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PRESENTACIÓ

Allà per l’any 1968, jo cursava, amb dinou anys recentment 
complerts, els meus estudis a l’Escola Tècnica Superior d’Ar-
quitectura de Barcelona… eren anys convulsos, i a la univer-
sitat convivien un sindicat democràtic d’estudiants amb un 
ferri control policíac, en un moment en què encara ningú 
pensava que Franco pogués morir. I de vegades les vagues es 
perllongaven molt, originant la pèrdua de messos sencers 
para milers d’estudiants.

En una d’aquelles vagues, que es va estendre durant qua-
tre messos, vaig decidir apro!tar el temps dedicant-me a una 
labor exhaustiva de recerca en biblioteques, hemeroteques, 
tallers d’artistes i visites personals, i d’aquest intens treball va 
néixer el llibre «Un siglo de escultura catalana», en el qual 
també va col·laborar la Catedra Gaudí, llavors dirigida per 
Juan Bassegoda Nonell, aportant un arxivador metàl·lic en el 
qual poder conservar el material recopilatori !ns a la data de 
la publicació.

Aleshores vaig poder treballar amb escultors avui ja morts, 
com a Cañas, Casamor, Rebull, Marès, Sans-Jordi, Vilado-
mat, Ernest Maragall, Galcerán, Bellmunt, Monjo, Antoni 
Ramón Gonzàlez, Navarro, Duran o Luisa Granero, i amb 
!lls o vídues d’uns altres, com Casanovas, Oslé, Jou, Borrell 
Nicolau, Clarasó, Rosselló, etc.

Aquest llibre va ser !nalment editat en 1975 i avui en 
dia, totalment esgotat, s’ha convertit en un clàssic de l’obra 
global i única de tots els escultors catalans del segle XX.

Quan en 1972 vaig acabar els estudis, el meu projecte de 
!nalització de carrera va ser un Museu d’Escultura Catalana, 
el qual em va valer l’obtenció del títol professional. Aquest 
projecte va ser premonitori per dos aspectes: 

En primer lloc, per la temàtica, ja que l’exposició que ara 
presentem, en el nostre museu, és aquella que va ser objecte 

del projecte. Quaranta anys després, aquella idea s’ha fet 
real. I qui llegeix aquesta presentació, pot visitar-la i gau-
dir-la.

En segon lloc, per l’emplaçament. El projecte es preveia 
en el vessant nord de la muntanya de Montjuïc, exactament 
en el mateix lloc que anys després s’aixecaria la Fundació 
Miró, aleshores inexistent.

És per tot això que poder presentar ara aquesta exposi-
ció, que engloba tota l’escultura catalana del segle XX, des de 
!nals del XIX !ns a l’actualitat més rabiosa, és per a mi com 
una forma de tancar el cicle i donar per conclosa una aporta-
ció important a un apartat de la cultura catalana poc cone-
gut. I presentar a aquests més de vuitanta autors és realment 
meritori, mèrit que només ha estat possible gràcies a la de-
sinteressada ajuda i al suport incondicional dels museus, en-
titats i fundacions privades que generosament han acceptat 
col·laborar i han aportat els seus fons a aquesta mostra, la 
primera vegada que presenta una visió global de tot un segle 
d’un aspecte fonamental de la plàstica catalana.

José Manuel In!esta
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UNA VISITA EMOCIONAL PER UN SEGLE D’ESCULTURA CATALANA

A l’avantsala…
En narrar el seu descobriment del nu femení en l’art de la pintu-
ra europea Rafael Argullol confessa:

«quería hacer el bien pero, como después leí en el gran Epi-
curo, ¿qué idea podia hacerme del bien si suprimía los pla-
ceres del gusto, del amor, del oído y de los suaves movimien-
tos que de las formas exteriores recibe la vista?’ […] Ahora 
tengo claro que esta percepción del goce y de gozo que me 
acompañaba mientras crecía el texto era el !uto de la im-
portancia capital del asunto tratado: que la belleza feme-
nina ocupa el centro del mundo siempre lo he sabido, pero, 
con Una educación sensorial, dis!utaba del placer que 
signi"ca contármelo a mí mismo y contarlo a los lectores.»1 

Com no agrair a Epicur i a d’altres presocràtics l’atenció als sen-
tits, tan necessària per a la concepció de la plastiké (art en gene-
ral i, més particularment, escultura) a Occident?

El nu femení i la importància cabdal de la bellesa de la dona 
mediterrània són sens dubte un eix central d’aquesta exposició, 
i el plaer que les formes ofereixen als sentits a través de la matè-
ria, un element nuclear en l’àmbit de l’escultòric. Voldria, no 
obstant això, que la meva visita a aquesta exposició no fos ex-
clusivament sensorial, sinó principalment emocional. Crec fer-
mament que quan Epicur fa referencia a los placeres del gusto, del 
amor, del oído y de los suaves movimientos que de las formas exteri-
ores recibe la vista, no atén solament a la necessària facultat de 
sentir (sensibilitat), sinó bàsicament als efectes que aquesta fa-
cultat genera en nosaltres (emoció). Aquesta emoció és un mo-
viment de l’ànima (o de l’ànim), quelcom que ens sacseja o ens 
«con-mou», com denota la seva procedència llatina (emovere, 

1. ARGULLOL, R., Una educación sensorial. Historia personal del desnudo femenino en el 
Arte, Ed. Acantilado, Barcelona, 2002, reedición 2012. pp 7-8.)

format per ex «cap a fora» i movere ), que signi!cava «remou-
re», «treure d’un lloc», «retirar», però també «sacsejar», 
com sol fer l’emoció en el nostre ànim.  

La contemplació de l’escultura provoca en nosaltres un mo-
viment interior i profund, que transcendeix la mera impressió. 
Un viatge d’anada, en el qual la matèria de la qual les escultures 
estan realitzades ens condueix a l’essència de la forma tridimensi-
onal de l’estàtua: una forma perenne de l’ésser.

Considero,  per tant, que un recorregut entre les gairebé 
tres-centes escultures que conformen aquesta exposició "i el 
lapse de temps que representen", posseeix un caràcter emocio-
nal, el qual desitjaria contagiar a aquell visitant que acompanyi 
la seva visita, a través de les presents línies.

Emocional, no només pel «interès espectant amb què es 
participa en alguna cosa que està ocorrent»2  "que és gran, en 
la meva doble condició d’escultor i irredent amant de l’escultu-
ra", sinó també perquè aquesta visita nua part del procés inici-
àtic al coneixement de l’escultura essencial, de les seves formes, 
més enllà de classi!cacions i d’estils  però amb un horitzó clar 
davant els nostres ulls: la !gura. O si es prefereix formulat de 
manera acadèmica: la representació de la !gura humana. Si exis-
teix um tema en l’art, si existeix un tema en l’escultura, aquest és 
la !gura humana: l’únic i universal. L’atenció a la !gura de!neix 
a aquesta col·lecció d’escultures com a catalana i universal a un 
temps, tal com desenvoluparem més endavant, unint els segles 
XIX i XXI, la tradició i la contemporaneïtat.

En aquesta iniciació a l’escultura, és de justícia reconèixer el 
joiós ensenyament que l’escultor Josep S. Jassans em va trans-
metre després dels anys de formació que vaig compartir amb 
ell. El meu elogi a la seva obra i a la seva persona han estat ja 
professats en altres ocasions3. Voldría remarcar aquí només la 

2. Seguint la segona aceptció de la !E 

3.  AA.VV., Jassans, una vida dedicada a l’Art de Modelar. Edicions de la Universitat de Barcelo-
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seva condició de mestre, això és, de guia. Jassans ensenyava es-
cultura, que no és exactament el mateix que fer escultura. En les 
paraules de Jassans ressonaven "però no es confonien" les 
paraules de Rebull, i amb ell les de Maillol, i amb ell, encara per 
oposició, les de Rodin 
I així podem iniciar a establir un diàleg que sobrevola i emmar-
ca l’escultura catalana després dels Valmitjana: la relació dialèc-
tica entre l’expressió i la contenció que estan presents en la per-
vivència de l’esperit clàssic al llarg d’aquest segle  de més de cent 
anys. En la "n de siècle i en les primeres dècades del XX, la mo-
dernitat ens arriba a través de París, de la mateixa manera que al 
segle XIX Roma ens va portar la modernitat a Barcelona a tra-
vés dels escultors neoclàssics. Així podem trobar en dos escul-
tors aquesta complementària divergència entre l’expressiu i el 
contingut: Rodin i Maillol.  

Del primer, poc podem dir que no hagi estat ja expressat. 
En Rodin "com abans en Miguel Àngel o Bernini, però més 
tard en escultors com Blay o Apel·els Fenosa", hi ha un evi-
dent èxtasi de la matèria. Potser també haguéssim de destacar el 
seu pensament i les Converses amb Gsel.

«La ciencia del modelado me la enseñó un tal Constant, 
que trabajaba en el taller de decoración donde me inicié 
como escultor. Un día, al verme trabajar en barro un capi-
tel decorado con hojas me dijo: - Rodin, lo haces mal. To-
das tus hojas se ven chatas. Por eso no parecen reales. Haz 
que algunas echen sus puntas hacia ti, de manera que al 
verlas den sensación de profundidad. Seguí su consejo y 
quedé maravillado del resultado que obtuve. -Recuerda 
bien lo que voy a decirte – continuó Constant –. De ahora 
en adelante, cuando esculpas, nunca veas las formas en su-
per"cie sino, siempre, hacia lo hondo... Jamás consideres 
una super"cie sino como la parte extrema de un volumen, 
como la punta más o menos ancha que se dirige hacia ti, 
Así adquirirás la ciencia del modelado.

Este principio fue, para mí, sorprendentemente fecundo. Lo 
apliqué a la ejecución de las !guras. En lugar de imaginar las 
diferentes partes del cuerpo como super!cies más o menos pla-
nas, me las !guré como los salientes de unos volúmenes inter-

na. Barcelona, 2007.

nos. Me esforzaba por hacer sentir que, en cada abultamiento 
del torso o de los miembros, a#oraba un músculo o un hueso 
que se extendía en hondo bajo la piel. Y así la verdad de mis !-
guras, en lugar se ser super!cial, empezó a #orecer de adentro 
hacia fuera como la vida misma....

Ahora bien, descubrí que los antiguos practicaban precisa-
mente este método de modelado. Y a esta técnica deben, por 
cierto, sus obras el vigor y a la vez su #exibilidad de azogue.»4

Maillol, en la seva condició de català-francès, és un nexe 
perfecte per entendre l’austera renovació de l’escultura catalana, 
després del triomf del Modernisme. Aquí la mirada als clàssics 
és arcaica, voluntàriament pitagòrica, presocràtica en el límit en 
què l’occident grec es confonc amb el zen:

«Hay una !ase de Lao Tse que me encantaba cuando era 
joven: De tierra se hacen los cuencos. Pero es aquello que no 
existe dentro del cuenco lo que le da la cualidad de cuenco, 
es admirable. Esto me encantaba. Era la época en que co-
menzaba a tener ideas, claro. Lo comprendía perfectamen-
te. Era lo que quería hacer... No me he contentado nunca 
con la forma ni con la materia. No era una forma lo que 
quería hacer; quería ponerle un alma.Era el espíritu lo que 
quería, aquello que no se ve... Es aquello que no existe den-
tro del cuenco lo que le da la cualidad de cuenco.»
«Yo no he llegado a esta idea de síntesis a través del razonami-
ento, sino mediante el estudio de la naturaleza, que es donde 
me he inspirado directamente, siguiendo mi sentimiento, [...] 
La forma me gusta y la hago; pero, para mí no es más que un 
medio para expresar la idea. Lo que yo busco son las ideas. Me 
sirvo de la forma para llegar a aquello que no tiene forma. Ti-
endo a decir, lo que no es palpable, lo que no se puede tocar.»
«En casa, en Banyuls, hay trescientas Venus de Milo. Las corés 
están vivas: son jóvenes que los griegos veían por la calle. Sólo 
pusieron el sentimiento que les inspiraban todas las jóvenes...»
«la di"cultad no está en copiar la naturaleza, sino cuando 
se ha aprendido a copiar, extraer de ella los elementos de 
una estatua; no hay ninguna regla para llegar ahí; es una 
cuestión personal y de sentimiento.»5

4.  RODIN, A. Conversaciones sobre el arte, GSEL, P. Monte Avila Latinoamericana. Caracas, 
1991, págs. 29-30.

5.  117AA.VV. ARÍSTIDES MAILLOL Catàleg d’exposició, Caixa de Pensions. Barcelona, 
1979, pp. 28 55.
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Cadascun dels escultors que formen part d’aquesta mostra se 
situen en l’interval creat per aquesta doble sensibilitat i en el 
subtil moviment entre l’un i l’altre pol. Aquest diàleg entre for-
ma i expressió forma part de la pròpia creació artística al llarg de 
tota la Història de l’Art. Per això també posem en relleu la in#u-
ència del belga Constantin Meunier, qui amb un realisme reno-
vador, que abordava un nou sentit social en l’escultura, va trobar 
un equilibri entre el contingut i la forma, entre l’expressiu i el 
contingut i les petjades del qual trobem entre els artistes que 
conformen aquesta exposició.

També està present aquesta confrontació en l’opinió d’Eu-
geni d’Ors i en la seva negativa valoració de l’art immediata-
ment precedent del Modernisme, i !ns i tot en la mala premsa 
que el Noucentisme entre les generacions posteriors, alineades 
amb les avantguardes. Citem al Xènius per recuperar dues idees 
centrals que sintetitzen de forma exemplar l’assumpte que abor-
dem: la !gura de la dona mediterrània i la relació entre catalani-
tat i universalitat.
Xavier Pla, en el seu estudi d’introducció a La Ben Plantada a!rma:

«Es pot dir que, amb la novel·la La Ben Plantada, Ors no 
va tenir seguidors estrictes ni va crear tampoc una escola 
literària. I la imatge de la Ben Plantada és gairebé inexis-
tent en les arts plàstiques, fora del gravat de Xavier Nogués, 
una proposta escultòrica mai no realitzada d’Enric Casa-
novas, d’una escultura de Maria Pérez-Peix, la dona d’Eu-
geni d’Ors, i una altra de Joan Rebull, realitzada en la 
postguerra.»6

Malgrat el citat comentari, defensem la tesi que, com a mínim 
una idea, una vaga idea sobre el cos de la dona i la clàssica medi-
terraneïtat que aquesta novel·la presenta, ha quedat surant en 
l’ideari dels escultors al llarg d’aquests cent anys.

La Ben Plantada, sense restar ni la serietat ni ironia de l’au-
tor, va ser i és símbol del particular (català) en l’universal (clàs-
sic). I potser sigui aquest el mèrit del Xènius, posant negre so-
bre blanc a l’ideal estètic d’una col·lectivitat, que s’ha nodrit i es 
nodreix en la transmissió del llegat clàssic. «[ ] una lliço de ca-
talanitat eterna, de tradició, de patriotisme mediterrani, d’espe-
rit clàssic».

6.  D’ORS, E., La Ben Plantada. Quaderns Crema. Barcelona, 2004, p. xxx.

Un llegat, per descomptat, diferent al propi original, i a les 
mides7  de d’Ors, 

«[ ] amb el cos immortal dels estàtues clàsiques dels Mu-
seus. Estic segur que el blanc arranjament qui anit lluïa la Ben 
Plantada escauria tant com a n’ella a la Venus de Milo»8. Perquè 
l’ideal clàssic de l’escultura catalana, en la seva diferència de ten-
dències o estils als llarg del s. XX, ha vist en la dona  (Teresa, 
Ben Plantada, Mediterrània ) i en la !gura femenina despulla 
l’ideal clàssic de la bellesa, en la mateixa mesura que el segle 
precedent els artistes van descobrir en la !gura heroica del nu 
masculí un ideal clàssic de la virtut.

Per això els nostres escultors miren a les Cariátides, a la Ve-
nus de Milo i a les formoses korés. En l’escultura catalana, podrí-
em descobrir un classicisme femení, una especial atenció a la 
dona que, passada la ingravitació dels cossos modernistes, esde-
vé dona forta, fort, centre i columna de l’art.

Si seguim a d’Ors, «[ ] lo clàssic que hi ha en nosaltres, no-
més el culte a la Ben Plantada ho pot mantenir i acréixer i 
restaurar.»9  El culte estètic a la dona essencial, és un !l conduc-
tor en els nostres escultors. D’un a un altre, subtil canvi, subtil 
moviment, subtil melodia: ara més greu, ara més aguda  però 
sempre ella: Eva, Venus, María.

Mare terra pagana o cristianizada, des de l’ídol arquetípic 
!ns a les obres que els artistes vius d’aquesta exposició "sabe-
dors del llegat rebut" estan  encara desenvolupant en en els 
seus tallers, al mateix temps que nosaltres visitem aquesta expo-
sició, amb una espècie de Ben Plantada en els seus ulls, que no 
és sinó la Cultura, l’escultura essencial i emocional que tanca en 
el seu interior tota escultura.

Com una partitura a punt de ser interpretada, les escultures 
d’aquesta exposició ens esperen: han sortit dels llibres d’art  per 
a nosaltres. Amb una diferència. Elles no són partitures, són ja 
intrepretación: són música. Podrà el visitant compartir el caràc-
ter emocional de la visita? Comencem per entrar a la sala i escol-
tar la sintonia.

7.  «La Ben Plantada té un metre vuitanta-cinc centrímetres d’alçada. De la terra a la cintura, 
un metre vint-i-cinc; seixanta centímetres de cintura en laire. Entorn d’aquesta inical despro-
porció ditxosa s’agrupen en tot el reste de les més escaigudes proporcions». Opus cit, p. 13.

8.  Íbid. p. 17.

9.  Íbid. p. 82.
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A les sales…
Manifest la meva incapacitat per guiar al visitant de forma àgil 
per les sales d’aquesta exposició. Amb Rodin, Maillol i Meunier 
dóna inici cronològic una col·lecció en la qual uns altres gairebé 
vuitanta artistes més estan representats. Si el visitant "com qui 
escriu" vol descobrir la màgia d’aquestes obres, haurà de rea-
litzar successives visites, deixant l’ànima buida, renunciar a si 
per sentir la veu marmòria de les obres. Com en un llibre de 
poemes, el visitant haurà de deixar-se portar d’una a una altra 
pàgina, cercant l’ordre, el seu ordre, que no és necessàriament 
l’ordre de la successió cronològica.

La meva visita emocional es limitarà a assenyalar unes 
breus pinzellades sobre la col·lecció, destacant unes obres que, 
sense ser necessàriament millors que la resta, han con!gurat el 
meu petit musée immaginaire escultòric, compartint emocions i 
idees amb el visitant-lector. Aqueste línies pretenen crear tan 
sols un diàleg, també obert a la resposta, a la contestació. 
Aquestes obres i una breu sinopsi bastaran per deixar obert el 
camí personal de les emocions en contemplar la resta de les es-
cultures.

El pati del MEAM ens rep amb unes escultures de magní!c 
explendor. Però és la Ben Plantada de Rebull qui aconsegueix 
impactar-me en major mesura. Més enllà de les citacions orsia-
nas a les quals ens referíem fa unes línies, aquesta dona està pre-
sent en el pressentiment de la pedra. Ha recollit el saber i el sa-
bor de l’arcà, portant de l’Egipte més naturalista la rotunditat 
dels plànols, i de la Grècia preclàssica, severa, l’eclosió de la 
vida. A punt de moure’s, aquesta dona és blat i terra, però s’obre 
al futur. Sense concessions, sense anècdotes, ens impressiona 
de tal manera que aquieta el temps, epifánica. Ens observa però, 
Què mira aquesta estàtua?

