grecollatí, ja que cercava reforçar la comunió de la
identitat catalana amb aquestes civilitzacions. De tota manera, el seu apropament es va fer des d’una visió més depurada, més moderna.
La mesura es va veure com un gran signe de civilitat, i el món clàssic -especialment, més Grècia que Roma- podia oferir una ensenyança
al respecte. Així, el Noucentisme va preconitzar una ideologia basada en els valors de la raó, la precisió, la serenitat, l’ordre i la claredat,
que es consideraven consubstancials a l’Europa meridional del Mediterrani; i que podien trobar el seu paral·lel amb el seny català.
Aquesta voluntat d’imposar mesura i civilitat tenia molt de sentit, ja que els principals ideòlegs i representants del Noucentisme van ser
personatges de la burgesia i/o professionals de la classe mitjana.
A més a més d’aquesta reivindicació del món clàssic -des d’un punt de vista de construcció de la nació-, cal entendre igualment tot un
procés de recuperació de les tradicions i del món popular catalans, valorats com a directes hereus d’aquella època. Les arts van sentir
una inclinació per mostrar tota aquesta iconografia, però també van reflectir llur influència a nivell estilístic i formal.
L’escultura fou la disciplina plàstica en la que el Noucentisme va gaudir de més unitat estilística i la que va saber mantenir una
determinada homogeneïtat durant més de temps. Les característiques generals ja esmentades es palesen en aquestes creacions, on
predomina la línia, la volumetria i l’estatisme com a signes inequívocs d’un art dominat per la raó. Això es fa fàcilment perceptible en
el principal tema que van conrear els escultors noucentistes, la imatge de la dona. Si durant el Modernisme el gran referent d’Auguste
Rodin va afavorir un prototipus femení de cossos sensuals i ingràvids, ara justament ens trobarem l’extrem oposat: el model era l’escultor
Aristide Maillol i la seva obra Mediterrània, on copsava un cos de dona real, de formes massisses, ben arrelada a la terra. Precisament, el
1911, l’any de la revelació de Clarà, va tenir lloc la publicació de La Ben Plantada d’Eugeni d’Ors, que va proporcionar l’ideal femení del
moviment i que els artistes van tenir en compte, inclòs el mateix Clarà, qui tenia un exemplar d’aquest llibre a la seva biblioteca particular.
Efectivament, Josep Clarà (1878-1958), però també Enric Casanovas (1882-1948) i Josep Duñach (1886-1957), encarnen el paradigma
d’escultor noucentista, centrat en el bagatge clàssic i amb volums i solucions formals propis del segle XX. El seu apropament a l’escultura
es va fer des de l’admiració fervorosa cap a l’antiguitat, una mirada idealitzada i que volien atemporal: això els va conduir a valorar les
etapes més arcaiques de l’art grec, en certa manera anunciat en l’obra d’Emili Fontbona, però també visible en algunes de les precursores
escultures d’Enric Casanovas, fetes a Gósol en companyia d’un Picasso també interessat en aquest primitivisme.
Apart d’aquests escultors, l’obra de Manolo Hugué (1872-1945) es va caracteritzar pel seu gust per allò popular i per la representació de
personatges i oficis tradicionals, que representava l’altra gran tendència que van conrear molts d’aquests creadors.
Igualment, i no tan sols per aquest referent clàssic, l’escultura va viure-hi igualment una època daurada, ja que les institucions oficials
van fomentar l’estatuària per les implicacions estètiques i pedagògiques que implicava: l’escultura pública era considerada el mitjà ideal
per a vehicular ideals i valors, a més d’embellir les ciutats. Així, podem veure llur important contribució en conjunts aixecats aleshores,
com la Plaça Catalunya o el recinte de Montjuïc, amb la reurbanització d’aquest espai amb motiu de l’Exposició Internacional del 1929,
veritable cant de cigne d’aquest moviment.
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Josep Clarà i Ayats - (Olot, 1878 – Barcelona, 1958)
La romanesa, c. 1905
38 x 39 x 24 cm
Guix

116

Josep Clarà i Ayats - (Olot, 1878 – Barcelona, 1958)
Cap de Crepuscle, c. 1907-1910
18 x 14 x 11 cm
Bronze

117

Josep Clarà i Ayats - (Olot, 1878 – Barcelona, 1958)
El Ritme, 1910
57 x 23 x 35 cm
Guix

118

Enric Casanovas i Roy - (Barcelona, 1882 – 1948)
Anira Solá d’Imbert, c. 1939-1948
52 x 21 x 22 cm
Marbre

119

Enric Casanovas i Roy - (Barcelona, 1882 – 1948)
Flora, c. 1917
77 x 28 x 18 cm
Marbre

120

Enric Casanovas i Roy - (Barcelona, 1882 – 1948)
Una jove
72,5 x 19,5 x 23 cm
Marbre

121

Enric Casanovas i Roy - (Barcelona, 1882 – 1948)
Cap de dona
30 x 25 x 20 cm
Marbre

122

Enric Casanovas i Roy - (Barcelona, 1882 – 1948)
Figura femenina con ramo de flores
85 x 25 x 20 cm
Bronze

123

Enric Casanovas i Roy - (Barcelona, 1882 – 1948)
Testa de donzella, c. 1920
43 x 17 x 18 cm
Bronze