«Endinsant-nos en el nostre museu, ens adonem de segui-
da que la "sicidad dels ulls de les estàtues ens inquieta, ja 
que en aquesta actitudo ens semblen dirigir-se alguna cosa 
que no és present. Aquests ulls de pedra, habitant aquest 
lloc-no-lloc, aquesta línia límit que separa i uneix a un 
temps el visible i l’invisible, la memòria i l’oblit.»10

10 DI GIACOMO, G. Sguardo, simbolo, mito. Viaggio in un museo immaginario, en BA-
RUCHELLO, G, Cosa guardano le statue. Danilo Montanari Editore. Ravenna 2003, p. 7. 
Traducït de l’italià.

És inevitable destacar la puresa de línies, la rotunditat dels vo-
lums, la simplicitat  que no fan perdre l’expressió vital del ser 
que l’habita, del pas de la vida pel taller de l’escultor en modelar 
aquesta !gura  que amaga el secret de la fertilitat, que en l’escul-
tura "com en la dona" assembla la creació a un part, un do-
nar a llum a un ésser que pren vida pròpia, malgrat l’inanimat 
del material escultòric. No puc oblidar la cita de Charboneaux 
quan parla de !gura en peus com una tipologia gairebé totémi-
ca:

«Es difícil hoy día, y será tal vez imposible a la próxima 
generación, comprender sobre todo, sentir profundamente 
lo que signi"có en la Antigüedad, y todavía para algunos 
grandes escultores recientemente desaparecidos, el tipo es-
tatuario del hombre desnudo de pie. Nada tan gozoso para 
un dibujante, para un pintor y sobre todo para un escultor, 
como la recreación inde"nidamente renovada de este ser 
que mira el mundo desde su altura y desafía el cielo. Se 
comprende el tormento de un Giacome#i cuando intentaba 
renovar un ideal condenado. Se nos anuncia el "n del hom-
bre. Y si el hombre desaparece ante la especie, podemos pre-
guntarnos si el antropomor"smo griego no debe cargar con 
su parte de culpa.»11

La dona en posició vertical ha recollit, en aquest segle d’escultura 
catalana el signi!cat grec de l’estàtua, és a dir, de l’estar en peus 
o alçar-se. La verticalitat d’aquesta i d’altres dones de la mostra 
ens atreuen i ens aterreixen: són massa ésser, massa presència 
de l’ésser en la matèria inerta. S’apropen en tal mesura a tocar el 
subtil vel que oculta la bellesa feliç sota l’aparença inquietant de 
la pròpia bellesa  A més a més Rebull omple incisiu el rostre de 
mirada.

Més gràcil, però no per això menys contundent, la Mediter-
rània de Granero tanca una imaginària composició en la qual, si 
entrellaçessim aquestes dues amb d’altres escultures, les troba-
riem amb semblança d’Áglae, Eufrosine o Talía, les !lles de 
Zeus i la nimfa Eurinome, es a dir, les Gratiae, deesses de la be-
llesa, la jovialitat i l’esplendor. En aquesta com en altres obres 
de Granero, l’arcàdica joventut dels rostres de les !gures acom-

11 CHARBONNEAX, MARTIN, VILLAR, Grecia clásica, el universo de las formas. Agui-
lar, Madrid, 1969, pág. 99.



15

panyen uns cossos potents, plens de feminitat. Ja en el pati, 
aquestes dues obres juntament amb l’aspecte exòtic i racial que 
afegeix la Mexicana de Cañas, contitueixen en si mateixes, un 
bon resum de la col·lecció  però amb prou feines hem començat 
una visita que, amb el cor ple d’emoció, es presenta joiosa.

L’ascens a la primera planta del museu, ens porta, en primer 
lloc, a reconèixer el llegat dels mestres del !nal del segle XIX, 
que deixen obertes les portes del saber escultòric al que ha estat 
un dels moviments més insignes de l’art català: el Modernisme. 
Com no deixar-nos seduir per l’ona genera pel moviment curvi-
lini de la naturalesa, dels núvols, de les #ors, del mar? No és 
d’estrañar que l’aquesta idea curvilínia serveixi d’inspiració per 
a dues obres homònimes: l’Ona de Clarasó i l’Onada d’Arnau. 
En elles es respira la passió del cos en relació a la forma ondu-
lant. En Clarasó el cos femení es fusiona amb la massa, mentre 
que en el relleu d’Arnau la sensualitat de la parella s’emmarca 
per una ona de marbre que embolcalla l’escena. 

Allò virtuós s’omple veure d’elegància en les imatges poli-
cromadas d’Escaler, com a joies en les quals la natura femenina 
es conjuga amb el mite de Flora o amb les Nimfes: la dona com 
a part de la naturalesa ondulante, on plasmar la captura de l’ins-
tant i del capritx12.

La corba sensual i el virtuosisme de l’observació del natural 
i de la perfecció tècnica vénen també als nostres ulls davant les 
escultures de Blay. En algunes de les seves obres descobrim ex-
periments rodinians, en els quals les !gures surten de la massa 
de marbre. Però ha estat la seva obra Els primers !eds aquella 
que ha aconseguit arribar al públic de tots els temps amb un 
major impacte. La dialèctica entre les formes del vell i la nena 
que con!guren aquesta composició obren els nostres ulls i el 
nostre esperit a l’univers del temps: el temps caduc i l’avenir. Si 
el temps mostra les seves ferides en el cos envellit, l’obra s’om-
ple d’esperança en la bellesa encara no eclosionada de la dona, 
en la nena encara impuber. La virtut d’aquesta obra és aconse-
guir conjugar el real i el simbòlic, aportant-nos a través de valors 
escultòrics sensacions plàstiques sobre el cos: el pes, el ritme, 
llisor o rugositat  en una iconogra!a que, si bé pot recordar a 
imatges de les faules clàssiques "com la representada per Ca-
nova en el seu Ícar i Dèdal$ resulta en el seu conjunt nova. En 

12.  Per aprofundir veure BEJA!NO, J. C., Lambert Escaler. In"esta Editor, Col. Gent Nostra, 
núm. 130. Barcelona, 2005.

aquesta obra podem apreciar de manera excepcional la carnali-
dad dels cossos, sense perdre per això una idea global de belle-
sa. De fet podem observar la diferència entre cos i !gura. Blay 
ens remet a la idea del cos, a una apoteosis del cos13  que porta a 
la nostra ment l’exaltació de la carn en els cossos de l’escultura 
barroca.

No obstant això, és el Desconsol de Llimona l’escultura que 
millor aconsegueix sintetitzar aquest moment de fervor escul-
tòric de l’inici de segle XX. El Desconsol, ha deixat de represen-
tar dolor i desconhort per donar pas a la imatge malenconiosa 
modernista per excel·lència. Una malenconia poètica que ha 
pres cos, novament en la !gura de la dona14.  Malgrat el natura-
lisme descriptiu d’un cos sensual, d’una esquena la morfologia 
de la qual deixa entreveure el cuidat amor del seu autor en cada 
centímetre quadrat de l’obra i la delicadesa de tota la superfí-
cie, aquesta escultura supera la idea del ser indivudual, i l’ocul-
tació del rostre intensi!ca aquest diàleg entre l’individual i el 
transcendent. Així en la còpia de reposició al  parc de Ciutade-
lla o en la del MNAC, com en l’exquisit marbre que contem-
plem en el MEAM, el Desconsol requereix un llarg temps d’ob-
servació i el descobriment de matisos nous quan la llum 
recorre la superfície del seu cos. Com resa el fragment d’un 
poema contemporani:

«Palpitant la pell de la roca / al compàs del plor / sobre 
blanc, es fa més dur / el contrast del desconsol»15

Com  a una oració laica, aquesta obra formalitza una emoció 
que forma part de la idiosincràsia catalana: el gaudi estètic en la 
bellesa de la tristesa, de la melangia. Una emoció que ens arrela 
al sublim universal. Per Kant, el sentiment del sublim és

«un sentimiento de displacer debido a la inadecuación de 
la imaginación en la estimación estética de magnitudes res-
pecto a la estimación por la razón, y a la vez un placer des-
pertado con tal ocasión [ ]»16

13.  Tomem el títul de Flynn en FLYNN, T. El cuerpo en la escultura. Ed. Akal, Madrid, 2002.

14.  Per aprofundir veure ESQUINAS, N. La "gura femenina dins l’obra de Josep Llimona (més 
enllà del Desconsol en Revista de Catalunya, Barcelona: Fundació Revista de Catalunya. 
Nº 273-274 (set./oct. 2011) pp. 100-129.

15.  Per a la lectura complerta veure h#p://relatsencatala.cat/relat/desconsol/650902

16.  $NT, I. Crítica de la facultad de juzgar. Monte Ávila Editores. Caracas, 2006, p. 176.
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Així, el  Desconsol proporciona aquest ambigu plaure de la con-
templació de la bellesa del cos, que és a la vegada, displicent. 
Novament la bellesa del batec de la vida amaga la seva cruesa. El 
nostre Desconsol pot representar a un temps l’últim sospir vital, 
proper a la mort o el moment d’in#exió cap a una esperança 
ulterior. La superfície subtil i re!nada de l’obra ens transmet 
aquesta tensió entre l’observació del cos real de la model "grà-
cies a la qual cosa la !gura d’aquesta dona sembla estar esperant 
la nostra presència per tornar al món del real" i la trans!gura-
ción d’una idea simbòlica.

Aquest assoliment del Modernisme va tenir com a resposta 
una nova generació que reaciona al sensualisme amb la tornada 
a les arrels del sintetisme, !ns i tot de l’arcaic. Potser Henri Fo-
cillon sigui un dels autors que millor hagi explicat els processos 
cíclics de les formes en l’art17. Així ho podem apreciar en els 
autors que tanquen aquesta planta, com Borrell Nicolau o Ote-
ro i, molt especialment, quan pugem a la segona planta per veu-
re als artistes que, d’una banda, con!guren el cos central del 
Noucentisme i, per l’altra, la Nova Figuració, corresponent a la 
primera i segona meitat del segle XX respectivament.

La reacció clasicista de Maillol palpita en les obres de 
Clará, Casanovas, Jou, Claret o  Rebull. Una reacció innovado-
ra, encara que fos de l’àmbit de les avantguardes artístiques. Un 
cas singular que volem destacar és el de Gargallo, qui és capaç 
de proposar, des del profund coneixement de l’escultura, llen-
guatges complementaris a través dels quals transmetre l’emo-
ció en l’obra i combinar sense complexos avantguarda i tradi-
ció. Gargallo sent una fascinació per la forma i és capaç de 
transmetre-la tant les seves obres d’inspiració modernista com 
el Mirall, en el seu treball més clàssic, vegeu l’Aiguadora o  Aca-
dèmia, com en allò que ha suposat la seva aportació  més inno-
vadora: el treball amb planxes de ferro que està representat en 
Homenatge a Chagall. Gargallo no només evoluciona, sinó que 
més aviat complementa el ple rotund de la seva Aiguadora amb 
els falsos buits del seu Chagall. L’interessant d’aquest escultor 
és el seu no-renuncia al clàssic. Gargallo solapa ambdues expe-
riències en el seu procés creatiu, modela en fang un !gura fe-
memina alhora que construeix en ferro les seves composicions 
més innovadores18.

17.  FOCILLON, H. La vida de las formas. Xarait ediciones. Madrid, 1983.

18.  Per aprofundir veure AA.VV. Gargallo. Fundació Caixa de Catalunya. Barcelona 2006.

«La composició escultòrica és una disposició de volums i 
superfícies susceptibles d’emocionar, de manera que es crea 
una vida pròpia a l’escultura, més elevada i més enllà del 
tema, en la qual roman l’objectivitat.»19

Entre els autors de la Nova Figuració trobem a Canyes, Bus-
quets, Casamor, Sala, Graner o Jassans. En ells apreciem l’apre-
nentatge dels mestres de la generació precedent, i podem com-
provar com la pervivència de l’esperit clàssic és una actitud de 
consciència en la pràctica artísticaca, enfront de l’informalisme 
o!cial, ja imperant en els 70, i molt potenciat a Catalunya des-
prés de la recuperació de la democràcia. Aquests escultors tro-
ben en la !gura humana la seva manera de crear modernitat, al 
marge de les modes i els estils. Les seves escultures, potser per 
la proximitat cronològica, ens semblen molt properes i, alhora, 
immensament clàssiques. Al no pertànyer a un grup o estil de!-
nit, podem dsifrutar de les obres de cadascun d’aquests autors i 
assaborir la seva personalitat valorant a més la seva capacitat per 
transmetre el llegat de l’escultura !gurativa catalana a les noves 
generacions, ja que molts d’ells van tenir una important labor 
com a docents en diverses institucions.

Quin goig poder veure aquest fruit en la tercera planta del 
MEAM. Ja en els inicis del segle XXI, aquest segle d’escultura 
catalana no acaba amb la referència al passat, amb l’explicació 
d’una perduda edat d’or, sinó tot el contrari: amb una nova es-
plendor de la !gura, que ha recuperat el seu vigor torna a ocu-
par el lloc en l’art que li correspon i que, de fet, no va arribar a 
abandonar. El museu ha queado petit per albergar a punts artis-
tes "joves, madurs o consolidats que treballen des del llegat de 
la tradició catalana en l’art contemporani !guratiu. Aquesta 
obres formen part d’una tendència global de recuperació dels 
valors plàstics de l’escultura, del coneixement i domini del saber 
escultòric i de la representació de la !gura. La selecció mpstra 
tan sols una petita mostra d’artistes vius que manifesten una 
clara in#uència dels mestres del passat que hem pogut contem-
plar a les sales precedents de l’exposició.

19.  GARGALLO, P. en Anguera, J. Gargallo. Editions Carmen Martínez. París, 1979, pág. 60. 
Traduït del francès.
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A la sortida…
Les paraules no expliquen l’escultura, i per descomptat, són in-
capaces de transmetre l’emoció de la tridimensionalitat. L’art té 
sempre un valor inenarrable i, molt especialment, l’art de l’es-
cultura. 

Semir Zeki, pare de la neuro-estètica, exposa en el seu llibre 
Vision Interior. Una investigación sobre el arte y el cerebro20, com 
« l’adquisició de coneixement és la funció principal de la part 
visual del cervell». Tant la funció de l’art com la del cervell és la 
de representar els elements constants i eterns de la forma, per-
metent així que adquirim coneixement. Per això, quan un qua-
dre o una escultura necessita complementar-se o explicar-se 
amb paraules, signi!ca que no ha complert la seva funció, com 
ens recorda Naum Gabo21. Quan Zeki aborda el valor de la re-
presentació en l’art, a!rma:

« Les composicions abstractes activen una part molt me-
nor del cervell que les composicions "guratives o represen-
tacionales, tot i que ambdues estan compostes pels matei-
xos elements»22 

És una llàstima que aquest neuròleg hagi centrat les seves 
investigacions en la pintura, en lloc d’en l’escultura, ja que 
podria descobrir la capacitat de l’escultura per activar tot un 
conjunt d’àrees que emboliquen no només al nostre cervell, 
sinó a tot el nostre cos.  Descobriria també alguns nexes que 
tenen lloc gràcies a la pròpia fisicidad de l’escultura, com 
«les relacions entre l’amor i els impulsos eròtics d’una ban-
da, i la creativitat artística per un altre, [ ] doncs tots dos són 
processos preproductores de l’ésser, i d’ells es deriva l’ins-
titnto fundamiental que ens ha donat els assoliments artís-
tics més importants de la humanitat»23. L’escultura ens situa 
davant una sensació de plenitud de l’ésser, en la qual tot el 
nostre cos, o la relació ànima-cos actua com un tot en un 
acte de coneixement.

20.  ZEKI, S. Inner Vision, An exploration of Art and the Brain (1999). Seguim la traducció al 
castellà de A. Machado Libros, La Balsa de la Medusa, Madrid, 2005.

21.  GABO, N. (1959) Of Divers Arts. A. W. Mellon Lectures on the Fine Arts. National Ga-
llery of Art, Washington, New York, Panteon Books, Bollingen Foundation. 

22.  ZEKI, S., Op. cit. p. 225.

23.  Íbid. p. 234.

«El conocimiento somático, a veces también llamado co-
nocimiento corporal, se experimenta en distintos lugares. 
Algunas imágenes resuenan en nuestro estómago, otras en 
nuestros ojos, otras en nuestras fantasías; los artistas jue-
gan con nuestra imaginación. Algunas imágenes visuales, 
en el fondo son experiencias táctiles. Las obras de arte se 
puede dirigir tanto a nuestros recursos ideacionales como a 
cualquiera de los recursos sensoriales que usamos para ex-
perimentar el mundo; el hecho de que una imagen sea 
visual no signi!ca que la experiencia que tengamos de 
ella sea también visual. Todos tenemos experiencias si-
nestésicas. En cierto sentido, todas estas capacidades 
para la experiencia humana son recursos que el artista 
puede usar en la formación de la imagen. En las manos 
y la mente del artista se convierten en vías de 
comunicación.»24

Habitualment li oferim poc valor al tacte, malgrat la pell és 
l’òrgan de major superfície que posseïm. No obstant això el tacte 
és vital per a l’escultura. I no només el tacte com a acte, sinó so-
bretot com a potència: el desig de tocar. Per ventura no hem de-
sitjat tocar la majoria de les obres que són presenta a l’exposició?

El tacte posseeix un capacitat sensitiva directa ja que la pell 
com a òrgan receptiu, discorre per tot el nostre cos, i ofereix la 
seva capacitat de transmetre impressions i sensacions. Ens obre 
l’accés a un coneixement directe, no-racional. Però per la nostra 
formació racionalista, anteposem el visual al tàctil, l’òptic a 
l’hàptic. Però en múltiples ocasions el tàctil s’anteposa al visual. 
És més, podríem dir que visualitzem tàctilment, ja que a través 
de la vista percebem una gran quantitat de sensacions que estan 
íntimament relacionades amb la nostra sensació dactilar, doncs 
han estat formades a través de la nostra experiència tàctil

La nostra experiència de la realitat "i la nostra experiència 
de l’escultura" comparteix el món perceptiu sense aquesta dis-
criminació. Les coses estan plenes de valors hàptics que modi!-
quen la nostra manera d’aprehender-les, de conèixer-les. En 
ocasions, no distingim perfectament un objecte, però perce-
bem la seva textura i sentim la sensació que ens produiria la pre-
sa de contacte amb aquesta superfície.

24.  EISNER, E. W. El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la 
trasformación de la conciencia. Paidós. Barcelona 2004, págs. 37-38.
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En el pla simbòlic "però no per això menys real", aques-
ta memòria ancestral, originària del tacte, connecta l’acte de 
modelar el fang amb el primitiu contacte amb la terra: pastar el 
fang. Des dels orígens de l’home fer una massa d’aigua i terra, 
ens ha portat a prendre consciència de com nostra acció modi-
!ca la forma, deixa petjada, crea signi!cació , i aquests signi!-
cats poden ser compartits amb els altres.

Abans !ns i tot de saber amb quina paraula denominar l’ob-
jecte, l’ésser humà va poder donar-li forma modelant-ho en 
fang. Aquesta capacitat de compartir signi!cat transforma total-
ment el fenomen de pastar el fang: la imatge en fang és quelcom 
amb què intercanviar signi!cat. No només és un objecte físic, 
sinó un symbolon, un objecte que s’ha transformat, carregat de 
cultura. L’home, en la seva capacitat de manipulació dels pro-
ductes més elementals (aigua i terra) fa néixer la cultura, que 
bàsicament és un intercanvi simbòlic: vet aquí l’escultura.

Posseïm a més una capacitat espiritual, que ens permet 
transcendir els elements des de la seva més simple dimensió 
material, atorgant a cada petit acte un valor que sobrepassa el 
grau d’utilitat o de satisfacció de les  necessitats contingents, 
per proporcionar benestar o delit. Gràcies a aquesta capacitat 
desenvolupem la nostra consciència i la possibilitat d’interro-
gar-nos sobre aquesta consciència pròpia: l’autoconciencia.

En una època d’esplendor per a l’escultura a Occident, el 
món grec entorn del segle V a. de C., el modelatge és re#ex del 
sentiment antropocèntric que embarga a la societat. La repre-
sentació de la !gura humana és el re#ex d’un model, que entra en 
diàleg amb el món real "que és la physis, objecte central de l’es-

tudi dels !lòsofs", encara que també és interior i ideal. L’artista 
grec observa una naturalesa que, ja s’entengui com a quietud 
(Parmènides) o com el #uent (Heràclit) es troba sempre en dià-
leg. En la seva obra, l’escultor tracta de plasmar a través del cos 
l’eikon, la imago, la idea de Déu. Però d’un Déu múltiple, és a dir, 
d’uns déus que es manifesten al món sensible adoptant forma 
d’homes i de dones. D’aquesta sensibilitat dúctil, en la qual s’en-
tremescla la idea i la matèria, es desprèn l’actitud artística del 
modelatge, d’on parteix la forma de l’escultura. En els processos 
de l’escultura es generen aquestes correspondències entre el ma-
terial i el formal, que neixen de la dialèctica entre l’ideal i el real. 

Aquesta concepció grecorromana de l’art ha estat i està pre-
sent en els nostres escultors a l’hora de realitzar les escultures que 
acabem de comtemplar. Quan pensaven en com transformar el 
clàssic en modern a través de l’escultura, no feien sinó transmetre 
amb les seves mans "és a dir, amb el coneixement de transfor-
mació de la matèria", la idea del clàssic, constantment interpre-
tada, constantment nova i original.

Per això, en sortir de les sales ens sentim emocionalment 
enriquits. Amb la visita no només hem après una mica més de la 
nostra història de la cultura, hem après una mica més de nosal-
tres mateixos, del nostre ésser. L’escultura ens ha permès un re-
trobament, una tornada a l’humà. També una insatisfacció, que 
ens portarà segurament a tornar a la mostra, ben recorrent-la de 
nou, ben llambregant les reproduciones de les escultures que 
conformen aquest catàleg.

Jorge Egea.
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UN NOU SEGLE D’ESCULTURA CATALANA  
(La nova edició del llibre «Un siglo de escultura catalana»)

L’exposició UN SEGLE D’ESCULTU$ CATALANA, 
que s’inaugura l’abril de 2013 al Museu Europeu d’Art Mo-
dern de Barcelona (MEAM), és el resultat d’un projecte 
d’anàlisi, protecció i difusió de l’escultura catalana !gurativa 
del segle XX que ha dut a terme, des de fa temps, la Fundació 
Les Arts i Els Artistes, per iniciativa del seu director, José 
Manuel In!esta. 

Han passat gairebé quaranta anys des de l’aparició del 
llibre Un siglo de escultura catalana, confeccionat pel mateix 
José Manuel In!esta i els seus col·laboradors, una obra que 
durant aquest temps ha esdevingut un punt de referència in-
qüestionable per a qualsevol especialista o a!cionat a l’escul-
tura del segle XX a casa nostra. La manca de més estudis es-
pecí!cs sobre el desenvolupament d’aquesta disciplina en el 
segle proppassat l’ha convertit en tot un clàssic. D’això en 
dóna fe el bon acolliment que el llibre va tenir des de la seva 
edició l’any 1975, i pel fet que s’exhaurís poc després. Així 
doncs, es feia necessari respondre a la demanda suscitada 
per l’èxit del llibre, amb una publicació actualitzada de l’obra, 
que estigués d’acord amb els nous temps i satisfés al públic 
d’avui dia. Precisament per això, aquesta reedició, sota el tí-
tol Un nou segle d’escultura catalana, es presenta en format 
digital, i és consultable a la xarxa, en el marc de la plataforma 
Google Books.

L’exposició UN SEGLE D’ESCULTU$ CATALANA 
esdevé una ocasió immillorable per a propiciar la reedició 
del llibre, amb l’objectiu d’acompanyar i de completar el ca-
tàleg que teniu entre les mans. Però l’obra que presentem 
aquí no vol ser tan sols una reedició !del de la publicació 
primigènia, sinó que, a més, neix amb la voluntat de ser una 
obra totalment actual. D’una banda, l’aparició dels nous mit-

jans tècnics en l’àmbit editorial, ha facilitat la presentació 
d’un disseny atractiu i còmode per al lector, simpli!cat i cen-
trat en una selecció de fragments bibliogrà!cs que permeten 
entendre quina ha estat la recepció crítica dels artistes trac-
tats. De l’altra, som conscients del temps transcorregut, que 
ha comportat tota una sèrie de canvis ideològics en el món 
de la cultura. Les qüestions de gust i de recepció de l’obra 
d’art per part del públic i de la crítica s’han obert de mires, i 
l’antiga dicotomia maniquea entre art abstracte i art !guratiu 
ha esdevingut una cosa del passat, quelcom de ja superat. En 
aquests temps en que els «ismes» de les avantguardes estan 
completament integrats en el discurs de la història de l’art, 
els artistes contemporanis ja contemplen la !guració com a 
un llenguatge o un element més a emprar dins de la seva pro-
ducció. L’interès renovat per allò !guratiu en l’art occidental 
d’avui justi!ca, entre altres motius, la reedició de l’obra. %

En el decurs d’aquests anys, ha tingut lloc un moviment 
molt important de revisió de l’art del segle XX. Gran quanti-
tat de publicacions testimonien l’aparició d’una nova mirada 
envers una època que semblava ja vista. El primer canvi 
d’orientació es produí, probablement, amb el Modernisme. 
Moviment menystingut durant gran part de la centúria dar-
rera, fou arran de les exposicions celebrades a Madrid i Bar-
celona a !nals dels anys seixanta que l’opinió començà a 
canviar. Des de llavors ençà, l’art modernista ha gaudit d’una 
acceptació que temps abans ningú hauria imaginat. Anys 
després, aquest procés de revisió i revaloració afectà per 
igual altres moviments abans defenestrats i típicament cata-
lans, com ara el Noucentisme. El mateix hauríem de dir 
d’aquells escultors que treballaren durant la segona meitat 
del segle XX, i que, atès el caràcter religiós o polític de llurs 
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obres fetes durant la postguerra, foren assimilats amb el règim 
i descartats durant molt de temps. Aquest llibre busca efectu-
ar una mirada nova, neutra, desvinculada de consideracions 
ideològiques, centrada en els escultors que feren evolucionar 
la pràctica de l’escultura !gurativa a casa nostra en el decurs 
del segle proppassat. 

D’altra banda, voldríem dedicar unes paraules als punts de 
contacte i a les divergències entre l’exposició i la reedició del 
llibre. Tot i la seva complementarietat i de seguir una mateixa 
estructura, vertebrada per moviments i autors, és cert que el 
muntatge d’una exposició es basa en una sèrie de condicio-
nants que un llibre no té. L’existència d’un calendari acotat, 
afegida a d’altres consideracions d’ordre pràctic, com ara la 
política de préstec de peces, l’adequació a l’espai, etc. ajuden a 
entendre les presències però també algunes absències a l’ex-
posició.

Per acabar, voldríem donar les gràcies a José Manuel In!-
esta i al seu equip per l’oportunitat que ens ha brindat de po-
der participar en%  la continuació de l’obra que ell va encetar. 
Ha estat per nosaltres un plaer poder col·laborar en aquesta 
reedició, i poder fer partícip dels coneixements adquirits a 
tots els interessats en el món de l’escultura !gurativa catalana 
del segle XX. 

Cristina Rodríguez Samaniego  
Juan C. Bejarano Veiga
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PLANOLS MUSEO  
EXPOSICIÓ «UN SEGLE D’ESCULTURA CATALANA»

PLANOL PLANTA BAIXA:

“Un jardí d´escultures: Rebull, Julio Antonio, Casamor, Cañas, 
Granero, Oslé , Dalí, Sallent, Mer.

PLANOL PLANTA PRIMERA:

 1 Els Mestres: Rodin, Meunier, Maillol. 
   Precedents: Entre l´academicisme i el realisme: Vallmitja-

na, Nobas, Atché, Querol, Reynés, Benlliure.
 2 Modernisme: Blay
 3 Arnau
 4  La diversitat estilística i la temptació del Modernisme: Ros-

selló, Piqué i Carbó, Clarassó, Badia Ripoll.
 5 Josep Llimona
 6  L´escultura decorativa: Lambert Escaler, Casanobas, Renart.
 7  Tendències post-modernistes: Oslé, Damià Pradell, Ismael 

Smith, Emili Fontbona
 8  Entre el Modernisme i el Noucentisme: Borrell Nicolau, 

Otero.
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PLANOL PLANTA SEGONA:

 9 Julio Antonio.
10 El Noucentisme idealista: Casanovas.
11 Clarà
12 Manolo Hugué, Dunyach.
13 Escultura Noucentista de petit format
 Vallés, Martrus, Duran, Jou, Claret, Fidel Aguilar.
14 Pau Gargallo
15  La Generació de 1917: Fenosa, Solanic, Juli Gonzalez, 

Francesc Mora, Marés, Navarro, Cairó, Beltrán.
16  Plenitut i harmonia:
  Rebull, Ramon Gonzalez, Viladomat, Martí Llauradó, 

Pérez Fabregas, Granyer, Curós , Monjo, Martorell, Cos-
ta.

17 La nova !guració:
  Jassans, Busquets, Bellmunt, Cañas, Sans-Jordi, Tortras, 

Bernad, Granero, Casamor, Galcerán
PLANOL PLANTA TERCERA:

 9 Escultors Contemporanis:
   Subirachs, Marta Solsona, Jorge Egea, Adrià Arnau, Alfons 

Perez Plaza, Sergi Oliva, Artur Aldomà, Patricia Riveras, 
Montse Iscla, Rosa Parés Petrus, Mer, Rosa Martinez-Brau, 
Seguranyes, Josep Blanch, Mira, Rosa Ferrandiz, Perez Ri-
poll, Gerard Mas.
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UN JARDÍ D’ESCULTURES 

A mode de preàmbul de l’exposició UN SEGLE D’ESCULTU$ CATALANA, el 
pati del Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) acull una selecció d’obres de gran 
format d’artistes emblemàtics del segle XX, com ara Salvador Dalí, Julio Antonio, 
Joan Rebull, els germans Oslé, Luisa Granero, Josep Cañas, etc. 

El pati es troba al cor del Palau Gomis, una joia de l’arquitectura catalana d’època 
moderna, que data del segle XVIII i ha estat reformat recentment amb l’objectiu 
d’acollir el Museu. En un marc tan singular com aquest, passejar entre les escultures 
és tot un gaudi per als sentits. Es tracta d’una experiència única, que ens permet 
contemplar les peces des de tots els punts de vista i acostar-nos-hi d’una forma di-
ferent i suggestiva.  

Més enllà del pati, ja a l’interior del Museu, l’exposició proposa un recorregut per 
l’escultura !gurativa feta a casa nostra des del segle XIX !ns a l’actualitat, amb una 
mirada profunda i rica, acurada i amena. Us convidem a descobrir-la.
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Julio Antonio
Monument a Wagner, 1912

Bronze / 118 & 52 & 46 cm
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona
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Salvador Dalí    
Newton, 1902

Bronze / 125 & 65 & 36 cm
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Luisa Granero
Mediterrània, 1990

Pedra / 210 80  60 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Joan Rebull 
La Ben Plantada, 1960

Marbre 195 70  60 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Antoni Casamor 
Plenitut, 1934

Bronze / 172 57 45 cm.
Fundació Casamor, Navata



Josep Cañas    
Mexicana, 1948-1955

Pedra / 107x 93x 71 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Germans Oslé
Monument als Pescadors

Guix / 230 83 85 cm
Confraria de Pescadors  
de Vilanova i la Geltrú
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Lluïsa Sallent    
En sí, 2011

Marbre negre / 200 55 60 cm
Col·lecció Lluïsa Sallent, Barcelona



Mercedes Jiménez (Mer)
Emma, 2007

Marbre / 85 172 77 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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ELS MESTRES 

A !nals del segle XIX, l’art occidental va experimentar uns canvis sense precedents 
en la seva història recent. En el camp de l’escultura, les dues !gures cabdals, conver-
tides en el far a seguir, foren Constantin Meunier (1831-1905) i Auguste Rodin 
(1840-1917). Ambdós coincidiren en la seva voluntat de trencar amb l’academicis-
me imperant en l’època, a través d’una obra personal i plena de força, de gran pro-
jecció internacional.

Si Meunier ho va fer a través de les seves plasmacions vigoroses i carregades d’hu-
manitat, que representaven obrers i miners, Rodin ho aconseguí en una obra d’arrel 
sentimental, pre-expressionista, que sabé sintetitzar els interessos del Simbolisme i 
de l’Impressionisme. La seva petjada es va sentir arreu, també a Catalunya, en es-
cultors modernistes i posteriors. Mostra de la seva apreciació fou l’adquisició de 
llurs peces a l’Exposició Internacional de Barcelona el1907.

L’altre gran referent per a l’escultura !gurativa del segle XX fou Aristides Maillol 
(1861-1944), que representà el retorn a la tradició clàssica sota el prisma de la sim-
pli!cació i la volumetria, amarat de serenor i de mediterranisme. La seva in#uència 
se sentí especialment en els escultors catalans vinculats amb l’òrbita noucentista, 
amb alguns dels quals mantingué relacions professionals i d’amistat.
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Auguste Rodin
Cap de Sant Joan Evangelista

Bronze / 54 43 24 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Constantin Meunier 
L´Abreuvoir, 1889 

Bronze / 84 68 24 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Aristide Maillol
Tête de Pomone

Bronze / 22 21 21 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



ENTRE L´ACADEMICISME  
I EL REALISME

A la segona meitat del segle XIX, Catalunya esdevingué la pedrera d’escultors de 
l’estat espanyol. Això va quedar ben re#ectit en la diversi!cació dels mitjans d’expo-
sició, comanda i producció d’aquells anys, mitjançant llur presència en exposicions 
i salons; l’existència d’una naixent societat de consum que volia escultures per a 
decorar la seva llar; i l’empenta decisiva que es donà% a l’estatuària monumental des 
dels organismes públics.

Si a nivell internacional els dos grans noms foren Constantin Meunier i Auguste 
Rodin, els escultors espanyols de més prestigi i in#uència durant el segle XIX van 
ser Agustí Querol (1860-1909) i Marià Benlliure (1862-1947), !ns i tot més enllà 
de les nostres fronteres. Llur obra eclèctica aconseguí aplegar diferents interessos, 
com el Realisme i !ns i tot el Modernisme, però sense mai oblidar les seves arrels 
academicistes.

A Catalunya, els germans Agapit (1833-1905) i Venanci Vallmitjana (1826-1919) 
foren els mestres de diverses generacions d’escultors, als quals in#uïren des de les 
seves classes a l’Escola de Llotja. Josep Reynés (1850-1926), Rossend Nobas 
(1838-1891) i Rafael Atché (1854-1923), però també Agapit Vallmitjana i Abarca 
(1850-1915) –!ll de Venanci– foren potser els seus principals deixebles, l’obra dels 
quals segueix els mateixos postulats entre l’Academicisme i el Realisme, tot prepa-
rant el terreny a l’eclosió modernista de !nals de segle.
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RAFAEL ATCHÉ I FARRÉ 
(Barcelona, 1854 – Barcelona, 1923)

 Format a l’Escola de Llotja, treballà com a col·laborador dels ger-
mans Vallmitjana. Aconseguí medalles a les Exposicions Nacionals 
de Belles Arts de Madrid i de Barcelona. Començà treballant en 
obra de temàtica religiosa i anecdotista per a després dedicar-se a 
l’escultura monumental i decorativa. Barcelona compta amb diver-
ses obres d’aquest autor, com ara la seva participació en la Cascada 
del Parc de la Ciutadella, a la Catedral de Barcelona, al Palau de 
Justícia o a l’Hospital Clínic, tot destacant l’estàtua de Colom al 
monument dedicat al descobridor. Treballà també a Madrid i a 
Amèrica del Sud. 

MARIANO BENLLIURE I GIL  
(El Grau, València 1862 – Madrid 1947)

Escultor autodidacta. De família d’artistes aprengué de la mà del 
seu germà Josep Benlliure. Anà a Roma, on començà venent 
aquarel·les, però ben aviat captivà al públic amb les seves escultures 
de vocació realista, tot començant així una carrera brillant com a 
artista o!cial. Va ser un dels escultors més estimats a l’Espanya de 
!nals del segle XX i inicis del segle XX. S’especialitzà en retrats de 
l’alta societat, monuments o!cials, escenes de tauromàquia i con-
junts funeraris. Guanyà diversos premis i fou acadèmic a Madrid.  

ROSSEND NOBAS I BALLBÉ 
(Barcelona, 1849 – 1891)

Format a Llotja amb Claudi Lorenzale i Milà Fontanals, s’acabaria 
convertint en mestre d’escultors com Manel Fuxà, Josep Gamot i 
Josep Llimona. Participà a exposicions internacionals, tot rebent 
algun premi destacat. Entre tota la seva producció, que es caracte-
ritza pel realisme i el naturalisme, l’obra més coneguda és el Monu-
ment públic  a Rafael Casanova , el qual convertida en emblema na-
cional. Destaca també la imatge d’ Aurora  per a la cascada del Parc 
de la Ciutadella (1883). 

AGUSTÍ QUEROL I SUBIRATS 
(Tortosa, 1860 – Madrid, 1909)

Va formar-se al taller de Ramon Cervetó, a Tortosa, i  a la Llotja de 
Barcelona. Va ser també deixeble de Domènec Talarn i dels ger-
mans Vallmitjana. El 1884 va estar pensionat a Roma. Després va 
establir-se de!nitivament a Madrid, on va iniciar una carrera pres-
tigiosa i va esdevenir subdirector del Museu del Prado. Va ser guar-
donat amb medalles d’or a Madrid (1887 i 1895), Barcelona 
(1888), París (1889), Munic (1891), Chicago (1893) i Viena 
(1894). La seva obra, preeminentment de caràcter monumental, es 
situa en l’eclecticisme retòric de !nals de segle. Va morir a Madrid 
el 1909, en plena efervescència artística. 

JOSEP REYNÉS I GURGUÍ 
(Barcelona, 1850 – 1926)            

Format a Llotja amb els germans Vallmitjana, viatjà a París, on pas-
sà pel taller de Jean-Baptiste Carpeaux. Aquest darrer artista va es-
devenir una de les seves més grans in#uències. Fou un dels escul-
tors que participà dels encàrrecs a l’entorn de l’Exposició Universal 
de Barcelona, amb obres com el relleu Barcelona rep les nacions (Arc 
del Triomf), la remodelació del Saló Sant Joan (Roger de Llúria, i  la 
font amb forma de gerro amb nens, del Parc de la Ciutadella. Rea-
litzà obres de caràcter funerari i de col·leccionisme.
 
AGAPIT VALLMITJANA I ABARCA 
(Barcelona, 1850 – 1915)

Segona generació d’una de les nissagues més importants del Realis-
me escultòric català, la dels germans Vallmitjana, fou !ll de Venanci 
i ajudà en el taller del seu pare. Dins la seva àmplia producció des-
taca com a escultor animalista. Professor de l’Escola de Llotja des 
de 1902, participà a diverses exposicions nacionals a Madrid en les 
que fou premiat.