124

Enric Casanovas i Roy - (Barcelona, 1882 – 1948)
Beethoven, 1916
54 x 29 x 27 cm
Bronze

125

Enric Casanovas i Roy - (Barcelona, 1882 – 1948)
Banyistes, 1930
49 x 54 x 3 cm
Relleu en terracota

126

Josep Duñach i Sala - (Barcelona, 1886 – Barcelona, 1957)
La noia de la sandàlia, 1926
16 x 16 x 35 cm
Terracota

127

Josep Duñach i Sala - (Barcelona, 1886 – Barcelona, 1957)
Dona asseguda, c. 1919
34 x 32 x 20 cm
Marbre

128

Manuel Martínez i Hugué - (Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945)
Malabarista, 1931
26 x 14 x 14 cm
Terracota

129

Manuel Martínez i Hugué - (Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945)
Torero, 1944
29 cm alt.
Bronze

130

Manuel Martínez i Hugué - (Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945)
Venus, 1921
28 x 8 x 8 cm
Bronze

131

Manuel Martínez i Hugué - (Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945)
La Llobera, 1910-1911
34 x 13 x 13 cm
Bronze

132

Manuel Martínez i Hugué - (Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945)
Maternitat, 1935
29 x 15 x 16 cm
Bronze

133

Manuel Martínez i Hugué - (Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945)
Sant Francesc, 1934-1935
31 x 10 x 15 cm
Bronze

134

Manuel Martínez i Hugué - (Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945)
Retrat de l’artista Enric C. Ricart, 1941
26,5 x 10 x 14 cm
Bronze
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4b. L’ESCULTURA NOUCENTISTA