Agapit Vallmitjana i Abarca 
El cazador de leones, 1882

Terracota esmaltada / 60 43 47 cm.
Col·lecció particular
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Agapit Vallmitjana i Abarca
Guerrero yacente, 1882  

Terracota / 40 68 34 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Rossend Nobas 
Rafael de Casanova, 1888

Estuc amb pàtina de bronze 
 i bronze / 126 36 35 cm.

Col·lecció Àgueda Romañà, Barcelona



Rafael Atché
Medea

Marbre / 38 52 29 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Rafael Atché 
Puríssima

Marbre / 79 25 20 cm
Col·lecció Àgueda Romañà, Barcelona
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Rafael Atché
Monument a Cristòfor Colom, 1888

Terracota amb pàtina de bronze / 65 40 20 cm.
Col·lecció Àgueda Romañà, Barcelona



Agustí Querol 
Bust de Túlia , 1891  

Marbre / 60 50 33 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Agustí Querol
Bust femení (marbre), 1906

Marbre / 40,5 38 24 cm-
Col·lecció Streep, Barcelona
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Agustí Querol 
Sant Francesc d´Assís  , c. 1890

Bronze / 61 40 32 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Josep Reynés
Bust de dona

Terracota / 72 43 28 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Reynés  
Bust de dona 

Bronze / 79 53 30 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Marià Benlliure
Echadora de cartas

Bronze / 67 42 36 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Marià Benlliure 
Bust de Goya, 1902

Bronze / 58 37 37
Fundación Eduardo Capa, Madrid



52 

Marià Benlliure
Monument a Velázquez  

Bronze / 79 25 25cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès



EL MODERNISME

El Modernisme cal entendre’l com a un projecte cultural que es manifestà en tots 
els sectors de la societat catalana de !nals del segle XIX i començaments del XX, 
sota l’embranzida de la modernitat. L’escultura modernista, a diferència de la pintu-
ra, es caracteritzà per una major homogeneïtat, malgrat que fou la darrera de les arts 
plàstiques en dur a terme aquesta renovació. 

Els primers escultors que van endegar el canvi foren Miquel Blay (1866-1936), 
Eusebi Arnau (1864-1933) i Josep Llimona (1864-1934). En l’obra de tots ells es 
pot detectar una in#uència marcada de les creacions més simbolistes d’Auguste Ro-
din. Això queda re#ectit en el tractament de la !gura femenina, que es caracteritzà 
per les seves cabelleres llargues, poses lànguides, formes suaus i arrodonides, tot 
transmetent una forta espiritualitat i lliures d’anècdotes. En canvi, en les !gures 
masculines, el model fou Constantin Meunier, més realista. 

Gràcies a la seva formació excel·lent, aquests artistes renovaren tota la producció 
escultòrica del seu temps, des de l’escultura de saló i de col·leccionisme, !ns a la 
monumental, l’aplicada a edi!cis i la funerària.



54 

EUSEBI ARNAU I MASCORT 
(Barcelona, 1864 – 1934)

Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, sota la tutela 
d’Agapit Vallmitjana i Barbany. La seva formació es va completar 
amb el pas pel taller de l’escultor Josep Gamot, i pel taller que Lluís 
Domènech i Montaner i Antoni M. Gallissà tenien al Castell dels 
Tres Dragons. El gaudi d’una borsa atorgada per la Diputació de 
Barcelona li va permetre viatjar a París, a Florència i a Roma. A 
l’època, la seva escultura va destacar pel decorativisme amb què 
s’aplicava a l’arquitectura, i per la seva qualitat, característiques que 
propiciaren la seva col·laboració amb els millors arquitectes del 
moment. També va ser molt coneguda la seva tasca en l’àmbit de la 
medallística i de l’escultura funerària.

MIQUEL BLAY I FÀBREGAS 
(Olot, 1866 – Madrid, 1936)  

Fou deixeble de Josep Berga i Boix i de Joaquim Vayreda a Olot, 
entre 1880 i 1887. Becat a París, assistí al taller de Chapu. Més tard 
viatjà a Roma, on modelà el primer guix d’Els Primers Freds. Esti-
gué llargs períodes a Madrid, on esdevindria un nom important de 
l’escultura nacional. Participà a diverses exposicions internacio-
nals, tot rebent medalles distingides. Nomenat acadèmic a San Fer-
nando, fou professor de l’Escola Superior d’Art de Madrid. Desta-
quen les seves obres de caràcter monumental tant dins la península 
(Olot, Barcelona, Madrid o Portugalete) com a l’Amèrica Llatina 
(Buenos Aires o Montevideo).



Miquel Blay 
Eclosió, 1905

Marbre / 88 76 59 cm.
Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot
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Miquel Blay
Contra l´invasor, 1891

Guix / 40 22 24 cm.
Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot
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Miquel Blay 
Els primers !eds, 1892 

Guix / 67 42 34 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Miquel Blay
Ondina, o Bust de Nadadora, 1902

Bronze / 19 21 16 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Miquel Blay 
Monument a Chávarri, 1903 

Bronze / 112 80 42 cm.
Col·lecció Javier Martí, Barcelona



Miquel Blay
Cap d´Apòstol, 1893

Guix / 50 23 29 cm.
Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot
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Miquel Blay 
Pensativa, 1900

Guix (pàtina goma-laca) / 65 66 59 cm.
Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot
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Miquel Blay
Cap de joveneta, 1892

Bronze / 43 31 28 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



Miquel Blay 
Margheritina, 1892

Marbre / 42 38 23 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Miquel Blay
Bust Madrazo, 1897  

Bronze / 56 42 36 cm.
Fund.ación Eduardo Capa, Madrid
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Miquel Blay 
Dona amb "ors, 1899

Bronze / 57 cm al.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Eusebi Arnau
Model de caixa de cabdals, 1907

Guix i fusta / 201 91,5 75 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



Eusebi Arnau    
Bes de Mare, 1898 

Marbre / 65 73 52 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, barcelona
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Eusebi Arnau   
Lleó amb nens (del Monument a Alfons XII)

Bronze / 57 55 20 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Eusebi Arnau    
Autoretrat 

Bronze / 35 20 23 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



Eusebi Arnau    
L’onada , 1912

Guix / 55 78 23cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Eusebi Arnau
Gitana 

Marbre / 38 28 21 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Eusebi Arnau   
Ave Maria , 1891

Bronze / 92 36 38 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



LA DIVERSITAT ESTILÍSTICA  
I LA TEMPTACIÓ DEL MODERNISME

Cal tenir present que no tota l’escultura de la ! de segle va respondre als paràmetres 
del Modernisme. Paral·lelament, coexistiren diverses tendències, algunes encara 
lligades a l’academicisme i al Realisme anteriors. Aquest eclecticisme fou plasmat 
per autors que alternaren en llurs produccions entre les diferents estètiques, o que 
variaren d’estil en el decurs de les seves carreres. 

És el cas d’Enric Clarasó (1857-1941), que en els seus inicis creà obres fortament 
anecdotistes, si bé després del seu viatge a París el seu estil experimentà un gir im-
portant i abraçà el Modernisme d’arrel rodiniana. No obstant això, durant la resta de 
la seva vida conreà per igual ambdues tendències.

La principal !gura de l’escultura mallorquina del segle XIX, Lorenzo Rosselló 
(1868-1901), també arribà al Modernisme després d’una formació i una primera 
producció lligades a l’academicisme. Com Clarasó, una estada a París fou decisiva 
per reorientar la seva carrera, com posen de manifest les obres que mostrà a les 
Exposicions de Belles Arts de Barcelona, de clara voluntat modernista.

Altres artistes, en canvi, van apropar-se al Modernisme de manera molt més intermi-
tent, ja fos per qüestions purament iconogrà!ques, com el Retrat de Gaudí de Pau 
Badia (1887-1976); o per solucions fantasioses i evanescents, com les de l’Al·legoria 
de Bernat Metge de Joan Piqué (1877-1928).
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PAU BADIA I RIPOLL 
(Barcelona, 1887 – 1976)

Es tracta d’un autor del qual hom disposa de poques dades. La seva 
tasca escultòrica va estar sovint lligada amb l’obra monumental del 
primer terç del segle XX a Barcelona, com ara la construcció de la 
Sagrada Família d’Antoni Gaudí –a qui retratà en més d’una ocasió–, 
així  com els quatre projectes que presentà per al Monument a Verda-
guer el 1911, però que !nalment es va adjudicar als germans Oslé i 
Joan Borrell i Nicolau. Es conserva obra seva al Museu del Modernis-
me Català, a Barcelona.

ENRIC CLARASÓ I DAUDÍ 
(Sant Feliu del Racó, 1857 – Barcelona, 1941) 

Estudià a l’Escola de Llotja, on fou deixeble de Joan Roig i Soler, i a 
l’Académie Julian de París. La seva amistat amb Santiago Rusiñol i Ra-
mon Casas queda re#ectida en les diverses exposicions que feren junts. 
El seu estudi, cap el 1885, va resultar el punt de partida del Cau Ferrat 
sitgetà. Entre les seves obres, d’un estil prou heterogeni, destaquen 
monuments funeraris com Memento Homo; obres més anecdòtiques, 
com Forjador; i altres que s’inclouen dins el Modernisme, com Eva .

JOAN PIQUÉ I CARBÓ 
(Barcelona, 1877 – Santa Coloma de Farners, La Selva, 1928)

Es formà a Llotja, essent deixeble dels germans Vallmitjana. Cap el 
1907 marxà a Vitòria per treballar a les obres de la nova catedral, i 
passà alguns anys tot treballant al País Basc i Navarra. La seva pro-
ducció queda repartida arreu: està representat, a més de a Vitòria, a 
Sant Sebastià (Monument a Maria Cristina), a Mondragón (Pedro 
Viteri), i a Burgos (Palau Arquebisbal). Els darrers anys de la seva vida 
tornà a Barcelona, on !xà el seu taller. Entre les seves obres destaca 
l’Al·legoria de Bernat Metge i el Retrat de la vídua Cambó.

LORENZO ROSSELLÓ I ROSSELLÓ  
(Alaró, Mallorca 1868 – Sa Vileta, Palma de Mallorca, 1901) 

De ben jove anà amb la seva família a Lima, Perú, tot tornant més tard a 
Europa (Florència, Carrara i París) per tal d’estudiar escultura. Instal·lat 
a París, va assistir al taller de Denys Puech i al de Paul Landowsky. Aviat, 
la malaltia que el duria a la mort el va fer tornar a Mallorca. Les seves 
obres més conegudes i valorades són Cap al bon camí, Foner balear i, 
sobretot, Desolació (Premi a l’Exposició Nacional de Madrid, 1897, i 
medalla de Plata al Saló de París de l’Exposició Universal de 1900).
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Lorenzo Rosselló 
Bust de nena  

Bronze / 39 33 19 cm.
Col·lecció Heike Bergeman-Quiñones, Mallorca
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Lorenzo Rosselló
Relleu de jove  

Bronze / 56 56 8 cm
Col·lecció Heike  Bergema-Quiñones,  
Mallorca
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Joan Piqué i Carbó 
Homenatge a Bernat Metge

Pasta / 118 100 50 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Enric Clarasó
Avi i nét

Marbre / 37 x42 24 cm.
Col·lecció  Victor i "lls
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Enric Clarasó
Sola

Marbre / 36 35 24 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Enric Clarasó
Retrat de Pitarra 

Guix / 62 47 34 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Enric Clarasó
Repós

Marbre / 29 72 38 cm.
Col·lecció Família Puiggros, Barcelona
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Enric Clarasó 
Clown

Marbre / 35 20 16 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Enric Clarasó
El Perdó  

Bronze / 64 21 31 cm.
Col·lecció particular, Barcelonaa



Pau Badia Ripoll
Gaudí

Marbre / 85 29,5 29,5 cm.
Col·lecció Àgueda Romañà, Barcelona
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JOSEP LLIMONA, L’ÀNIMA  
DE L’ESCULTURA MODERNISTA

JOSEP LLIMONA I BRUGUE$ (Barcelona, 1864-1934)  

Considerat l’escultor per antonomàsia del Modernisme, el cert és que Josep Llimo-
na va saber resumir perfectament en el seu estil tota l’evolució d’aquest moviment, 
des dels seus orígens sota la in#uència del Realisme !ns a l’anunci de les noves 
tendències noucentistes, essent abans que res un dels seus de!nidors fonamentals 
i un dels escultors més importants de l’art català. 

Format a Llotja i als tallers de Rossend Nobas i dels germans Vallmitjana, guanyà la 
pensió Fortuny el 1879 amb la seva obra El "ll pròdig, encara resolta sota coordena-
des realistes. De resultes d’això obtingué una borsa de viatge que el portà a Roma. 
Juntament amb el seu germà Joan, que era pintor, fou un dels fundadors del Cercle 
Artístic de Sant Lluc (1893), entitat a la qual van pertànyer la major part d’escultors 
catalans modernistes. La religiositat d’aquesta entitat impregnà el gruix de la seva 
obra. In#uenciat per Constantin Meunier i Auguste Rodin, superà ràpidament les 
fòrmules vuitcentistes, i arribà al Simbolisme amb la seva innovadora producció 
funerària i amb escultures com Modèstia o Desconsol. Una altra creació cabdal dins 
de la seva carrera fou El Monument al Doctor Robert, l’obra mestra de l’escultura 
monumental modernista. Durant els seus darrers anys, i sense trair l’esperit que 
sempre l’animà, el seu estil anà trobant una síntesi emotiva a través d’una depuració 
de formes i anècdotes.
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Josep Llimona
Modèstia, 1891

Bronze / 42 33 20 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Llimona
El Forjador, c. 1908-1910

Bronze / 72 50 30 cm.
Col·lecció Carlos Campillo, Barcelona



Josep Llimona
Patge Florentí, 1890 

Marbre / 92 39 53 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Llimona
La Pastoreta (Idilio), 1898 

Marbre / 58 43 27 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i  

Jacqueline Elmke, Barcelona
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Josep  Llimona
Desconsol, 1907  

Marbre / 53 70,5 53 cm.
Col·lecció Streep, Barcelona



91



92 

Josep Llimona
La Primera Comunió (la nena humil), 1897

Pasta policromada / 64 55 39 cm.
Col·lecció Àgueda Romañà, Barcelona



Josep Llimona
Meditació, c. 1917

Marbre / 53 42 34 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i

Jacqueline Elmke, Barcelona
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Josep Llimona
Retrat de Jordi Llimona, 1927

Marbre / 23 17 11 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Llimona
Catalunya i les ciències, 1912

Guix / 110 170 40 cm.
Col·lecció Victor i "lls, Barcelona
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Josep Llimona
Compte de Barcelona, c. 1894 i 1908  

Bronze / 78 29 17cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Josep Llimona
Dos relleus modernistes, c. 1903

Marbre / 97 32 4 cm.  / 97 32 4 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Llimona
Maternitat, 1924

Marbre / 37 22 26 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Llimona
Cap Femení, c. 1898  

Estuc amb aparença de bronze  
policromat / 51 43 30 cm.

Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès



Josep Llimona
Melancolia, c. 1915 

Marbre / 24 31 19 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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L’ESCULTURA DECORATIVA  
ART NOUVEAU

Una de les manifestacions més importants de l’escultura modernista fou la destina-
da al consum domèstic. L’existència d’un públic ansiós de decorar la seva casa 
d’acord amb les noves modes, donà lloc a la proliferació dels anomenats bronzes de 
saló o bibelots. D’aquesta manera, el Modernisme aconseguí un èxit enorme i arribà 
a les cotes més altes de popularitat.%

Fenomen internacional, a Catalunya van destacar diverses !rmes que els produïen, 
en especial la Fundició Masriera i Campins, per a la que van treballar els principals 
escultors de l’època, alguns ja esmentats; però també d’altres de menys coneguts i 
que s’hi van dedicar gairebé en exclusiva. És el cas de Dionís Renart (1878-1946), 
i sobretot, de Lambert Escaler (1874-1957), qui fou pioner en aquest tipus de !gu-
retes i que tingué un grapat de seguidors i imitadors, com Joan Rodon i Fabrés, Jo-
sep Casanobas o !ns i tot Pau Gargallo. 

Fou aquí on la vessant més Art Nouveau del Modernisme es manifestà en tota la 
seva plenitud, i el característic coup de fuet  permetia combinar de manera altament 
decorativa escultura i objecte utilitari, de forma que l’art envaïa la vida quotidiana.
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LAMBERT ESCALER I MILÀ 
(Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)

Autor polifacètic, fou comediògraf alhora que va dedicar-se a l’es-
cultura i a la decoració, entre d’altres coses. L’estil de les seves pri-
meres obres manifesta l’anecdotisme del seu mestre, Josep Cam-
peny, però aviat va evolucionar cap al corrent idealista aglutinat pel 
Modernisme. Les obres que li van donar fama van ser bibelots, és a 
dir, terracotes policromades de joves delicades i somnioses, que va 
promocionar a través d’anuncis a la premsa, d’un mostrari publicat 
el 1903, i de la seva venta i exhibició a les principals botigues de 
Barcelona. També va realitzar decoracions arquitectòniques en fa-
çanes i interiors. Va ser guardonat a l’Exposició Nacional de Belles 
Arts de Madrid el 1904.

JOSEP CASANOBAS 
("nals de segle XIX – primer quart de segle XX) 

Actiu a Barcelona entre !nals del segle XIX i el primer quart del se-
gle XX, avui disposem de molt poca documentació relativa tant a la 
seva vida, com a la seva producció. Tanmateix, sabem que destacà 
per l›escultura decorativa de petit format, com ara les terracotes 
policromades d’estil Art Nouveau, inspirades en els famosos bibelots 
de Lambert Escaler, que va comercialitzar a través de diversos esta-
bliments. 

DIONÍS RENART I GARCIA 
(Barcelona, 1878 – 1946)  

Format a Llotja, treballà amb el seu pare (Dionís Renart i Bosch, 
daurador i pintor) i al taller de Josep Llimona. Destacà en la pro-
ducció de les anomenades «arts de l’objecte», amb peces com me-
dalles, gerros, joies (col·laborà amb els Masriera) i diversos utensi-
lis, tot realitzant també treballs d’escultura aplicada. A la seva obra 
arribà a mostrar un alt grau del coneixement de l’Art Nouveau més 
internacional. Participà a diverses exposicions destacades. Fou, a 
més, un astrònom important, !ns al punt de ser President de la Sec-
ció Lunar de la Societat Astronòmica de Barcelona.
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Lambert Escaler
Al·legoria de Catalunya, c. 1901

Terracota / 33 31 22 cm.
Col·lecció Àgueda Romañà, Barcelona
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Lambert Escaler
Dona somrient, c. 1903

Terracota / 50 39 24 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Lambert Escaler
Mística, c. 1903

Terracota / 43 25 13 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Lambert escaler
Cap de dona, c. 1903

Terracota / 65 47 22 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Lambert escaler
O!ena, c. 1903

Terracota / 42 33 19 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Lambert Escaler   
Rosellas, Cap de noia, c. 1903

Terracota / 34 49 19 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



109

Josep Casanobas
Mirall

 / 48 68 32 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Dionís Renart  
Model a l´ estufa  

Bronze / 44 23 10 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Dionís Renart
Dos gerros modernistes

Pasta policromada / 77,5 41 24 cm. i 86 34 32 cm.
Col·lecció Àgueda Romañà, Barcelona
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Dionís Renart
Eva  

Bronze / 41 18 10 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



TENDÈNCIES POST-MODERNISTES

Si la primera generació d’escultors modernistes es caracteritzà per una sèrie de trets 
comuns, no podem dir el mateix dels artistes englobats sota el Post-Modernisme. 
Es tracta de creadors generalment més desconeguts que donaren a conèixer llurs 
creacions sobretot a partir del canvi de segle.

Alguns d’ells van sentir predilecció per una temàtica compromesa amb els més 
marginats de la societat, com els germans Miquel (1879-1960) i Llucià Oslé (1880-
1951). D’altres, s’allunyaren de l’idealisme i dels esfumats de Blay o Llimona, per 
apropar-se a una tècnica més primitivista i anunciar un cert expressionisme, com 
succeí amb Carles Mani (1866-1911) o Emili Fontbona (1879-1938). Finalment, 
n’hi hagué alguns que, com Ismael Smith (1886-1972), efectuaran la transició des 
del Modernisme més decadent –sota la in#uència del dibuixant anglès Aubrey Be-
ardsley–, cap a les primeres, i aleshores encara inde!nides, manifestacions noucen-
tistes. 

De fet, escultors com Enric Casanovas, Manolo Hugué o Josep Clarà, que arribaren 
a ser claus dins del Noucentisme idealista, efectuaren les seves primeres passes en 
aquest període, per la qual cosa, algunes de les seves obres més primerenques s’han 
considerat com a pròpies del Post-Modernisme.
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EMILI FONTBONA I VENTOSA 
(Barcelona, 1879 – 1938) 

Format a l’Acadèmia Borrell de Barcelona, fou també deixeble 
d’Eduard Pagès i d’Eusebi Arnau. Formà part, al costat de Xavier 
Nogués, Pere Ysern i Marià Pidelaserra, del grup El Rovell de l’Ou, 
amb el que també col·laborà a la revista Il Tiberio, com a il·lustrador. 
Viatjà a París, on es relacionà amb artistes com Picasso i Manolo 
Hugué. Les formes de la seva escultura, amb aires arcaïtzants, tren-
caren amb el Modernisme a partir de la seva estança a París. A par-
tir del 1906, va allunyar-se del món de l’art degut a una important 
crisi nerviosa. A l’actualitat, la seva obra es troba, bàsicament, en 
col·leccions particulars.

MIQUEL OSLÉ I SÁENZ DE MEDRANO 
(Barcelona, 1879 – 1960)

LLUCIÀ OSLÉ I SÁENZ DE MEDRANO 
(Barcelona, 1880 - 1951)

Tant Llucià com Miquel van formar-se al taller d’escultura industri-
al de Josep Bo!ll i al taller de Josep Montserrat. També van treba-
llar a la foneria Masriera i Campins. Ambdós van establir contactes 
amb artistes destacats com ara Manolo Hugué, Josep Llimona i el 
grup del Rovell de l’Ou. El 1906, Miquel va ser guardonat amb una 
medalla a Madrid per la seva obra Esclaus. Tant ell com el seu germà 
van gaudir de gran èxit i reconeixement per part de la crítica. El re-
alisme dels seus inicis va anar adquirint cert caràcter al·legòric amb 
el pas del temps. També mostraren predilecció cap a l’escultura pú-
blica i monumental. Com succeí amb els germans Vallmitjana, so-
vint resulta difícil determinar l’abast de l’autoria de cadascun en 
obres concretes.

DAMIÀ PRADELL I PUJOL 
(Nascut a Barcelona, en actiu entre 1896 i 1937)

Escultor i medallista. Format a l’Escola de Llotja de Barcelona, fou 
deixeble de Venanci Vallmitjana i de Rossend Nobas. Perfeccionà 
els seus estudis a París, on treballà com alumne de l’escultor Denys 
Puech.  És recordat per la seva participació a l’Exposició de Belles 
Arts de 1897 i la de Primavera de 1937, ambdues a Barcelona. La 
seva obra mostra una diversitat d’interessos i d’ estils, amb escultu-
res anecdotistes, modernistes, de temàtica religiosa o de gènere, o 
retrats, com ara el bust de l’escultor Travé. També va destacar la 
seva tasca com a medallista.

ISMAEL SMITH I MARÍ 
(Barcelona, 1886 – Nova York, 1972)

Va formar-se a l’Escola de Llotja, a l’Acadèmia Baixas i als tallers de 
Rafael Atché, Agapit Vallmitjana i Josep Llimona. L’estada a París, 
entre 1911 i 1914,  el va permetre entrar en contacte amb les avant-
guardes europees. El 1911 va participar en una exposició al Faianç 
Català amb Néstor, Marià Andreu i Laura Albéniz. El noucentisme 
estilístic dels seus inicis derivà cap a un re!nament d’in#uència de-
cadentista i cap a l’expressionisme. Instal·lat a Nova York des de 
1919, la seva activitat artística va començar a decaure a partir del 
1930. Va passar els darrers temps de la seva vida internat en un hos-
pital psiquiàtric de White Plains, a l’estat de Nova York.
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Oslé
Els Pescadors

Guix / 56 55 35 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Oslé
Retrat de nen

Marbre / 50 18 18 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Oslé
Monument als Caiguts (2), 1940

Guix / 215 cm. al. i 225 cm. al.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Oslé  
Grup de pescadors  

Bronze / 20 11 11 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Oslé
Miquelina, 1940-1945

Bronze / 59 60 37 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Damià Pradell
Sant Joan Baptista  

Bronze / 70 66 32 cm.
Col·lecció  Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Ismael Smith
Els enamorats  

Bronze / 25 25 25 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Ismael Smith  
Dos relleus

Ceràmica / 42 28 4 cm. i 34 44 5 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Ismael Smith
Sota la pluja  

Bronze / 36 19 x18,5 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Emili Fontbona
Cap de Faune 

Alabastre / 20 25 22 cm.

Cap de Gitana

Bronze / 20 14 8 cm.

Cap d’àngel 

Bronze / 13 12 8 cm.
Col·lecció Francesc Fontbona, Barcelona



ENTRE EL MODERNISME  
I EL NOUCENTISME 

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 decoraren 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 l’Exposició, Agapit Vallmitjana 
i Barbany% i Manuel Fuxà, respectivament. 

Borrell i Nicolau i Otero iniciaren la seva carrera professional en un punt de transi-
ció entre el Modernisme i el Noucentisme. Grans estatuaris, arribaren al seu perío-
de d’apogeu a !nals de la dècada de 1920, quan Barcelona es preparava per un altre 
esdeveniment que hauria de modernitzar la ciutat: l’Exposició Universal de 1929. 
Els dos artistes participaren 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 de Jaume 
Otero.
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JOAN BORRELL I NICOLAU 
(Barcelona, 1888 – 1951)

Va formar-se a la l’Escola de Llotja de Barcelona i als tallers d’Enric 
Clarasó i dels germans Vallmitjana. El premi aconseguit gràcies al 
seu treball al Monument a Verdaguer de 1912, va potenciar el pres-
tigi assolit durant la seva participació a l’exposició col.lectiva del 
Faianç Català. La seva estada a París, un any més tard, li va perme-
tre entrar en contacte amb artistes com ara Picasso, Rodin i Aristi-
de Maillol, així com completar la seva formació als tallers de Char-
les Despiau i d’Antoine Bourdelle. La seva obra va estar molt 
in#uïda pel mediterranisme i vinculada a la intel·lectualitat nou-
centista. A partir del 1940 va treballar simultàniament als seus ta-
llers de Barcelona, Madrid i Palma de Mallorca

JAUME OTERO I CAMPS 
(Maó, Menorca 1888 – Barcelona, 1945)

Es formà a l’Escola de Llotja de Barcelona, i treballà amb Manel 
Fuxà. Gràcies a una borsa de viatge, obtinguda el 1906, visità París 
i Brussel·les. Ampliada la borsa, pogué conèixer també els Països 
Baixos, les Illes Britàniques i Itàlia. A principis de la dècada de 
1910, tornà a París, una estada que fou essencial cara a la seva evo-
lució estilística, atès que li va permetre treballar amb l’escultor Al-
bert Bartholomé i conèixer a membres de l’avantguarda artística, 
com ara el mexicà Diego Rivera. La producció de Jaume Otero s’in-
sereix entre el darrer Modernisme i el Noucentisme, sempre amb 
un caire naturalista.



Joan Borrell i Nicolau
Bust de Santiago Rusiñol, 1930

Marbre / 44 36 29 cm.
Col·lecció Enric Morera i Borrell, Barcelona
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Joan Borrell i Nicolau  
Relleu clàssic, 1940

Marbre / 45 33 11 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Joan Borrell i Nicolau
Cap de noia asiàtica, 1930

Marbre / 27 21 18 cm.
Col·lecció Enric Morera i Borrell, Barcelona
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Joan Borrell i Nicolau
Fragment de nu femení, 1943

Bronze / 118 33 41 cm.
Col·lecció Antoni Pullés Klarer, Barcelona
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Joan Borrell i Nicolau
Desconsol, 1934  

Bronze / 28 21 12 cm.
Col·lecció Enric Morera i Borrell, Barcelona

Joan Borrell i Nicolau   
Bust de dona 1922 

Bronze / 58 26 23 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès



Joan Borrell i Nicolau
Retrat de Mercè Plantada, c. 1925

Marbre / 60 50 30 cm.
Col·lecció Àgueda Romañà, Barcelona
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Joan Borrell i Nicolau
Bust de dona

Marbre / 59 27 21 cm.
Sala d’Art Artur Ramon, Barcelona
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Jaume Otero  
Nu femení

Marbre / 33 48 22 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Jaume Otero
Capullo

Marbre / 44 19 23 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Jaume Otero 
Nu femení

Marbre / 58 37 27 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Jaume Otero
Noia amb "ors 

Marbre i guix / 65 24 14 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona

137



138 

Jaume Otero
Bacchus  

Bronze / 110 38 18 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



139

Jaume Otero
La nena del colom  

Bronze / 100 16 20 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Jaume Otero
Nu femení

Marbre / 64 40 34 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Jaume Otero
Tres relleus

Terracota o pasta policromada / 
36 29 4 cm. 34 26 4 cm. 36 26 4 cm.

Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Jaume Otero
Vuit #gures petit format  

Guix i terracota/ 
23 15 19 cm. / 28 14 15 cm.
22 19 14 cm. / 22 13 9 cm.
16 14 12 cm. / 21 19 11 cm.
20 12 9 cm. / 22 18 11 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



JULIO ANTONIO (1889-1919) 

Antoni Juli Rodríguez Hernández, més conegut com a Julio Antonio, va néixer a 
Móra d’Ebre el 6 de febrer de 1889. Va estudiar dibuix a l’Ateneu Tarragoní per 
passar després als tallers d’escultors de Tarragona i Barcelona. 

Va començar a fer escultura a Múrcia, ciutat en la que obtingué els seus primers 
èxits gràcies a obres com Flors malsanes, uns èxits que li permeteren traslladar-se a 
Madrid, el 1907. Allà ingressà al taller de Miquel Blay i freqüentà el Círculo de Be-
llas Artes. 

Va viatjar per tot Espanya, Itàlia i també s’estigué a París, una etapa en la que absor-
bí in#uències diverses que marcaren la seva obra posterior, en la que hom pot apre-
ciar-hi un gust pel realisme d’arrel castellana, certa aspiració renaixentista, i una 
constant clàssica. La seva obra és vibrant, enèrgica, i presenta un interès especial 
cap als personatges populars. A més, va concebre gran quantitat de  monuments i 
projectes, molts d’ells tan ambiciosos i de dimensions tan colossals, que no van ar-
ribar mai a realitzar-se, o es van construir ja mort l’escultor, com és el cas del Monu-
ment als Caiguts, present a l’exposició. 

Malalt, Julio Antonio va morir prematurament a Madrid el 15 de febrer de 1919, a 
l’edat de trenta anys.
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Julio Antonio
Bust de la Romanesa

Bronze / 72 53 58 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Julio Antonio   
Jimena Menéndez Pidal, 1918

Bronze / 32 20 22 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Julio Antonio
Ávila de los Caballeros, 1914 

Bronze / 33 18 20 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Julio Antonio
Monument als Caiguts de Tarragona, 1916

Bronze / 134 69 50 cm.
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
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Julio Antonio
La Mujer de la Mantilla, 1912

Terracota / 40 40 26 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Julio Antonio
María, la gitana, querida que fue del Pernales, 1908 

Terracota / 65 x 52 x 32 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Julio Antonio
Venus Mediterrània, 1912

Bronze / 40 14 12 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



NOUCENTISME IDEALISTA

Un dels moviments culturals més importants del segle XX a Catalunya, el Noucen-
tisme, va estar en vigor des de 1906 !ns pràcticament a l’esclat de la Guerra Civil,% 
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 s’allargà !ns el 
1917, quan una nova generació d’escultors plantejaren una evolució dins del movi-
ment.% 

L’intel·lectual Eugeni d’Ors (1881-1954) va emprar per primera vegada el terme 
«Noucentisme», per tal de designar una tendència renovadora que hauria de supe-
rar el Modernisme i, en general, deixar enrere l’art del segle XIX. De fet, el Noucen-
tisme fou tot això i més: un moviment ideològic, cultural, amb caràcter ètic i estè-
tic, que cercava modernitzar i acostar al coneixement una Catalunya essencialment 
rural i, en molts aspectes, encara poc cosmopolita. 

A nivell artístic, el Noucentisme s’inspira en la tradició mediterrània i en el món 
artístic grecollatí, però en presenta una visió més depurada, més moderna. Josep 
Clarà (1878-1958), Enric Casanovas (1882-1848) i Josep Dunyach (1886-1957)% 
encarnen el paradigma d’escultor noucentista, centrat en el bagatge clàssic i amb 
volums i solucions formals propis del segle XX. En sintonia amb aquests escultors, 
l’obra de Manolo Hugué (1872-1945) es caracteritza pel seu gust per allò popular i 
per la representació de personatges i o!cis tradicionals.

L’època noucentista és considerada avui en dia  com una de les que més i millor van 
saber fomentar l’escultura,  especialment l’estatuària. L’escultura pública era consi-
derada el mitjà  ideal per a vehicular ideals i valors, a més d’embellir les ciutats. 
L’escultura fou la disciplina en la que el Noucentisme gaudí de més unitat estilística 
i la que va saber mantenir aquesta homogeneïtat durant més temps.
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ENRIC CASANOVAS I ROY 
(Barcelona, 1882 – 1948)

Va estudiar a l’Escola de Llotja i al taller de Josep Llimona. A través 
de diverses estades a França, Anglaterra, Països Baixos i Bèlgica, va 
acabar de completar la seva formació. Va ser membre de l’Acadèmia 
de les Belles Arts de Sant Jordi i president de l’Associació de les 
Arts i els Artistes. Entre els seus guardons cal destacar la Medalla 
d’Or de l’Exposició Universal de Barcelona de 1929 i el Premi 
Campeny de 1933. La seva obra, in#uenciada pel primitivisme, se 
situa dins l’àmbit del classicisme noucentista. Pel seu taller van pas-
sar deixebles com ara Apel·les Fenosa o Joan Rebull. Va tenir taller 
a Tossa de Mar. Va morir a Barcelona després de passar diversos 
anys exiliat a França.

JOSEP CLARÀ I AYATS  
(Olot, 1878 – Barcelona, 1958) 

Es formà amb Josep Berga i Boix a Olot i a l’Escola de Belles Arts de 
Tolosa de Llenguadoc. A partir de 1900, instal·lat a París, assistí al 
taller de Louis Barrias i conegué els grans noms de l’escultura del 
moment: Rodin, Bourdelle i Maillol. Participà a diversos certà-
mens artístics a París, on presentà les seves millors obres, com De-
essa, que exposà el 1909. La seva producció s’encaminà cap a la se-
renitat i l’equil·libri propis del Noucentisme més idealista. Tornà a 
Barcelona el 1932. És considerat un dels noms essencials del Nou-
centisme i un dels millors escultors catalans del segle XX. Són reco-
neguts també els seus dibuixos, especialment els que féu de la ba-
llarina Isadora Duncan. 

JOSEP DUNYACH I SALA 
(Barcelona, 1886 – Barcelona, 1957)

Es formà a l’Escola de Belles Arts i de la mà d’Eusebi Arnau. De ben 
jove marxà a París i s’hi quedà vint anys. Allà exposà de forma in-
tensa, tant al Saló de Tardor com al saló de la Société Nationale des 
Beaux-Arts. A Catalunya, a la dècada de 1920, contribuí a crear 
l’Associació d’Escultors, i realitzà escultures per a la Plaça de Cata-
lunya i per a l’Exposició Internacional de Barcelona el 1929.

MANUEL MARTÍNEZ I HUGUÉ, «MANOLO» 
( Barcelona, 1872 – Caldes de Montbui, 1945)

Més conegut com a «Manolo» començà a estudiar dibuix a l’Esco-
la de Llotja de Barcelona amb Benet Mercadé com a mestre, tot i 
que aviat ho deixà per formar-se de manera autodidacta. Arran de 
la relació que establí amb Juli González, Picasso, Gargallo i d’altres 
artistes, s’encaminà cap a l’escultura. A París, el 1901, assolí la seva 
maduresa artística i aconseguí projectar-se internacionalment, grà-
cies al seu marxant Kahnweiler. Una de les obres destacades 
d’aquest període es Dona arrupida, que beu de l’obra de Rodin. Ex-
posà a Europa i als Estats Units.



Enric Casanovas
Figura femenina

Marbre / 176 40 40 cm.
Museu del Modernisme Català, Barcelona
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Enric Casanovas  
Senyora d’Imbert

Marbre / 52 21 22 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Enric Casanovas
Bust femení de mig cos

Terracota / 75 53 24 cm.
Museu del Modernisme Català, Barcelona
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Enric Casanovas
Bust femení, c.1920  

Bronze / 43 17 18 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Enric Casanovas
Banyistes, 1930

Relleu en marbre / 49 54 3 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Enric Casanovas
Dona de la Concha  

Bronze / 75 25 20 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



Enric Casanovas
Flora, c. 1917

Marbre / 77 28 18 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i

Jacqueline Elmke, Barcelona
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Enric Casanovas
Bust de Beethoven, 1916

Bronze / 54 29 27 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Enric Casanovas
Dona asseguda

Marbre / 46 29 30 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i

Jacqueline Elmke, Barcelona
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Enric Casanovas
Tristos caminants, 1903-1904

Bronze / 31 19 18 cm.
Galeria d’Art Petritxol -Hèctor Albericio, Barcelona
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Enric Casanovas
Dama d´Elx moderna, c. 1935

Terracota / 54 32 24 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Josep Clarà
Estàtica (I), 1926 

Bronze / 135 35 37 cm.
Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot



Josep Clarà
Erato, 1905

Guix / 33,5 21 21 cm.
Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot
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Josep Clarà
Banyista tot despullant-se, c. 1930

Bronze / 37,5 10 8,5 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



Josep Clarà
El somriure, 1914

Marbre / 36 20 26 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Josep Clarà
La Voluntat, 1911  

Bronze / 58 23 25 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Josep Clarà
El Ritme, 1910  

Bronze / 57 23 35
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Josep Clarà
La romanesa  (x2), 1905

Guix i bronze / 38 39 24 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Clarà
La Deessa, 1928  

Bronze / 37 18,5 22,5 cm.
Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot
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Josep Clarà
L’adolescent, 1905

Guix / 137 48 36 cm.
Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot
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Josep Clarà
Joventut, 1935  

Bronze / 72 25 17 cm.
Col·lecció Isolda Mora, Barcelona
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Josep Clarà
Tors de dona, 1944

Bronze / 24 13 9 cm.
Col·lecció Família Villalonga, Barcelona
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Josep Clarà
Cap de dona, c. 1910  

Bronze / 18 14 11 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Manolo Hugué
Malabarista, 1931

Terracota / 26 14 14 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



177

Manolo Hugué
Maternitat  

Bronze / 29 15 16 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Manolo Hugué
El gravador E.C.Ricart, 1941  

Bronze / 22’5 cm. al.
Col·lecció particular, Barcelona
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Manolo Hugué
La Venus del Mirall, 1930

Bronze / 54 100 27 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Manolo Hugué
La jove catalana, 1911

Bronze / 28 8 8 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Manolo Hugué
La llobera, 1910-1911 

Bronze / 32 cm. al.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Manolo Hugué
Torero ferit, 1937

Bronze / 24 32’5 4’5 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Manolo Hugué
Dona tot pentinant-se

Bronze / 28 8 8 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Manolo Hugué
El Basc, 1936

Bronze / 23’5 15 13 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Manolo Hugué
Sant Francesc, 1934-1935

Bronze / 31 10 15 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Manolo Hugué
Manola, 1902 

Bronze / 28 13 9 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Manolo Hugué
Retrat de Montserrat Fargas, 1935-1936 

Terracota / 22 cm. al
Col·lecció particular, Barcelona
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Manolo Hugué
Paternitat, 1940

Bronze / 18 11 10,5 cm.
Col·lecció Carmen Burgos-Bosch,  
Barcelona
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Manolo Hugué
Xula, 1927-1928  

Bronze / 24 10 10,5 cm.
Col·lecció Carmen Burgos-Bosch,  

Barcelona



190 

Josep Dunyach 
Diana  

Bronze / 51 19 12 cm.
Fundació Casamor, Navata



Josep Dunyach
Baigneuse

Marbre / 93 50 43 cm.
Col·lecció Isolda Mora, Barcelona
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Josep Dunyach
Jove de la petxina  

Bronze / 51 16 11 cm.
Fundació Casamor, Navata



Josep Dunyach
Dona asseguda

Marbre / 34 32 20 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Dunyach
Davant del mar  

Bronze / 53’5 32’5 17 cm.
Fundació Casamor, Navata



L’ESCULTURA NOUCENTISTA  
DE PETIT FORMAT

Les peces de petit format de Joaquim Claret (1789-1964), i Fidel Aguilar (1891-
1917) posen de manifest el gust per l’escultura de saló a la Catalunya noucentista. 
L’escultura decorativa de dimensions reduïdes havia experimentat un creixement 
molt notable en època del Modernisme que, amb l’arribada del nou segle continuà 
vigent, però es depurà, tot esdevenint més sòbria i menys ornamental, amb un ma-
teix interès en la !gura femenina.  