DE PETIT FORMAT									
L’escultura decorativa de dimensions reduïdes havia experimentat un creixement molt notable en època del Modernisme. Amb l’arribada
del segle XX i del Noucentisme, va continuar vigent, si bé es van produir una sèrie de canvis notables. En primer lloc, els ulls dels artistes
van deixar de mirar cap al Nord d’Europa, per dirigir els seus anhels cap al món mediterrani. Allò meridional va prendre importància, i
allà on havien triomfat les influències septentrionals, es van erigir com a preponderants les tendències estilístiques arrelades en l’univers
del sud del continent. En aquest sentit, van dirigir la seva atenció cap al món de l’antiguitat, però entès aquest d’una manera dual: d’una
banda, es referia al bagatge grecollatí clàssic; però de l’altra, també es va valorar l’esfera més popular. I és que van intentar conjuminar
ambdues tendències, tot veient el món de la tradició popular catalana com la manifestació més pura d’aquella herència ancestral, comuna
a tots els pobles meridionals.
Per als artistes noucentistes interessats en l’execució d’aquest tipus de bibelots decoratius, destinats a un ambient íntim, les tanagres es
van convertir en el model més simbòlic d’inspiració, on es produïa aquella fusió d’allò clàssic i popular. Les tanagres eren unes estatuetes
en terracota que van començar a ser descobertes a partir del 1871 a jaciments arqueològics en aquesta antiga població de la regió de la
Beòcia grega; vet aquí el nom. Tanmateix, va ser sobretot a partir del 1900 que van començar a posar-se de moda i ser col·leccionades
fins i tot pels mateixos artistes, deixant sentir la seva petjada en llur producció. Ja els primers noms del Nou Classicisme, com Aristide
Maillol, ho van deixar ben palès i, a partir d’ells, va arribar igualment a Catalunya. Destaquen en aquest sentit les peces de petit format
de Joaquim Claret (1879-1964), segurament l’artista més fecund i procliu en aquest terreny, el que va provocar que el crític i historiador
Joaquim Folch i Torres parlés de “la gràcia i la força d’aquells sublims bibelots que foren les Tànegres gregues”, traduïdes gràcies al tarannà
d’aquest artista en un estil “que és quelcom més que un neo-classicisme, un retorn a les pures fonts on aquelles obres gregues tenen l’origen”.
Com ja succeïa amb aquestes figuretes clàssiques, el Noucentisme també es va interessar en la figura femenina com a principal
protagonista, quelcom que en el fons obeïa a una tradició que lligava allò decoratiu i domèstic amb l’univers femení. Vam veure que
durant el Modernisme la imatge de la dona també era omnipresent: però si aleshores el focus se centrava en la dualitat femme fatale i dona
àngel -molt sovint amb connotacions eròtiques-, ara en canvi el prototipus era una dona idealitzada -si bé més propera i real-, catalana,
i que havia d’inspirar la societat. De tots era coneguda La Ben Plantada d’Eugeni d’Ors, text en el que s’inscriu aquest ideal de feminitat,
personificat en Teresa, en un paisatge mediterrani, també ideal. D’Ors va presentar Teresa com una mena de personalització de l’essència
del poble, com una figura que en representava allò de més elevat i pregon. És a través d’ella que es podia desplegar tot un ventall
iconogràfic ampli i divers, que anava des de la recreació d’aquest arquetip fins a subjectes mitològics o escenes que feien referència a la
ruralia i pagesia catalanes. Les maternitats o les antigues danses gregues també van ser un tema recurrent. D’aquesta manera, aquestes
figuretes acomplien aquesta doble comesa, entre el cultisme clàssic i les tradicions autoctònes. Seguint l’estela de Manolo Hugué, Pere
Jou (1891-1964) va ser el principal representant en aquesta tendència més popular d’arrels catalanes.
Tot i seva funció essencialment decorativa, aquestes peces posseïen igualment una significació similar a la resta de l’escultura noucentista,
és a dir, un ús pedagògic sobre la idea de civilitat i regeneració de la societat catalana, sobre uns ideals vehiculats a través de la figura
femenina. Tanmateix, aquest paper va correspondre principalment a l’estatuària més monumental, ja que en estar ubicada en llocs públics
s’adeia amb més facilitat amb aquests objectius socials. Vet aquí que aquesta va viure aleshores una gran revifalla, mentre que la de petit
format va experimentar en certa mesura una davallada.
Entre altres raons que poden explicar aquesta situació, va ser fonamental la pèrdua del concepte de l’art total preconitzat des del
Modernisme, en correlació a un nou sentit de l’interior, on la depuració, la practicitat i l’ornamentació mínima s’anaven imposant
progressivament. A més a més, a diferència d’aquella integració dels aspectes més decoratius de l’escultura en els objectes d’ús qüotidià,
com havia succeït a la fi-de-segle, ara es tornava en general a l’estatueta simplement ornamental, sense utilitat manifesta, i d’aquí que
no acabés d’encaixar en aquest nou ideal estètic. De tota manera, això va significar almenys la supressió dels elements més recarregats
i organicistes de l’Art Nouveau -el famós coup de fouet, per exemple- a favor d’una major sobrietat o contenció, tot defugint d’allò
anecdòtic i deslliurar-se del literalisme modernista. Així doncs, es podria afirmar la pèrdua d’importància del bibelot en els espais interiors
que presentava el Noucentisme, amb les conseqüències que això implicava: menys noms coneguts i menys tallers, foneries i obradors
dedicats a l’elaboració d’aquest tipus de peces.
No obstant això, el nivell assolit durant el Modernisme va trobar aviat un altre successor i continuador, i que va mantenir-se a la mateixa
alçada: això es va produir justament amb l’Art Déco... o millor dit, en aquelles derives o contaminacions del Noucentisme amb aquesta
tendència internacional, ja que a Catalunya no va tenir-ne tampoc gaire impacte. Si l’Art Nouveau va resultar una divulgació (o vulgarització,
segons com es miri) de gran part d’allò que originàriament va significar el Simbolisme, l’Art Déco va permetre a la burgesia fer un art
modern i apte per al dia a dia, fent-se ressò de part de les lliçons de les avantguardes de principis del segle XX. Això va fer que aquestes
peces es fessin amb nous materials i amb una concepció cromàtica original, mentre que les seves formes eren estilitzades, geomètriques i
primitivistes, properes a l’abstracció (però sense caure-hi), i amb motius exòtics de cultures com la japonesa o l’africana, que s’alternaven
amb els propis de la civilització grecollatina o del món tradicional popular català.
Entre els principals representants d’aquesta tendència, cal assenyalar Fidel Aguilar (1894-1917) o Josep Armengol (1891-1918) i llurs
col·laboracions amb la Casa Marcó de Quart, taller que el 1919 va començar l’explotació en ceràmica “argerata” d’alguns models del
primer. Altre nom rellevant va ser el d’Esteve Monegal (1888-1970), posteriorment reconvertit en empresari de perfums (la casa Myrurgia),
que en un moment determinat va fer obres que podrien encabir-se perfectament en el Noucentisme i l’Art Déco, atesa la seva gestualitat
esquemàtica i depurada. Per tant, l’Art Déco possiblement va representar la darrera alenada de renovació en un món, el de les figuretes
de saló o de petit format, que tendia cada cop més vers l’estancament o la seva desaparició.
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Fidel Aguilar i Marcó - (Girona, 1894 – 1917)
Siegfried, c. 1916
21 x 7 x 6 cm
Bronze

138

Joaquim Claret i Vallès - (Camprodon,1879 – Olot, 1964)
La dansa, dècada del 1920
33 x 23 x 10 cm
Terracota

139

Joaquim Claret i Vallès - (Camprodon,1879 – Olot, 1964)
Figura femenina, c. 1925
28 x 18 x 17 cm
Marbre blanc

140

Joaquim Claret i Vallès - (Camprodon,1879 – Olot, 1964)
El despertar (Noia que desperta), 1920-1925
39 x 10 x 10 cm
Marbre blanc

141

Jaume Duran i Castellanas - (Barcelona, 1891 – 1983)
La noia enamorada
40 x 24 x 12 cm
Marbre blanc

142

Ricard Guinó i Boix - (Girona, 1890 – Antony, 1973)
Retrat de Gabriel Gómez, 1909
65 x 45 x 30 cm
Guix amb pàtina daurada

143

Jaume Martrús i Riera - (Manresa, 1889 – Barcelona, 1966)
Una pastora (Diana), c. 1929-1930
70 x 45 x 30 cm
Terracota patinada

144

Jaume Martrús i Riera - (Manresa, 1889 – Barcelona, 1966)
40 x 30 x 17 cm
Terracota
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4c. LA GENERACIÓ DEL 1917: LA