La vessant primitivista del Noucentisme es posà de manifest en aquest tipus de 
produccions, que podem relacionar amb l’escultura arcaica coneguda com a Tana-
gra, un tipus de peces que imitaven l’estil de les estatuetes descobertes a jaciments 
arqueològics del món grec i que es posaren de moda a casa nostra cap el 1900. En 
l’escultura noucentista de petit format hi podem identi!car, també, la in#uència de 
l’obra primerenca d’Aristides Maillol o, !ns i tot, la de Gaston Schnegg (1864-
1909)

.
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FIDEL AGUILAR I MARCÓ 
(Girona, 1894 – Barcelona, 1917)

Va formar-se en un taller de tallista i a l’Escola Municipal d’Arts i 
O!cis de Girona.  El 1909 va muntar un taller de mobles d’encàrrec 
i de restauració, però les seves inclinacions començaren a orien-
tar-se vers l’escultura en pedra. El 1915 es relacionà amb el nucli 
noucentista gironí i col·laborà amb l’arquitecte Rafael Masó en la 
decoració de la Casa Ensesa, a Girona, i en la de la Casa Casas, a la 
platja de Sant Pol. L’any següent dissenyaria el remat de la senyera 
per a l’Orfeó de la Joventut.  Va morir molt jove a causa d’una úlce-
ra d’estómac. Diverses de les seves obres, presentades per la Casa 
Marcó de Quart, van assolir un èxit destacat a l’Exposició d’Arts 
Decoratives de París el 1925.

JOAQUIM CLARET I VALLÈS 
(Camprodon,1879 – Olot, 1964) 

Format a les Escoles de Belles Arts d’Olot i a la de Llotja de Barce-
lona, el 1906 es traslladà a França on estudià a l’Académie Ranson. 
Fou el col·laborador habitual d’Aristides Maillol i del pintor Mauri-
ce Denis. Fins el 1940, visqué a Saint-Germain-en-Laye, prop de 
París, tot i que viatjà a Catalunya regularment per a participar en 
exposicions, com les de L’Associació d’escultors, Les Arts i els Ar-
tistes, o l’Exposició Internacional de Barcelona el 1929. Després de 
la Guerra Civil, s’instal·là a Olot, on treballà al cèlebre taller d’imat-
geria religiosa L’Art Cristià !ns a la seva jubilació. En la seva escul-
tura destaca la !gura femenina i el petit format, dins del Noucentis-
me i del Nou classicisme francès. 

JAUME DURAN I CASTELLANOS 
(Barcelona, 1891 – Barcelona, 1983) 

Es formà a l’Escola de Llotja, i començà a treballar al taller del seu 
oncle, l’escultor Miquel Castellanos. També fou deixeble d’Esteve 
Monegal. Durant la seva època de formació, viatjà per Itàlia, França 
i Bèlgica. Dins de la seva tasca docent, fou professor a l’Escola de 
Bells O!cis de la Mancomunitat i impartí la matèria d’Escultura 
aplicada a l’Escola del Treball de la Diputació de Barcelona. Obtin-
gué la medalla d’or del Reial Cercle Artístic de Barcelona el 1941, 
tot essent vocal de la Junta. Realitzà retrats, monuments i estatuària 
pública, entre la que cal destacar l’efectuada a la Plaça de Catalunya 
de Barcelona el 1929.

PERE JOU I FRANCISCO 
(Barcelona, 1891 – Sitges, 1964) 

Estudià a l’Escola de Llotja, fou deixeble de Venanci Vallmitjana i 
Pau Gargallo, tot col·laborant amb aquest darrer a la decoració de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fou molt actiu a la ciutat de 
Sitges, on tenia vincles familiars. De les seves primeres obres, cal 
destacar els capitells del Palau Maricel de Sitges, encarregats per 
Miquel Utrillo, o la placa commemorativa de la inauguració del 
Museu Cau Ferrat. Gran part de la seva producció és escultura apli-
cada a l’arquitectura, com ara l’escut de la Casa de Correus de Bar-
celona, fet el 1919, o la decoració del Pavelló de la Ciutat de l’Expo-
sició Internacional de 1929. Va ser professor de l’Escola Massana 
durant vint anys. També va treballar a l’estranger, tot realitzant la 
decoració de l’església de Newport a Nova York, el 1923.

JAUME MARTRUS I RIERA 
(1889 – 1966) 

Estudià a l’Escola d’Arts i O!cis de Manresa i a l’Escola de Llotja de 
Barcelona. Freqüentà el Cercle de Sant Lluc i l’Agrupació Artística 
de Barcelona. Treballà com a aprenent als tallers de Pere Carbonell 
i de Josep Campeny i, entre 1925 i 1929, als tallers d’imatgeria reli-
giosa L’Art Cristià, d’Olot. Martrus viatjà a París, Suïssa, Itàlia i 
l’Àfrica subsahariana, on sembla que aprengué les tècniques de la 
talla d’ivori. Fou autor d’una obra molt diversa, en la que destaca la 
caricatura (gènere en el que signava sota el seu pseudònim «Su-
tram»), l’escultura de caire religiós, i la medallística.  

ARMAND VALLÈS I CASTANYÉ 
(Pobla de Claramunt, 1924 – Brasil, 2007)

Format a l›Escola de Llotja. Se›n coneixen molt poques dades bi-
ogrà!ques. Exposà regularment als Salons de Barcelona, !ns que el 
1956 emigrà a Brasil, on fundà La Condal, una empresa de màsca-
res i joguines amb la que aconseguí èxit comercial i popularitat.



Armand Vallès (atribuïda a)  
Cap de dona

Pedra / 35 20 26 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Jaume Martrus  
Home a cavall

Marbre / 61 56 20 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Jaume Duran
La noia enamorada

Marbre blanc / 40 24 12 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i

Jacqueline Elmke, Barcelona
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Pere Jou
Nu femení assegut, 1928

Pedra de Girona / 56 32 17 cm.
Col·lecció David Jou, Sitges
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Pere Jou
La Cubanita. Nieves Selva, 1928

Bust en pedra / 44 27 27 cm.
Col·lecció David Jou, Sitges
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Pere Jou
Nu femení amb els braços al cap, 1927

Bronze / 74 20 15 cm.
Col·lecció David Jou, Sitges
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Joaquim Claret
Tres dones ballant

Bronze / 47 15,5 42 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès



Joaquim Claret
Figura femenina, c.1925

Marbre blanc / 28 18 17 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i
Jacqueline Elmke, Barcelona
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Joaquim Claret
El despertar, 1920-1925

Marbre blanc / 39 10 10 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i

Jacqueline Elmke, Barcelona
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Joaquim Claret
Dona asseguda, c.1930

Bronze / 24,7 15 15,6 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Fidel Aguilar
Síg!id  

Bronze / 21 7 6 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona





PAU GARGALLO (1881-1934) 

Pau Gargallo Català va néixer a Maella, Saragossa, el 5 de gener de 1881. El 1888 la 
família Gargallo vengué el seu negoci de transports per diligència i es traslladà a 
viure a Barcelona, a l’actual barri del  Raval. El 1895, Pau entrà com a aprenent al 
taller d’Eusebi Arnau, una tasca que  compaginà amb els estudis o!cials a Llotja, on 
assistí a les classes d’Agapit Vallmitjana. En aquesta època s’inicià la seva amistat 
amb Isidre Nonell i Pablo Ruiz Picasso. Obtingué una borsa de viatge a Llotja, per 
Escultura del Natural, que, prorrogada, el durà a París durant uns mesos, on es creu 
que fou deixeble de Robert Wlérick. Després d’un temps a Barcelona, on féu la seva 
primera màscara de ferro forjat, Gargallo tornà a París el 1912. A la capital francesa 
s’establí per un temps, tot i que passà temporades a Catalunya, especialment durant 
la  Primera Guerra Mundial, un temps que l’autor apro!tà per a impartir docència a 
l’Escola Tècnica d’O!cis Artístics de la Mancomunitat. 

Gargallo morí a Reus el 28 de desembre de 1934. Sembla que fou a resultes d’una 
afecció pulmonar contreta quan es desplaçava a Maella des de Barcelona, on acaba-
va d’inaugurar la que seria la seva darrera exposició a la Sala Parés. En la seva obra 
conviuen !gures de volums massissos deutores del Noucentisme tant per la temà-
tica com per la forma, amb peces més properes a l’abstracció, de línies vibrants que 
juguen amb el buit i generalment de metall.
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Pau Gargallo
Autoretrat  

Bronze / 28 19 20 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Pau Gargallo
Mirall modernista

Marc de fusta policromada / 55 105 112 cm.
Col·lecció Carmen Burgos-Bosch, Barcelona
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Pau Gargallo
Homenatge a Chagall, 1933

Ferro / 37 22 21’5cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, Barcelona
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Pau Gargallo
Acadèmia, 1933-1934  

Bronze / 70’5 50 33’5 cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, Barcelona
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Pau Gargallo
Dorment, 1924

Bronze / 11’8 26 18 cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, barcelona



Pau Gargallo
Dona del càntir (Aguadora), 1925

Terracota / 50 15 12 cm.
Col·lecció Javier Martí, Barcelona
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Pau Gargallo
La Bèstia de l’home (Rel. Br), 1904

Relleu en bronze / 43 61 17cm.
Galeria d’Art Petritxol-Hector Albericio, Barcelona
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Pau Gargallo
Caïm

Bronze / 24 18 1’3cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



LA GENERACIO DEL 1917 

L’escultura de la Catalunya dels anys 1920 s’anava desvinculant del tipus de plàstica 
centrada en la Catalunya grega i l’idealisme, que havia obtingut un èxit sense prece-
dents en la dècada anterior. Els escultors !guratius del moment, els que es coneixen 
com a «Generació de 1917», combinaven certa transgressió amb el gust pel classi-
cisme dels seus predecessors. La data de 1917 marca un punt d’in#exió en la histò-
ria política de Catalunya, amb la mort del President Prat de la Riba, i també indica 
l’inici de la carrera artística de la nova generació d’escultors. 

Per bé que no representaren un moviment homogeni, els artistes de la Generació 
de 1917 sí que tingueren uns trets diferencials comuns, com podrien ser l’interès 
per la !gura humana, des d’una postura més  realista i menys conceptual i ortodoxa. %

Dins de la Generació de 1917, destaquen els artistes vinculats al grup «Els Evolu-
cionistes». Aglutinats a redós de Joan Rebull (1899-1981), al grup hi descobrim a 
escultors de la talla de Josep Granyer (1899-1983), Josep Viladomat (1899-1989) 
o Apel·les Fenosa (1899-1988). Tanmateix, si tenim en compte la seva obra d’abans 
de 1930, també poden ser assimilats a la Generació de 1917 escultors com Pau 
Gargallo  (1881-1934), Frederic Marès (1893-1991), Rafael Solanic (1895-1990), 
Martí Llauradó (1903-1957) i, en menor mesura, Alfons Pérez Fàbregas (1890-
1967), Vicenç Navarro (1888-1979) i Llorenç Cairó (1896-1981).
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JOAN BELTRAN BERNIS 
(Barcelona, actiu a "nals de segle XIX i principis del segle XX)

Escultor nascut a la segona meitat del segle XIX, a Barcelona. De 
Beltran se’n saben poques dades, més enllà de la seva participació a 
l’exposició de Belles Arts de Barcelona el 1896.

LLORENÇ CAIRÓ I SANCHIS 
(Figueres, 1896 – Barcelona, 1981)

Es formà a l’Escola de Llotja, tot esdevenint deixeble d’Antoni Alsi-
na. Aprengué al taller de Roberto Bechini a treballar la tècnica del 
marbre. Formà part de l’escola empordanesa d’escultura de línia 
classicitzant en què també participen Frederic Marès i Antoni Ca-
samor. L’any 1926 exposà a Barcelona amb l’agrupació «Conrea-
dors de les Arts». Ha estat mereixedor de diversos premis, com ara 
el Sant Jordi d’escultura el 1950 i la Medalla d’Or de l’Exposició de 
Primavera de Barcelona el 1955. Es conserva obra seva a Figueres, 
la Bisbal i el Museu de l’Empordà. Un deixeble seu fou l’escultor 
Ricard Sala. 

LLUÍS CURÓS I MORATÓ 
(Olot, 1886 – 1979)

Va formar-se a l’Escola de Belles  Arts i O!cis d’Olot, on va ser dei-
xeble de mestres com ara Josep Berga i Boix, Xavier Labarta, Xavier 
Nogués i especialment de Martí Casadevall,  entre d’altres. Als seus 
inicis es va especialitzar en la realització de !gures de sants, i també 
va treballar la !gura femenina i els retrats,  com el de Josep Pla. 
Gran admirador de Claret i Clarà, va viure en la transició entre el 
Modernisme i el  Noucentisme, i la seva obra palesa també la in#u-
ència de Maillol.

JULI GONZÁLEZ I PELLICER 
(Barcelona, 1876 – París, 1942)

Format al taller familiar en la forja i l’orfebreria, marxà a París on es 
formà en la tècnica de la soldadura autògena. Allà es relacionà amb 
artistes com Pau Gargallo, que l’animaren a dedicar-se a l’escultura. 
Al llarg de tota la seva vida utilitzà diverses tècniques, com ara la 
planxa de ferro –com és el cas de Petita maternitat retallada de 
1927–, els volums  massissos, o bé obres !liformes com ara Dona 
pentinant-se, de 1931. Tot i el seu camí cap a l’abstracció, no aban-
donà mai l’escultura !gurativa, en la qual destaca el seu tema més 
treballat, La Montserrat.

APEL·LES FENOSA I FLORENSA 
(Barcelona, 1899 – París, 1988)

Va formar-se a l’Escola Horaciana i més tard va tenir com a mestres 
a Francesc Labarta i a Enric Casanovas. Durant la dècada dels anys 
vint va residir a París, on va establir amistat amb Picasso i Max Ja-
cob. Tot i els lligams amb el Noucentisme i el grup dels Evolucio-
nistes, la seva obra s’orientarà vers l’expressionisme, tal com mos-
tren Lleida, de 1937, i el Monument a Oradour de 1945. El contacte 
amb poetes com Jean Cocteau o Paul Éluard va accentuar el lirisme 
de les seves escultures. Entre 1965 i 1970 va exposar regularment a 
la Galerie Dubourg de París, i, entre 1965 i 1986, a la Sala Gaspar 
de Barcelona.

ANTONI RAMON GONZÁLEZ LÓPEZ 
(La Unión, Murcia, 1909 – Barcelona, 1980)

Nascut a Múrcia, des de petit va viure a Barcelona, on fou deixeble 
de Miquel Soldevila i de Josep Llimona. Dins la seva producció 
destaca l’escultura monumental i la funerària. Fou un dels socis 
fundadors del Saló de Montjuïc. Una de les seves peces més impor-
tants és Donzella enamorada, de 1934.

JOSEP GRANYER I GIRALT 
(Barcelona, 1899 – Barcelona, 1983)

Format a l’Escola Municipal de Belles Arts, treballà als tallers de 
Francesc Labarta, Josep Casanovas i Joan Rebull. A part de la seva 
obra escultòrica també feu dibuix, gravat i il·lustració. Formà part 
del grup de «Els Evolucionistes», i estigué a París, Bèlgica, Lon-
dres, Itàlia, Egipte, Grècia i Israel.

FREDERIC MARÈS I DEULOVOL 
(Portbou, Girona, 1893 – Barcelona, 1991) 

Format a Llotja i amb Eusebi Arnau. Destaca la gran quantitat d’en-
càrrecs que rebé a partir de 1918 i que el convertiren en un dels 
grans noms de l’escultura monumental de l’Estat. Sobresurt també 
la restauració de les tombes reials de Poblet, el 1946. La importàn-
cia de Marès va més enllà de la creació escultòrica, ja que destaca la 
seva faceta com a docent, com a president de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi entre 1963 i 1990, i com a 
col·leccionista. Bona mostra d’això és el Museu Frederic Marès, 
creat a partir de la donació de les col·leccions d’escultura que l’artis-
ta va fer a l’Ajuntament el 1946, i que ell va anomenar el seu Museu 
Sentimental.
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FRANCISCO MORA ORTIZ DE TARANCO 
(València, 1909 – Barcelona, 1949)

Advocat de professió i !ll de l’arquitecte modernista Francisco 
Mora Berenguer, va conèixer els cercles artístics, tot quedant fasci-
nat per l’escultura. D’aquí va prendre la decisió de dedicar-se a l’art, 
sense formació prèvia, però amb uns dons innats. Amic de Clarà, va 
morir molt jove, i tan sols presentà en públic la seva obra en una 
exposició a les Galeries Franquesa el 1949. La seva a!ció als braus 
va fer que aquest fos un tema recorrent en moltes de les seves escul-
tures. Arribà a retratar als toreros més destacats de l’època, com 
Manolete o Carlos Arruza.

VICENÇ NAVARRO ROMERO 
(València, 1888 – Barcelona, 1979)

Va cursar estudis a l’Escola de Belles Arts de Sant Carles a València 
i va completar la seva formació amb una estada pensionada a Roma 
el 1913. Dos anys més tard va obtenir la Primera Medalla a l’Expo-
sició Nacional de Belles Arts amb l’obra Aurora. El 1918 va esta-
blir-se a Barcelona com a Catedràtic de la Llotja, tot iniciant una 
important carrera com a docent. També va arribar a esdevenir 
membre acadèmic de Sant Carles de València i de San Fernando de 
Madrid. La seva obra va rebre la in#uència del mediterranisme i del 
realisme.

ALFONS PÉREZ I FÀBREGAS  
(Barcelona, 1890 – Barcelona, 1967)

Va ser deixeble de l’escultor Rafael Atché. Fou membre del Reial 
Cercle Artístic de Barcelona, tot participant a l’exposició d’inaugu-
ració de la nova seu de l’entitat el 1915 a la Rambla de Catalunya, 
on també van assistir altres escultors del panorama artístic, com ara 
el seu mestre Atché i Josep Montserrat. Les seves obres van estar 
presents a la V Exposició Internacional de 1907 i en el Certamen 
Nacional barcelonès de 1942. Barcelona compta amb la seva escul-
tura en homenatge al dibuixant Joan Junceda, feta el 1964, un me-
dalló de marbre blanc ubicat a Rambla Catalunya.

JOAN REBULL I TORROJA 
(Reus, 1899 – 1981)

El 1915 ingressà a l’Escola d’Arts i O!cis de Barcelona i al taller de 
Gabriel Bechini. El 1918 entrà a formar part del grup dels Evoluci-
onistes. L’estada a París, entre 1926 i 1930, li permeté establir amis-
tat amb Picasso i amb Paul Éluard. El 1935 fundà i dirigí, junta-Éluard. El 1935 fundà i dirigí, junta-. El 1935 fundà i dirigí, junta-
ment amb Ignasi Mallol, l’Escola-Taler de Pintura i Escultura de 
Tarragona. Va ser guardonat amb el Premi Nacional d’Escultura el 
1938 i la Medalla d’Or de la Generalitat el 1980. El seu estil, de!nit 
per un tipus d’escultura de volums contundents, va estar in#uenciat 
pel meditarrenisme, l’art d’avantguarda i el primitivisme de l’art 
egipci i mesopotàmic. 

RAFAEL SOLANIC BÀLIUS 
(Barcelona, 1895 – Barcelona, 1990)

Es formà a l’Escola Superior de Bells O!cis i fou deixeble de l’escul-
tor Esteve Monegal, tot treballant al seu taller. Mereixedor de pre-
mis, com la Tercera Medalla a l’Exposició Nacional de Belles Arts 
de 1943 i la Medalla d’Or a l’Exposició Nacional d’Arts Decoratives 
de 1949. De la seva tasca docent, cal destacar que va ser professor 
de l’Escola Normal de la Generalitat de Catalunya, en l’especialitza-
ció de Realitzacions, l’Escola Superior de Bells O!cis i l’Escola 
Blanquerna. Realitzà diverses obres per a esglésies, com el Mones-
tir de Montserrat i la Seu de Lleida.
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Rafael Solanic
Figura ornamental

Bronze / 27 11 11 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Granyer
Banyista  

Bronze / 33 9’5 11’5 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Josep Granyer
Coco$e, 1933

Bronze / 49’5 19 20 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Josep Granyer   
Dona dempeus

Bronze / 30 7 9’5 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Josep Granyer
Eivissenca

Bronze / 43 13 16 cm.
Col·lecció Granyer Manyà, Barcelona
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Josep Granyer
Dromedari

Bronze / 32 10 17 cm.
Col·lecció Granyer Manyà, Barcelona



227

Juli González
Tête double Tête, 1934-1936  

Bronze / 22 20 20cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, Barcelona
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Francisco Mora
Toreador, 1947

Bronze / 23 22 28 cm.
Col·lecció Isolda Mora, Barcelona
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Francisco Mora
Manolete, 1947

Bronze / 27 15 9 cm.
Col·lecció Isolda Mora, Barcelona



230 

Apel·les Fenosa
Bust femení, 1923

Bronze / 19,5 12,5 14,8 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Apel·les Fenosa
Sèrie Ballarines (IV), 1925

Bronze a la cera perduda. / 19,5 6,5 5,3 cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, Barcelona
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Apel·les Fenosa
Sèrie Ballarines (VI), 1925

Bronze a la cera perduda. / 14 7 5,5 cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, Barcelona
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Apel·les Fenosa
Monument aux Martyrs  

d’Oradour-sur-Glane, 1944-1945

Bronze / 347 110 75 cm.
Fundació Apel·les Fenosa, El Vendrell
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Apel·les Fenosa
Liberté, 1950

Bronze / 75 24 22 cm.
Fundació Apel·les Fenosa, El Vendrell



235

Apel·les Fenosa
Cassiopée, 1978

Bronze / 110 35 25 cm.
Fundació Apel·les Fenosa, El Vendrell
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Frederic Marès
Figura femenina

Relleu en bronze / 36,5 68 3 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



Frederic Marès
Bust de Jaume Pahissa, 1917

Marbre / 56 41 32 cm.
Museu Frederic Marés, Barcelona
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Frederic Marès
Pastoreta

Marbre / 81 70 29 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Alfons Pérez Fàbregas
Adam i Eva

Guix a l’estuc pàtina verda / 180 75 90 cm.
Col·lecció Àgueda Romañà, Barcelona
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Vicenç Navarro
Bailaora

Terracota a la patina de bronze / 66 22 18 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Vicenç Navarro
Cap de dona  

Bronze / 31 20 15 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Vicenç Navarro
Cap de nena  

Bronze / 31 26 16 cm.
Fundación Eduardo Capa, Madrid
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Vicenç Navarro
Maternitat  

Guix patinat / 180 75 90 cm.
Col·lecció particular, Barcelona
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Llorenç Cairó
El Forjador

Terracota / 37,5 15,5 11 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



245

Llorenç Cairó
Tramuntana

Bronze / 38 12 14 cm. 
Col·lecció particular, Girona
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Llorenç Cairó
Nu de dona

Bronze / 57 14 17 cm.
Col·lecció particular, Girona
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Llorenç Cairó   
Dona de peu

Bronze / 57 14 17 cm.
Col·lecció particular, Girona



Llorenç Cairó
Banyista

Marbre blanc / 37 11,5 11,2 cm
Museu de l’Empordà, Figueres
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Llorenç Cairó
Nu semiestirat

Bronze / 46  17 26 cm.
Col·lecció particular, Girona



Joan Beltran  
Dona de peu

Pedra / 88 27 13 cm
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Lluís Curós
Home carregant

Guix / 78 47 21 cm.
Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot
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Joan Rebull
Dona dempeus, 1951

Marbre i pedra / 140 35 35 cm
Col·lecció Joaquim Soler i
Jacqueline Elmke, Barcelona



253

Joan Rebull  
Dona dempeus, 1951

Marbre i pedra / 140 37 37 cm
Col·lecció Joaquim Soler i

Jacqueline Elmke, Barcelona



Joan Rebull
La Gitaneta, 1933

Pedra / 81 35 31 cm
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Joan Rebull
Dona estirada, 1974

Marbre / 25 64 29 cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, Barcelona
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Antoni Ramon González
Mitja #gura

Terracota / 73 45 38 cm
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



PLENITUD I HARMONIA

L’escultura catalana visqué un període de maduresa i d’esplendor durant el primer 
terç del segle XX. L’obra dels autors més destacats del moment, entre els que desta-
ca %Enric Monjo (1896-1976), Antoni Ramon González (1909-1980), Antoni Ca-
samor (1907-1979) o Santiago Costa i Vaqué ( 1895-1984), és rica i variada, i tras-
llada l’esperit clàssic, i fortament !guratiu del segon noucentisme a la Catalunya 
contemporània. L’interès per la representació del cos humà és una constant en 
aquests escultors, però la seva mirada se centra en la volumetria i la materialitat, i no 
tant en l’expressió de sentiments o emocions que caracteritzava la disciplina al tom-
bant de segle.% 

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.
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SANTIAGO COSTA I VAQUÉ 
(Móra d’Ebre, 1895 – Tortosa, 1984)

Format a l’Escola de Llotja. Destinat a Madrid per fer el servei mi-
litar el 1917, va conviure amb el seu cosí Julio Antonio, i a la mort 
d’aquest, es va traslladar al Brasil i l’Argentina, on va realitzar el mo-
nument al !lantrop Álvarez. El 1983 féu entrega de la totalitat de la 
seva obra al  Museu d’Art  Modern de Tarragona . A més de la seva 
vessant escultòrica, Costa també  destacà pel seu domini de la pin-
tura, en la qual són freqüents els temes i motius relacionats amb la 
seva regió d’origen.

MARTÍ LLAURADÓ I MARISCOT 
(Barcelona, 1903 – Barcelona, 1957)

Format amb Enric Bassas, treballà amb Joan Borrell i Nicolau i Joan 
Rebull. Exposà per primera vegada amb molt d’èxit i guanyà meda-
lles en les exposicions nacionals de 1934 i de 1950. També guanyà el 
Premi Villaamil el 1954, i el Premi de la Exposició del Nu el 1933.  El 
1957 el Reial Cercle Artístic de Barcelona  li va concedir la seva me-
dalla.

SALVADOR MARTORELL I OLLER 
(La Canonja, 1895 – Tarragona, 1968)

Es va formar a Tarragona i a l’Escola de Llotja de Barcelona, ciutats 
on celebrà les seves primeres exposicions. Obtingué de la Diputa-
ció de Tarragona una pensió per a ampliar els seus estudis a França. 
La seva escultura de tendència clàssica arcaica va estar in#uenciada 
per Aristide Maillol. Va ser mereixedor de premis, com ara la Me-
dalla d’or de l’Exposició Art Déco de París de l’any 1925, l’Exposi-
ció Internacional de Barcelona de 1929 i dues medalles Julio Anto-
nio de Tarragona, els anys 1944 i 1945. Gran part de les seves obres 
es troben al Museu d’Art Modern de Tarragona, juntament amb les 
dels escultors Julio Antonio i Santiago Costa.  

ENRIC MONJO I GARRIGA 
(Vilassar de Mar, 1896 – Barcelona, 1976) 

Format a l’Escola de Llotja de Barcelona amb el mestre Antoni Al-
sina, assistí als tallers d’ Eusebi Arnau i de Josep Llimona. Estudià 
anatomia a la Facultat de Medicina i fou pensionat a París i Brussel-
les. Més tard, exercí docència a Llotja. Dins la seva producció des-
taquen els encàrrecs de temàtica religiosa, com els que féu per a 
Montserrat i Terrassa. Són també de gran rellevància, entre altres 
tipologies, els seus retrats i nus femenins. Tingué un gran ressò i 
difusió als Estats Units, on exposà i dugué a terme projectes impor-
tants.

JOSEP VILADOMAT I MASSANAS 
(Manlleu, 1899 – Escaldes-Engordany, Andorra, 1989) 

Treballà d’aprenent amb Rafael Atché, Eusebi Arnau i Joan Borrell 
i Nicolau. Fou membre fundador de l’agrupació artística Els Evolu-
cionistes, un grup originat al taller del carrer Guàrdia de Barcelona, 
que Viladomat compartia amb els pintors Joan Cortés i Joan Serra. 
Va ser mereixedor de diferents premis, com el de l’Exposició Muni-
cipal de Belles Arts de Barcelona de 1923, que li va permetre viatjar 
per Itàlia i París, o el Campeny d’escultura de 1936. Entre l’estatuà-
ria pública realitzada a Barcelona, destaquen obres com ara Mater-
nitat, a la Plaça de Catalunya; el Monument a Fred Stark Pearson de 
la Plaça Pedralbes; l’Homenatge a Pi i Maragall de la Plaça Llucma-
jor, o La República. A Escaldes-Engordany, a Andorra, està ubicat 
un museu monogrà!c dedicat a la memòria de l’artista.



Santiago Costa
Espigadora

Pedra / 49 27 16 cm
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
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Salvador Martorell  
Noia ajeguda

Marbre / 26,5 10 14 cm
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
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Martí Llauradó
Nu del drap, c. 1950

Pedra / 130 36 44 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Martí Llauradó
Dona del viso, 1949

Terracota / 43 21 21 cm
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Martí Llauradó
Repòs, 1947

Pedra / 36 109 42 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Martí Llauradó
Relleu dels Tres Nusos, 1935

Marbre / 25 35 8 cm
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona

264 



Martí Llauradó 
Jovenet, 1935

Marbre / 66 17 17 cm
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Martí Llauradó
Dona de peu

Marbre / 87 33 28 cm
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona

266 



Josep Viladomat
Dona estirada

Marbre / 65 23 23 cm
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Viladomat
Venus de Cerdanyola, 1939

Bronze / 12 40 18,5 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



Josep Viladomat
Dona asseguda

Marbre / 54 14 21 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Viladomat
Dona ajupida

Marbre / 65 24 cm. 23 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i
Jacqueline Elmke, Barcelona
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Josep Viladomat
Dona asseguda

Marbre / 46 22 16 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Enric Monjo  
Bust de nen

Marbre / 29 cm. al.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Enric Monjo
Cap de dona

Marbre / 37 cm. al.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Enric Monjo
La inspiració i la inmortalitat

Bronze / 46,5 41,5 19 cm.
Col·leccióparticular, Barcelona
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Enric Monjo
Mediterrània  

Bronze / 34 99 25 cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, Barcelona



LA NOVA FIGURACIÓ

L’inici de la segona meitat del segle XX representa un moment de reviscolament de 
l’escultura després de la Guerra Civil. L’estatuària pública i l’obra de caràcter religi-
ós –tant l’aplicada a l’arquitectura com la imatgeria– es reprenen en aquesta època, 
i propicien un nou punt de partida per a la disciplina en una etapa de crisi profunda 
i d’estancament del país. És també un moment d’expansió internacional dels escul-
tors de casa nostra, alguns d’ells, forçats per la trista realitat de l’exili. 

Més endavant, ja entrat el darrer terç de segle, els plantejaments estètics d’aquests 
escultors els posicionen i diferencien en un context en el que, cada vegada més, la 
!guració sembla tenir menys cabuda. L’obra de Ricard Sala (1927-2009), Margari-
ta Sans Jordi (1911-2006), Enric Galcerà (1919-1980) i Luisa Granero (1924-
2012), Josep Busquets (1914-1998), Josep Cañas (1905-2001), Antoni Bellmunt 
(1914-1988) i Fernando Bernad (1913-2005), s’emmarca en aquest context. D’una 
qualitat i d’un sentit constructiu excepcionals, treballen en la consolidació d’una 
nova tendència escultòrica, actualitzada i honesta, centrada en la !gura humana i 
que lluita per desvincular-se de l’herència noucentista.
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ANTONI BELLMUNT I TRÀFACH 
(Barcelona, 1914 – 1988)

Format a l’Escola de Llotja, els seus mestres varen ser els escultors 
Antoni Parera i Jaume Otero. La seva especialitat eren els retrats en 
què mostrava una tècnica virtuosa. Va participar en nombroses ex-
posicions col·lectives i en certàmens o!cials, entre els quals desta-
quen les Nacionals de Belles Arts de 1944 i 1950. Individualment, 
va exposar a les Galeries Franquesa el 1948. Entre els seus premis 
hi ha el de Palma de Mallorca, obtingut a l’Exposició Nacional de 
Belles Arts de 1960. Gran part de la seva obra està dedicada a les 
Illes Balears. L’Ajuntament de Barcelona custodia al Saló de la Rei-
na Regent el seu Bust de Joan Carles I.

FERNANDO BERNAD CASORRÁN 
(Lecera, Saragossa, 1913 – Barcelona, 2005) 

Estudià a l’Escola de Llotja i al taller de Joan Borrell i Nicolau, Joan 
Rebull i Enric Casanovas. Amb Rebull, va col·laborar en l’execució 
dels relleus que decoren la façana del monestir de Montserrat, en-
tre d’altres encàrrecs. La temàtica religiosa però també el nu femení 
van ser els seus temes preferits, en què s’aprecia la in#uència dels 
seus mestres. D’entre altres llocs, va exposar especialment a París i 
Barcelona. Se’l considera un dels escultors-picapedrer més notables 
del segle XX. Algunes de les seves obres s’exposen al Museu Co-
marcal de Manresa. Un dels seus deixebles és l’escultor Iago Almuni. 

JOSEP BUSQUETS I ÒDENA 
( Fontscaldes, Valls, 1914 – Barcelona, 1998)

S›educà a escoles de Reus i Tarragona, on entre altres va ser alum-
ne de Joan Rebull i Salvador Martorell. Més tard, treballà al taller 
de Martí Llauradó. Participà en la confecció del retaule nou de l’es-
glésia de Sant Joan de Valls, entre 1949 i 1955. Un dels seus projec-
tes públics més destacats és el Monument als Xiquets de Valls de 
1969, a la capital de l’Alt Camp, on tenia el seu taller, que és visita-
ble actualment i on es pot contemplar una selecció de les seves 
obres. 

JOSEP CAÑAS I CAÑAS 
(Banyeres del Penedès, Tarragona, 1905 - El Vendrell, 2001)

Autor polifacètic, va estudiar a l’Escola d’Arts i O!cis de Vilanova i 
la Geltrú i es va formar sota la tutel·la de Joaquim Mir i d’Enric C. 
Ricart. També es va dedicar al teatre, tot estrenant Amor, Vida o 
Mort al Teatre Principal de Tarragona. De 1932 a 1935 va estar 
pensionat a Londres gràcies a una beca de la Generalitat de Catalu-
nya. El 1942 guanya el premi d’Escultura de l’Exposició Nacional 
de Belles Arts amb l’obra La Primavera . Els set anys que va passar a 
Mèxic, des de 1948, van marcar decisivament la seva obra, que a 
partir d’aleshores mostraria la in#uència del primitivisme indígena. 
El 1984 va rebre la Creu de Sant Jordi.

ANTONI CASAMOR D’ESPONA 
(Barcelona, 1907 – Cervià de Ter, 1979) 

Es va formar a Figueres amb Juan Núñez, i després a l’Escola de 
Llotja de Barcelona, amb Josep Dunyach. Pertany a l’Escola empor-
danesa, i és deutor del moviment noucentista al qual s’incorporà 
tardanament. La seva obra es focalitza en la !gura femenina. Realit-
zà diverses escultures per al recinte de l’Exposició Internacional de 
Barcelona de 1929. Entre els anys 1940 i 1941 es va presentar amb 
el grup barcelonès «Promoció Mediterrània» i va exposar individu-
alment a les galeries Syra de Barcelona. També va ser col·leccionista 
d’art. De fet, el seu patrimoni, conservat a la seva casa de Raset, va 
possibilitar la creació de la Fundació Casamor, oberta al públic el 
1999.

LUISA GRANERO SIERRA 
(Barcelona, 1924 – 2012)

Es va formar a l’Escola Superior de Llotja de Barcelona, i fou deixe-
ble de Jaume Otero i d’Enric Monjo, amb els quals va col·laborar en 
diversos projectes. El 1964, va esdevenir catedràtica de l’Escola de 
Belles Arts de Barcelona, centre que esdevindria la Facultat de Be-
lles Arts de la Universitat de Barcelona;  i acadèmica de la Real Aca-
demia de San Fernando de Madrid, de la Real Academia de Santa 
Isabel d’Hongria de Sevilla i, de la Reial Acadèmia Catalana de Be-
lles Arts de Sant Jordi. Casada amb el també escultor Enric Galcerà, 
la seva obra se centra en la !gura femenina i en l’estudi de la volume-
tria.
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ENRIC GALCERÀ I MARTÍ 
(Barcelona, 1919 – 1980)

Va heretar la seva vocació artística del seu pare, Frederic Galcerà, i 
va acabar compartint-la amb la seva dona, la també escultora Luisa 
Granero. La seva formació va iniciar-se a la Llotja de Barcelona i a 
l’Escola Massana. Va arribar a ser Catedràtic d’Anatomia a la Facul-
tat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Va ser guardonat 
amb diverses medalles, com ara l’ atorgada per l’Acadèmia de Belles 
Arts de Barcelona, la Medalla de Plata de la Biennal de Saragossa o 
la tercera Medalla de l’Exposició Nacional de Madrid.