PERVIVÈNCIA DE L’ESPERIT NOUCENTISTA
A partir de la dècada del 1920, l’escultura a Catalunya va anar desvinculant-se del tipus de plàstica centrada en l’idealisme del món grec i
que havia obtingut un èxit sense precedents durant els anys anteriors. L’aparició de nous artistes figuratius -coneguts sota la denominació
de «Generació del 1917»-, va permetre l’accés a una nova etapa dins del Noucentisme, on van intentar combinar -o fins i tot transgrediraquell gust pel classicisme dels seus predecessors.
La data del 1917 marca un punt d’inflexió, car en termes generals va tenir lloc una crisi social, política i militar a l’Espanya d’aleshores, al
que caldria afegir la mateixa crisi europea provocada per la Primera Guerra Mundial. Tanmateix, el fet més rellevant en la història política
de Catalunya va ser la mort d’Enric Prat de la Riba, primer president de la Mancomunitat de Catalunya, institució catalanista de gran
transcendència, que havia conduit aquesta terra fins a un nivell cultural, social i pedagògic força elevat. En sentit més estricte, aquell
mateix any van tenir lloc fets de gran rellevància en el terreny de les arts, com l’Exposició d’Art Francès; la primera mostra individual de
Manolo Hugué a les Galeries Laietanes; però també aquell any Esteve Monegal, un dels principals representants de la primera generació
noucentista, decidia abandonar la seva dedicació artística per bolcar-se en el sector empresarial dels perfums, la Casa Myrurgia. Així
doncs, totes aquestes dades assenyalaven l’inici de la carrera artística d’una nova generació d’escultors, molts d’ells nascuts a l’entorn
de la darrera dècada del segle XIX i que van donar els seus primers o més reeixits fruits a partir dels anys 20 del XX fins a l’esclat de la
Guerra Civil espanyola.
Malgrat que no van representar mai un moviment homogeni -no va haver cap teòric ni es van publicar manifests-, almenys sí que va
perviure el sentiment associatiu i llur personalitat es va desenvolupar a través de diferents grups. El primer i més destacat de tots ells va
ser el d’«Els Evolucionistes». Creat a Barcelona aquell mateix any a partir de l’article-manifest que Joaquín Torres-García havia publicat
aleshores sota el títol d’“Art-evolució”, d’entre tots els membres fundadors Josep Viladomat (1899-1989) en va ser l’escultor. Ben aviat
s’hi van incorporar d’altres, com Josep Granyer (1899-1983), Apel·les Fenosa (1899-1988) o Ángel Ferrant (1890-1961), aglutinats a
redós de Joan Rebull (1899-1981). La seva primera exposició conjunta va ser a les Galeries Dalmau (1918), si bé més endavant ho van
fer també a les Exposicions Generals de Belles Arts de Barcelona. Gairebé es va mantenir en actiu durant deu anys, quan el grup es va
acabar integrant amb Les Arts i els Artistes, de la primera generació noucentista. De tota manera, el seu darrer acte va tenir lloc el 1932 a
Madrid, en una mostra organitzada per l’Ateneo d’aquella ciutat. Alguns dels trets més distintius de la Generació del 1917 es poden trobar
entre molts dels seus integrants, com el rebuig cap a qualsevol vestigi d’art modernista -i, per extensió, vuitcentista-, però també pel
desig d’aportar un major realisme respecte al primer Noucentisme. A més a més, mostraven una gran admiració pel pintor Paul Cézanne,
redescobert gràcies a la mostra d’art francès celebrada aquell 1917.
Com esmentàvem abans, van sorgir aleshores altres moltes formacions més, com «Nou Ambient» o l’«Agrupació Courbet», aquesta darrera
composada sobretot per pintors, que, al seu torn, defensaven una certa conciliació entre Noucentisme i l’avantguarda internacional.
Cal tenir en compte que durant aquells anys van conviure diferents generacions, de manera que hom pot trobar un nombre major
d’artistes de qualitat, alguns ja vists en sales anteriors, però que, tanmateix, van continuar treballant aleshores i amb els quals sovint
van coincidir: Pere Jou, Jaume Martrús, Pablo Gargallo, Juli González, però també Frederic Marès (1893-1991), Rafael Solanic (18951990), Enric Monjo (1896-1976), Santiago Costa (1895-1984), Salvador Martorell (1895-1968), Martí Llauradó (1903-1957) i, en menor
mesura, Vicente Navarro (1888-1979?), Llorenç Cairó (1896-1981) o Lluís Curós (1886-1979).
En aquests artistes podem esmentar una sèrie de trets comuns diferencials respecte al Noucentisme idealista. En primer lloc, en el seu
anhel de superar l’estètica anterior, vam intentar allunyar-se del classicisme més conceptual i idealista d’aquells i apostar per una visió
més realista. En aquest sentit, sembla que va ser important no tan sols l’aparició a Europa dels moviments de retorn a l’ordre, sinó també
dels nous realismes, com la Nova Objectivitat (Neue Sachlichkeit) alemanya. Per tant, van coincidir en la seva defensa de la figuració,
sobretot del cos humà.
Malgrat aquest apropament a la realitat, a vegades es va fer pel filtre constructiu de Cézanne -pintor que va atreure en general a tots
els artistes catalans d’aleshores, ja apuntat abans-; de la deformació propiciada per la caricatura (recordem els animals humanitzats de
Granyer, propers en esperit als dibuixos de Xavier Nogués); però també d’Aristide Maillol, que va continuar essent el referent clàssic per a
tots els escultors de qualsevol etapa del Noucentisme. Igualment destacable va ser la seva obertura cap a tendències més avantguardistes,
motivada en part pel paper de Barcelona com a ciutat reufgi de molts dels seus millors representants durant el decurs de la Gran Guerra,
que van fer de la capital catalana un centre creatiu molt actiu -tot i que efímer-.
De qualsevol manera, va prevaler el continuïsme, és a dir, la defensa a ultrança i per sobre de tot, d’una figuració d’arrel classicista, on
el nu femení va seguir essent el tema estrella. Això es podia constatar igualment en la confiança dipositada en l’estatuària pública com
a agent civilitzador de la societat catalana. En efecte, va ser sobretot al voltant del 1929 que, generacions diverses d’escultors catalans,
van col·laborar en importants conjunts urbanístics com els de Plaça Catalunya, Plaça Espanya i tot l’eix de l’Exposició Internacional, a la
muntanya de Montjuïc.
Després d’aquesta data, es pot dir que l’escultura catalana d’estètica noucentista va arribar al seu moment de plenitud i harmonia… de
maduresa. De línies vigoroses i esperit decidit, l’escultura d’aquests artistes assenta les bases per a la pràctica de l’escultura a la segona
meitat del XX.

146

147

Josep Viladomat i Massanas - (Manlleu, 1899 – Escaldes-Engordany, Andorra, 1989)
Nu, c. 1934
65 x 23 x 23 cm
Marbre

148

Josep Viladomat i Massanas - (Manlleu, 1899 – Escaldes-Engordany, Andorra, 1989)
Dona asseguda
54 x 14 x 21 cm
Marbre

149

Josep Viladomat i Massanas - (Manlleu, 1899 – Escaldes-Engordany, Andorra, 1989)
Dona asseguda
46 x 22 x 16 cm
Marbre

150

Josep Viladomat i Massanas - (Manlleu, 1899 – Escaldes-Engordany, Andorra, 1989)
Dona ajupida
65 x 24 x 23 cm
Marbre

151

Josep Viladomat i Massanas - (Manlleu, 1899 – Escaldes-Engordany, Andorra, 1989)
Noia al bany
38 x 15 x 10 cm
Bronze

152

Josep Viladomat i Massanas - (Manlleu, 1899 – Escaldes-Engordany, Andorra, 1989)
“Il contino” (Homenatge a Mariano Fortuny), 1927
37 x 12 x 10 cm
Bronze

153

Joan Rebull i Torroja - (Reus, 1899 – 1981)
Dona Jove, 1934
148 x 41 x 41 cm
Guix

154

Joan Rebull i Torroja - (Reus, 1899 – 1981)
La Gitaneta, 1933
81 x 35 x 31 cm
Pedra

155

Joan Rebull i Torroja - (Reus, 1899 – 1981)
La ben plantada, 1960
195 x 70 x 60 cm
Marbre

156

Joan Rebull i Torroja - (Reus, 1899 – 1981)
Nu femení, 1951
140 x 37 x 37 cm
Pedra de Ulldecona
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Joan Rebull i Torroja - (Reus, 1899 – 1981)
Dona Jove, 1934
148 x 41 x 41 cm
Guix

158

Josep Granyer i Giralt - (Barcelona, 1899 – 1983)
Nu femení assegut
24 x 9 x 15 cm
Bronze

159

Josep Granyer i Giralt - (Barcelona, 1899 – 1983)
Guitarrista, c. 1928
65 x 25 x 20 cm
Bronze

160

Josep Granyer i Giralt - (Barcelona, 1899 – 1983)
Toro descansant en posición humana “somieig”
16 x 25 x 11 cm
Bronze

161

Josep Granyer i Giralt - (Barcelona, 1899 – 1983)
Desnudo femenino
41 x 18 x 13 cm
Bronze

162

Apel·les Fenosa i Florensa - (Barcelona, 1899 – París, 1988)
Bust
28 x 11,5 x 12,5 cm
Terracota

163

Vicente Navarro Romero - (València, 1888 – Barcelona, 1979)
Bailaora
66 x 22 x 18 cm
Terracota a la patina de bronze

164

Vicente Navarro Romero - (València, 1888 – Barcelona, 1979)
Maternitat, c. 1928-1933
180 x 75 x 90 cm
Guix patinat

165

Vicente Navarro Romero - (València, 1888 – Barcelona, 1979)
Dona de peu
65 cm alt.
Marbre

166

Frederic Marès Deulovol - (Portbou, Girona, 1893 – Barcelona, 1991)
Nu femení amb barret ajagut, 1930-1936
33 x 66 x 5 cm
Bronze

167

Frederic Marès Deulovol - (Portbou, Girona, 1893 – Barcelona, 1991)
Pastora amb ovelles, c. 1923
81 x 70 x 29 cm
Marbre

168

Rafael Solanic Bàlius - (Barcelona, 1895 – 1990)
Figura ornamental
27 x 11 x 11 cm
Bronze

169

Llorenç Cairó i Sanchs - (Figueres, 1896 – Barcelona, 1981)
El Forjador
37,5 x 15,5 x 11 cm
Terracota

170

Antoni Ramón González López - (La Unión, Murcia, 1909 – Barcelona, 1980
Mitja figura, 1931
73 x 45 x 38 cm
Terracota

171

Enric Monjo i Garriga - (Vilassar de Mar, 1895 – Barcelona, 1976)
Cap de dona
37 cm alt.
Marbre

172

Enric Monjo i Garriga - (Vilassar de Mar, 1895 – Barcelona, 1976)
Bust de nen
29 cm alt.
Marbre

173

Enric Monjo i Garriga - (Vilassar de Mar, 1895 – Barcelona, 1976)
La inspiració i la inmortalitat, c. 1952
46,5 x 41,5 x 19 cm
Bronze

174

Martí Llauradó i Mariscot - (Barcelona, 1903 – 1957)
Noia
60 x 45 x 30 cm
Guix

175

Martí Llauradó i Mariscot - (Barcelona, 1903 – 1957)
Dona del viso, 1949
43 x 21 x 21 cm
Terracota

176

Martí Llauradó i Mariscot - (Barcelona, 1903 – 1957)
Noia adormida, 1947
32,5 x 107 x 39 cm (peana: 36 x 126,5 x 69,5 cm)
Pedra

177

Martí Llauradó i Mariscot - (Barcelona, 1903 – 1957)
Relleu dels Tres Nusos, 1935
25 x 35 x 8 cm
Marbre

178

Martí Llauradó i Mariscot - (Barcelona, 1903 – 1957)
Nu de drap, c. 1950
130 x 36 x 44 cm
Pedra

179

Martí Llauradó i Mariscot - (Barcelona, 1903 – 1957)
Joveneta, 1935
66 x 17 x 17 cm
Marbre

180

Martí Llauradó i Mariscot - (Barcelona, 1903 – 1957)
Figura asseguda, c. 1934
63 x 23 x 28 cm
Marbre

181

Martí Llauradó i Mariscot - (Barcelona, 1903 – 1957)
Dona dempeus
87 x 33 x 28 cm
Marbre

182

Martí Llauradó i Mariscot - (Barcelona, 1903 – 1957)
Relleu
40 x 45 x 7 cm
Marbre
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5. LA FIGURACIÓ CONTEMPORÀNIA			
Una part considerable de l’escultura feta a Catalunya durant la segona meitat del segle XX va tenir lloc sota la dictadura franquista (19391975). Malgrat que el nou règim polític va intentar crear un “arte del Movimiento”, a diferència del que s’havia creat a Alemanya o Itàlia,
a nivell teòric aquí no va acabar de tenir una gran consistència, i es va limitar fonamentalment a apostar i reprendre les tendències més
conservadores i figuratives d’abans de la Guerra Civil. En un primer moment aquest va ser l’art que va recolzar el govern de Franco, fruit
de la coacció ideològica, l’aïllament nacional, la intervenció estatal i una situació econòmica miserable. Així doncs, aquestes eren les
creacions que es podien contemplar a les Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, o a les principals galeries (a Barcelona, per exemple,
a la Sala Parés o a La Pinacoteca). Tanmateix, contràriament del què hom podria pensar, van ser anys de moltes exhibicions, en les que
es venia molt bé: tot i la pobresa que travessava Catalunya, la petita burgesia, enriquida amb el comerç i la situació espanyola durant la
Segona Guerra Mundial, va esdevenir una parròquia fixa, de gust conservador i d’esquenes a qualsevol avantguarda.
Aquesta predilecció institucional per la figuració va permetre que les tendències classicistes -i, per tant, noucentistes- perllonguessin
el seu abast, en adaptar-se plenament als seus interessos. Així, escultors de la generació idealista, com Josep Clarà, però també de la
següent del 1917, com Joan Rebull o Enric Monjo, van seguir treballant durant aquest període. Alguns més que altres van mantenir-se
propers o manyacs de cara al nou règim, com Vicente Navarro, Frederic Marès o Monjo, el que els va permetre d’aconseguir encàrrecs
o favors: el crític Alexandre Cirici es va referir a alguns d’ells com “los catalanes azulados”. Fos com fos, els més paradigmàtics, com
Aristide Maillol, Clarà o, fins i tot, Rebull, van erigir-se en els referents per als artistes més joves, que volien mantenir-se fidels a aquesta
mateixa línia figurativa, mitjançant lleugeres variants de classicisme, arcaïsme i realisme. Potser en aquesta prevalència va tenir un paper
clau la figura d’Eugeni d’Ors, que, aleshores, era considerat el teòric més prestigiós de l’art espanyol, i qui, tot i que va crear un ambient
que donés cabuda al major nombre de propostes creatives, sempre va inclinar-se cap allò que li recordava al moviment que tant havia
impulsat a principis del segle XX.
Les circumstàncies van permetre un cert continuisme iconogràfic, gràcies al caràcter neutral -ideològicament parlant- d’aquests temes,
com el nu femení o el costumisme. De tota manera, altres gèneres van gaudir aleshores d’un reviscolament. És el cas del retrat, que va
esdevenir per a molts d’ells una font imprescindible d’ingressos, a vegades comandes oficials dels principals representants del règim,
com el mateix Franco. L’estatuària pública i l’obra de caràcter religiós –tant l’aplicada a l’arquitectura com la imatgeria– es van reprendre
en aquesta etapa de crisi profunda i de reconstrucció del país. La primera d’elles servia per embellir les ciutats però també per consolidar
el discurs del nou règim franquista: els monuments dedicats a la Victòria, la Falange, als Caiguts, etc., es van anar succeint, així com la
presència d’uns mateixos símbols, estètica filla d’una ideologia feixista. Pel que fa a la tipologia sacra, els escultors van desenvolupar un
paper importantíssim, adaptant-se a la mentalitat del Nacional-catolicisme, en un país on l’església encara detentava molt poder: a tall
d’exemple, el 1952, amb motiu del XXXV Congrés Eucarístic Internacional, va celebrar-se l’Exposición de Arte Religioso Actual.
Si bé alguns dels escultors més destacats d’aquesta segona meitat del segle XX van començar la seva activitat tot col·laborant en la
decoració dels diferents espais per a l’Exposició Internacional del 1929; o durant els anys de la República participant, per exemple, a les
Exposicions de Primavera celebrades a Barcelona, la seva principal producció cal emmarcar-la en la postguerra. Josep Cañas (19052001) i Anton Casamor (1907-1979) serveixen en certa manera de pont entre aquestes dues etapes, que ens condueixen finalment
fins als noms més joves, nascuts durant els anys de la mateixa Guerra Civil. La proximitat en el temps ens permet retenir un nombre
major de creadors -és el cas de Francesc Juventeny (1906-1990), Antoni Bellmunt (1914-1988), Josep Busquets (1914-1998),
Lluís Maria Saumells (1915-199) o Julio Pérez Ripoll (1915-2010)-; però també d’escultores, com Rosa Martínez Brau (1923-2014),
Margarida Sans Jordi (1911-2006), Núria Tortras (1926-1913) o, sobretot, Luisa Granero (1924-2012), en un context, que, malgrat el
seu conservadorisme i repressió, va permetre que tinguessin veu i paraula.
Barcelona va ser el principal centre artístic, on la majoria en algun que altre moment, va formar-se o recalar. Tot i així, podem destacar
altres nuclis, com el gironí (sobretot Olot), així com el de Tarragona. La presència d’una destacada clientela i centres d’aprenentatge va
atreure igualment artitstes d’altres parts d’Espanya, especialment de València i Aragó per la seva proximitat -Fernando Bernad (19132005) i Enrique Galcerà (1919-1980)-, el que palesa l’important impacte del fenomen migratori cap a la ciutat comtal.
Malgrat l’aïllament abans esmentat, aquests artistes van tenir algunes oportunitats per estar en contacte amb el panorama artístic més
internacional, gràcies a publicacions o, sobretot, viatges, en especial per Europa. Aquestes estades a ciutats com París o Londres, o a
païssos com Itàlia, els va permetre de conèixer de primera mà artistes trencadors com Alberto Giacometti o Henry Moore o com a mínim,
la seva obra; però també l’art de civilitzacions clàssiques i antigues que conservaven llurs monuments i museus, com el Louvre o el British.
Alguns, fins i tot, van marxar més lluny, com a Mèxic -és el cas de Cañas-, on el coneixement de les cultures precolombines va exercir un
impacte enriquidor en el seu art. De qualsevol manera, i ja en un aspecte més íntim i vital, aquests viatges van actuar de coartada per fugir
de la grisor i repressió del franquisme, quan si no alguns d’ells es van veure forçats, o van preferir exiliar-se en aquets estats europeus o
Llatinoamèrica -Armando Vallès (1924-2007)-.
El contacte amb altres realitats culturals va propiciar que el Noucentisme de base de molts d’aquests escultors s’amarés de ressons del
Post-impressionisme, però també d’algunes avantguardes ja clàssiques, com el Cubisme: recordem que per aquell anys encara pervivien
els últims vestigis de l’Art Déco, sobretot en el cas d’obres de caire més decoratiu. Això va provocar, en tot cas, que els més agosarats
introduïssin una simplificació dels volums, o un major estilització de plànols, fins arribar a un determinat expressionisme… una sèrie de
valors formals que, tanmateix, apareixien sempre tamisats.
Aquesta capacitat combinatòria feia que el perfil de molts d’ells fos realment eclèctic, adaptant-se a cada comitent i/o tipologia. Tot i així,
poc després de la Segona Guerra Mundial, en concret després del 1950 i la I Biennal Hispanoamericana de Belles Arts (1951) es percep
una tímida obertura a tendències més avantguardistes, amb l’objectiu de donar una imatge de modernitat com la de la resta de païssos
europeus. Això ens pot servir per comprendre millor l’evolució dins l’obra d’alguns artistes d’aquest àmbit, que van transitar en els seus
inicis segons les coordenades noucentistes per acabar abraçant propostes que van vorejar l’abstracció -és el cas de Leonci Quera
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(1927-1964), Francesc Torres Monsó (1922-2015) o Emília Xargay (1927-2002)-, si bé alguns van alternar les dues variants al llarg de
la seva trajectòria, com Josep Maria Subirachs, tal com ja havien fet en el passat Pablo Gargallo i Juli González. L’enfrontament figuració
versus abstracció va esdevenir un dels debats calents en els ambients culturals durant els anys centrals del franquisme.
Ja entrat el darrer terç del segle XX, en els anys de la transició i de la plena democràcia, més enllà d’alguna proposta puntual lligada amb
el Realisme màgic, l’Hiperrealisme o el Realisme social, els plantejaments estètics d’aquests escultors els van començar a posicionar
en un context en el que, cada vegada més, la figuració no semblava tenir gaire cabuda. D’aquesta forma, l’obra d’escultors com Ricard
Sala (1927-2009), Joan Seguranyes (1932) o Josep Salvadó Jassans (1938-2006) van treballar en la consolidació actualitzada de la
figuració, centrada en l’ésser humà i en una lluita per desvincular-se de l’herència noucentista i trobar una mirada escaient a les inquietuds
dels nous temps.
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Josep Cañas i Cañas - (Banyeres del Penedès, Tarragona, 1905 - El Vendrell, 2001)
Mexicana, 1948-1955
107 x 93 x 71 cm
Pedra

187

Josep Cañas i Cañas - (Banyeres del Penedès, Tarragona, 1905 - El Vendrell, 2001)
Nu femení (Ramona?), c. 1940
57 cm alt.
Marbre

188

Josep Cañas i Cañas - (Banyeres del Penedès, Tarragona, 1905 - El Vendrell, 2001)
El pescador, c. 1957
68 x 32 x 15 cm
Bronze

189

Josep Cañas i Cañas - (Banyeres del Penedès, Tarragona, 1905 - El Vendrell, 2001)
Maternitat txamula, 1948-1955
46 x 37 x 40 cm
Bronze

190

Antoni Bellmunt i Tràfach - (Barcelona, 1914 – 1988)
Nu de dona
120 x 40 x 30 cm
Talla de fusta

191

Antoni Bellmunt i Tràfach - (Barcelona, 1914 – 1988)
Eivissenca
120 x 32 x 32 cm
Talla de fusta

192

Antoni Bellmunt i Tràfach - (Barcelona, 1914 – 1988)
Dona de peu
67 cm alt.
Talla de fusta

193

Fernando Bernad Casorrán - (Barcelona, 1914 – 1988)
50 x 19 x 13 cm
Marbre negre

194

Fernando Bernad Casorrán - (Barcelona, 1914 – 1988)
Dona dempeus
70 x 23 x 15 cm
Marbre

195

Josep Busquets i Òdena - (Fontscaldes, 1914 – Barcelona, 1998)
85 x 23 x 24 cm
Pedra

196

Lluís Maria Saumells Panadés - (Gironella, 1915 – Tarragona, 1999)
Astrònom, 1970-1980
53 x 16 x 12 cm
Bronze

197

Julio Pérez Ripoll - (Barcelona, 1915 – 2010)
Tres figures varies
Varis tamanys
Guix

198

Julio Pérez Ripoll - (Barcelona, 1915 – 2010)
Adam i Eva
63 x 40 x 18 cm
Guix

199

Margarida Sans Jordi - (Barcelona, 1911 – 2006)
Cap de dona
28 x 18 x 18 cm
Bronze

200

Margarida Sans Jordi - (Barcelona, 1911 – 2006)
Cap de noia
28 x 28 x 18 cm
Bronze

201

Margarida Sans Jordi - (Barcelona, 1911 – 2006)
Repòs
62 x 59 x 30 cm
Marbre

202

Rosa Martínez Brau - (Barcelona, 1923 – 2014)
Parella
50 cm alt.
Terracota

203

Rosa Martínez Brau - (Barcelona, 1923 – 2014)
Figura femenina
48 x 36 x 20 cm
Bronze

204

Luisa Granero Sierra - (Barcelona, 1924 – 2012)
Cap de dona, 1982
48 x 26 x 34 cm
Marbre negre

205

Luisa Granero Sierra - (Barcelona, 1924 – 2012)
Mediterrània, 1990
210 x 80 x 60 cm
Pedra

206

Luisa Granero Sierra - (Barcelona, 1924 – 2012)
Noia dempeus
40 x 14 x 11 cm
Bronze

207

Enrique Galcerà Martí - (Mazaleón, Terol, 1919 – Barcelona, 1980)
Nena dempeus
83 x 19 x 21 cm
Pedra

208

Ricard Sala i Olivella - (Barcelona, 1927 – 2009)
97 x 28 x 30 cm
Marbre negre

209

Armando Vallès i Castanyé - (Pobla de Claramunt, 1924 – São Gonçalo?, Brasil, 2007)
Cap de dona
35 x 20 x 26 cm
Pedra

210

Joan Seguranyes i Redorta - (Vic, 1932)
Ingrid
90 x 40 x 25 cm
Bronze

211

Joan Seguranyes i Redorta - (Vic, 1932)
Dona dempeus
80 x 36 x 16 cm
Guix

212

Joan Seguranyes i Redorta - (Vic, 1932)
Dona asseguda
90 x 30 x 52 cm
Guix

213

Joan Seguranyes i Redorta - (Vic, 1932)
Al bany
60 x 32 x 28 cm
Guix

214

Emília Xargay Pagès - (Vic, 1932)
Toro de Lidia
22 x 31 x 11 cm
Bronze

215