RICARD SALA I OLIVELLA 
(Barcelona, 1927 – 2009)

Deixeble d’Antoni Sagarra i de Llorenç Cairó, arribà a ser catedràtic 
de Modelat i, més tard, director de l’Escola de Belles Arts de Sant 
Jordi, on havia estudiat. Formà part del grup «Betepocs». Va ser 
premiat amb la medalla d’or a l’Exposició Nacional de Sevilla, i 
guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona. El Cercle Artístic de 
Barcelona hostatjà el 1993 la seva gran darrera retrospectiva. La 
seva especialitat foren els nus femenins, les maternitats i els retrats, 
on es palesa la in#uència d’Enric Casanovas i de Josep Clarà. 

JOSEP SALVADÓ I JASSANS  
(Alforja, 1937 – Barcelona, 2006) 

Conegut simplement com a «Jassans» l’escultor es formà a Reus 
amb Modest Gener i, després, a l’Escola Superior de Belles Arts de 
Sant Jordi de Barcelona. Entre els anys 1960 i 1967 treballà al taller 
de Joan Rebull, qui esdevingué el seu mestre. Obtingué el grau de 
Doctor en Belles Arts el 1983. Cal destacar el seu vessant docent, ja 
que fou professor auxiliar d’Escultura de l’Escola Superior de Be-
lles Arts de Barcelona i el 1987 va obtenir la càtedra de Morfologia 
Escultòrica del Cos Humà de la Facultat de Belles Arts, on formà a 
diverses generacions d’escultors, entre els que destaca Jorge Egea. 

MARGARIDA SANS I JORDI 
(Barcelona, 1911 – 2006)

Tot i que s’inicià en l’escultura de forma autodidacta, es perfeccio-
nà en la pràctica de la disciplina amb Àngel Ferrant i Josep Llimo-
na. Exposà des de molt jove a Barcelona, la seva primer mostra fou 
el 1932. Gràcies a una beca, viatjà per Bèlgica, Londres, París, Grè-
cia, etc., així com pel continent asiàtic. A París, passà pel taller de 
Charles Despiau i, més endavant, pel de Marià Benlliure. La seva 
producció queda organitzada, a grans trets, en dues temàtiques: el 
nu femení i l’escultura religiosa. Fou mereixedora de nombrosos 
premis i distincions, entre els que hem d’apuntar la condecoració 
del govern francès de Cavaller de l’Ordre de l’Art i els Artistes.

NÚRIA TORTRAS I PLANAS 
(Barcelona, 1926)

Va estudiar a l’Escola de Llotja de Barcelona amb Joan Rebull. Ha 
rebut el primer Premi de la Reial Acadèmia de Belles Arts el 1964, 
el Premi Internacional per l’alçament a Barcelona del Monument a 
Walt Disney el 1968, i el Premi Ciutat de Barcelona el 1974, a més 
de ser guardonada el 2003 amb la Creu de Sant Jordi. La seva obra 
mostra in#uències del classicisme mediterrani i del primitivisme 
egipci. Ha realitzat a Barcelona el Monument a les Colles de Sant 
Medir  de 1969, Monument a Charlot de 1972 i a la Mútua Escolar 
Blanquerna, el 1998. També ha participat en la decoració de la faça-
na de la Nativitat del Temple Expiatori de la Sagrada Família.
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Antoni Bellmunt   
Dona de peu

Talla de fusta / 67 19 16 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i

Jacqueline Elmke, Barcelona



Josep Cañas
Relleu dels óssos blancs, 1950-1960

Marbre / 129 63 15 cm.
Museu del Modernisme Català, Barcelona
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Josep Cañas
Maternitat mexicana, 1948-1955

Pedra / 39,5 40,5 31,5 cm.
Museu Deu Font, El Vendrell
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Josep Cañas
Ramona

Pedra / 53 33,55 27 cm.
Museu Deu Font, El Vendrell
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Josep Cañas
Dona amb mantell, 1948-1955

Pedra / 38,5 32 30 cm.
Museu Deu Font, El Vendrell

Josep Cañas   
Maternitat txamula, 1948-1955  

Bronze / 46 37 40 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona

(Donació Fundació Vila Casas)
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Josep Cañas
Repós, 1940-1955

Bronze / 14 44 17,5 cm.
Museu Deu Font, El Vendrell
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Josep Cañas
Ramona, 1940-1955  

Bronze / 30 20 13 cm.
Museu Deu Font, El Vendrell
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Josep Cañas
Relleu dels óssos, 1960-1965

Pedra / 44 59,7 10 cm.
Museu Deu Font, El Vendrell



Josep Cañas
Sandunga

Marbre / 51 18 17 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i

Jacqueline Elmke, Barcelona
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Josep Cañas 
La Lira

Relleu en bronze / 31 28 12 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Josep Cañas
El Pescador  

Bronze / 68 32 15 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Jassans
La Muntanya, 1994

Bronze / 37 104 52 cm.
Col·lecció Família Jassans, Alforja (Reus)
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Jassans
Dulaina, 1993

Bronze / 118 cm.
Col·lecció Família Jassans, Alforja (Reus)
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Josep Busquets
La Força, 1940-1950

Bronze / 65 26 16 cm.
Taller Busquets, Valls
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Josep Busquets
Sortint del bany, 1986

Pedra / 90 25 22 cm.
Taller Busquets, Valls
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Antoni Casamor 
Atleta

Bronze / 91 29 27 cm.
Fundació Casamor, Navata
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Antoni Casamor
Repós

Pedra / 36 75 31 cm.
Fundació Casamor, Navata



Enric Galcerà
Nena de peu

Pedra / 83 19 21 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i
Jacqueline Elmke, Barcelona
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Margarida Sans Jordi
Repòs

Marbre / 62 59 30 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Margarida Sans Jordi
Cap de dona  

Bronze / 28 18 18cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Margarida Sans Jordi  
Dona estirada

Marbre / 44 75 26 cm.
Museu del Modernisme Català, Barcelona
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Margarida Sans Jordi 
Cap de noia  

Bronze / 28 28 18 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Ricard Sala
Inici

Bronze / 89 28 44 cm.
Família Sala, Valldoreix
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Ricard Sala 
Cap de dona I

Bronze / 51 34 40 cm.
Família Sala, Valldoreix
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Ricard Sala  
Dona

Bronze / 57 30 40 cm.
Família Sala, Valldoreix
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Núria Tortras 
Dona estirada

Marbre negre / 60 75 15 cm.
Col·lecció Núria Tortras, Barcelona
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Fernando Bernad
Dona de peu

Marbre / 70 23 15 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Luisa Granero
Cap de dona, 1982

Marbre negre / 48 26 34 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Luisa Granero
Noia de peu  

Bronze / 40 14 11 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona



Luisa Granero
Dona, 1977 

Marbre / 36 24 12 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i
Jacqueline Elmke, Barcelona
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Luisa Granero
Dona

Marbre / 37 16 17 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i

Jacqueline Elmke, Barcelona
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Luisa Granero
Dona, 1979  

Marbre / 32 22 25 cm.
Col·lecció Joaquim Soler i
Jacqueline Elmke, Barcelona
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ESCULTORS CONTEMPORANIS

Aquesta secció presenta un conjunt d’escultors encara vius que, tot i no pertànyer a 
una mateixa generació ni per edat ni per estètica, han mantingut la !gura humana 
com a centre  entorn del qual gira la seva tasca escultòrica.

El denominador comú que els uneix a tots ells, és la seva continuïtat en la tradició 
!gurativa catalana, bé per contacte directe amb els mestres que els precedeixen i 
que con!guren l’àmbit anterior, o bé indirectament, a través de l’estudi del seu art. 
Així veiem l’empremta de molts dels escultors que van desenvolupar la seva tasca 
docent abans que ells a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, a l’Escola Llotja 
d’Arts i O!cis Aplicats, o a escoles i tallers privats. Hi intuïm l’herència de Luisa 
Granero, Ricard Sala o Jassans, però també l’admiració envers alguns dels mestres 
de l’escultura del segle XX, com Auguste Rodin, Aristide Maillol, Joan Rebull o Pau 
Gargallo. 

Uns i altres han con!gurat un patrimoni que és viu en aquests autors, homes i do-
nes contemporanis que continuen fent de l’escultura !gurativa un llegat vigent.
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ARTUR ALDOMÀ PUIG 
(Reus, 1935)

Es formà a diverses escoles d’àmbit artístic de Barcelona, com la 
Llotja, l’Escola Massana i l’Acadèmia Baixas, entre d’altres. Amplià 
els seus estudis a Bèlgica i França. Es dedicà molts anys a la il-
lustració i al còmic, però a partir de 1975 centrà la seva carrera pro-
fessional en l’escultura. Mereixedor de diversos premis, va rebre la 
Medalla Llimona del Cercle Artístic de Sant Lluc. La seva produc-
ció compta amb unes tres-centes escultures, i els seus monuments 
s’ubiquen en diverses ciutats de Catalunya, Castelló i Mallorca, a 
més d’Andorra. Actualment treballa al seu taller de Reus. 

ADRIÀ ARNAU 
(Castelló de la Plana, 1981)
Es formà com a ceramista a l’Escola d’Arts i O!cis de Castelló, en-
tre 1999 i 2002. Llicenciat en Belles Arts a la Universitat de Barce-
lona el 2006, actualment prepara la Tesi doctoral a la mateixa Uni-
versitat. Ha participat a diverses exposicions, tant nacionals com 
internacionals.

JOSEP MARIA BLANCH ESTEVE 
(Hostalets de Pierola, 1935)

Va acabar la carrera d’Aparellador l’any 1958 i també va estudiar els 
primers cursos d’Arquitectura. Estudià Dibuix a l’Acadèmia Bai-
xas, els seus professors van ser Joan Benavent Santandreu i Llucià 
Navarro Rodón, tot realitzant pràctiques de Dibuix al Reial Cercle 
Artístic de Barcelona amb el seu amic, el pintor i col·leccionista 
Joan Abelló. Participà a les Exposicions anuals col·lectives d’Es-
cultura de Montcada i Reixac. Realitzà escultura modelada amb 
Salvador Mañosa i escultura de talla directa amb Lluis Barbosa, i 
s’interessà també per les boligra"es (dibuix amb tinta de bolígraf). 
El seu interès per l’escultura el portà a ésser col·leccionista des de 
l’any 1962. 

JORGE EGEA IZQUIERDO 
(Saragossa, 1975)

Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, combina la 
docència amb la creació artística. Algunes de les seves obres es tro-
ben a la via pública, a ciutats com Serrada (Valladolid), Sariñena 
(Osca) o Esplugues de Llobregat. Entre les moltes exposicions en 
les que ha participat destaquen les darreres Trans-Formare (al Mu-
seu Frederic Marès, Barcelona), Et in Arcadia (al Museum of Clas-
sical Archaeology, Cambridge, i al MEAM, Barcelona), i So#o 
Luce  (al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona). Les seves 
obres han estat exposades a diversos països europeus, als Estats 
Units i al Japó.

ROSA G. FERRÁNDIZ 
(Sabadell, 1933) 

Formada l’Escola Massana de Belles Arts i O!cis i l’Escola d’Arts i 
O!cis Llotja de Barcelona, entre els seus mestres destaquen Rosa 
Martínez Brau, Josep Jassans i Mariano Vilella. Obrí el seu taller a 
Barcelona el 1972, i començà a combinar el seu treball més creatiu 
amb la docència al seu propi taller. La seva escultura, reconeguda 
internacionalment, es caracteritza per les !gures femenines marca-
des pel mediterranisme. Ha participat a exposicions d’arreu de Ca-
talunya i també a Brussel·les, Narbona i París.

MONTSERRAT ISCLA 
(La Seu d’Urgell, 1956)

De formació autodidacta, de 1974 a 1978 va treballar en diversos 
àmbits: l’arquitectura, l’escenogra!a, els vestuaris de teatre, etc. A 
partir de 1987 va començar a exposar de manera individual i col-
lectiva. Entre 1990 i 2003, la seva obra ha participat en els certà-
mens expositius de prestigioses galeries d’Espanya, Bèlgica (Bru-
sel·les),França (París) i els Estats Units (Chicago). Un dels temes 
destacats és el nu femení, que l’escultora interpreta de manera ima-
ginativa, serena i poètica. 
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ROSA MARTÍNEZ BRAU 
(Barcelona, 1923)

La seva primera formació va tenir lloc al taller familiar que duien 
els seus avis. Més tard, va assistir a l’Escola de Llotja i a l’Escola 
Superior de Belles Arts. Frederic Marès, un dels seus grans mestres, 
va exercir una in#uència destacada sobre la seva obra. Va obtenir la 
càtedra de Modelat i Buidat de l’Escola d’Arts i O!cis, i endegà així 
una labor docent durant més de quaranta anys, que ha compaginat 
amb la producció artística. Entre els premis que ha anat obtenint 
en el decurs de la seva trajectòria, destaca el Premi Sant Jordi, el 
1951. L’escultora mostra predilecció pel retrat i la !gura femenina, 
de reminiscències mediterrànies i de formes suaus i depurades. 

GERARD MAS 
(Sant Feliu de Guíxols, Girona, 1976) 

Format a l’Escola de Llotja, s’especialitzà en escultura i talla de pe-
dra, entre 1998-2001. Estudià a l’Escola Superior de Conservació i 
Restauració de Béns Culturals de Catalunya entre 1994 i 1998, on 
es diplomà com a Conservador i Restaurador. Ha participat a di-
verses exposicions col·lectives i ha realitzat exposicions individuals 
a ciutats com Sant Feliu de Guíxols, Girona, Sabadell i Barcelona. 
Més enllà de la seva producció destaquen els treballs de recons-
trucció d’ornament escultòric a grans edi!cis com el Gran Teatre 
del Liceu, la Casa de les Punxes o la Catedral de Vic, entre d’altres.

MER (Mercedes Jiménez Marrodán) 
(Badajoz, 1954)

Va formar-se a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelo-
na, al Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona, i al taller de diver-
sos escultors, com ara Rosa Martínez Brau, Domènech Fita o Lluís 
Cera. Ha exposat a Barcelona, Marbella, Madrid, Santander, Lon-
dres o Canadà. La seva obra, realitzada a partir de tot tipus de ma-
terials, busca captar el moviment del cos femení, motiu pel qual els 
seus models solen ser ballarines o dones que exerciten el seu cos 
mitjançant el treball o la gimnàstica. Les seves !gures, de mida na-
tural, assoleixen volums rotunds per tal d’expressar la força dels 
gestos i de les accions, tal com veiem en la sèrie Dancers, inspirada 
en les formes marcades i anguloses de les escultures crisoelefanti-
nes de l’Art Déco.

RICARD MIRA 
(València, 1952)

Matricer i delineant industrial, es formà en escultura de manera au-
todidacta, tot prenent com a punt de partida els seus coneixements 
tècnics. S’ha especialitzat en la tècnica del forjat del ferro en fred, 
tot i seguint l’estil de Pau Gargallo. Guanyà el primer premi al Saló 
Anual d’Art del Cercle Artístic de Sant Lluc. Per a elaborar la seva 
obra, sol emprar la ferralla de la indústria de Martorelles, on actual-
ment resideix. Una de les seves peces més destacades és el Monu-
ment a Pau Casals.

SERGI OLIVA TORRES 
(Barcelona, 1964)

Va doctorar-se a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Bar-
celona el 1991, després de completar la seva formació als tallers de 
Mariano Andrés Vilella i de Josep Salvador i Jassans. El 2001 va ser 
guardonat amb el Primer Premi d’ Escultura «Modest Gené» de la 
Fundació Reddis de Reus. Ha participat en diverses exposicions 
col·lectives, tant a Madrid com a Terrassa i Barcelona. La seva obra, 
orientada cap un classicisme d’arrel mediterrània, utilitza la pedra 
com a matèria idònia per a l’ expressió d’ una rigorosa concepció 
depurada de la forma. Des de 1995 compagina la seva activitat ar-
tística amb les seves tasques docents com a professor titular a la 
Universitat de Barcelona. 

ROSA PARÉS PETRUS 
( El Prat del Llobregat, Barcelona, 1946 )

Formada a l’Escola Massana i amb professors com Rosa Martínez 
Brau o Carles Madiroles. La temàtica predominant en la seva obra 
és la !gura humana, tot seguint amb els cànons clàssics de l’escultu-
ra, in#uenciada per Aristide Maillol i Auguste Rodin, i reprenent el 
simbolisme propi del Noucentisme. La seva obra ha estat exposada 
a Sevilla, Frankfurt, París i Bèlgica.
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ALFONSO PÉREZ PLAZA 
(Catarroja, València, 1932)

Es va formar a l’Escola d’Arts i O!cis de València i a l’Escola Supe-
rior de Belles Arts de Sant Carles de València, tot obtenint els títol 
de Professor de Dibuix el 1957, i la Llicenciatura el 1981, Posteri-
orment va esdevenir Doctor en Belles Arts per la Universitat Poli-
tècnica de València, el 1989. Amplià la seva formació a Stu'gart, 
París i Roma. Entre els anys 1990 i 2007, va ser Professor Titular 
del Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts. Ha ex-
posat les seves escultures a exposicions nacionals, com València, 
Barcelona, Madrid, però també a internacionals, com Alemanya, 
Mèxic o Nova York, tot essent mereixedor de diversos premis. 

JULIO PÉREZ RIPOLL 
(Barcelona, 1915 – 2010)

Estudià a la Llotja de Barcelona i va ser deixeble de Frederic Marès, 
de Jaume Otero i d’Antoni Parera. Va treballar als tallers d’Enric 
Monjo i de Josep Clarà, els quals van deixar una empremta destaca-
da en la seva obra. Una de les seves escultures cabdals és Jesús del 
Gran Poder, a l’Església de Sant Agustí de Barcelona, obra represen-
tativa de la temàtica religiosa que tant va cultivar. També es va inte-
ressar pel dibuix. Va ser nombrat soci d’honor del Reial Cercle Ar-
tístic de Barcelona, entitat en la qual va participar en nombrosos 
actes i exposicions. Així mateix, va participar en exposicions nacio-
nals de Belles Arts, al Museu d’Art Modern i a Valladolid, entre d’al-
tres. 

PATRÍCIA RIVERAS 
(Barcelona, 1969)

La seva obra, «!lla de la passió més que de la simple traça» segons 
paraules de Francesc Fontbona, es nodreix de l’admiració per Me-
dardo Rosso, Ismael Smith, Giacome'i i els expressionistes ale-
manys. Patrícia, que actualment resideix a les Illes Balears, ha expo-
sat de manera individual a València, a Barcelona i al Marroc. De 
manera col·lectiva ho ha fet a diverses ciutats espanyoles, a Bèlgica 
i també a Guernsey (a les Illes del Canal), on va participar a l’expo-
sició d’escultures a l’aire lliure organitzada per Art Parks, el 2011. 

JOAN SEGURANYES I REDORTA 
(Vic, 1932)

Fill del també escultor Jaume Seguranyes i Solà, va formar-se al ta-
ller del seu pare, a l’Escola Municipal de Vic i a la Llotja de Barcelo-
na. Durant els seus inicis va treballar com ajudant de Josep Clarà. 
La seva primera exposició individual, a la Sala Articolor de Vic, 
data de 1970. Va ser guardonat amb el primer Premi d’Escultura 
Medalla d’Or per l’Ajuntament de Vic i amb la Medalla de Plata del 
Primer Saló Internacional d’Aix de Provence, a França. En el con-
junt de la seva obra, in#uïda per un classicisme de reminiscències 
noucentistes, preval la presència del nu femení.

MARTA SOLSONA 
(Barcelona)

Estudià magisteri, però sempre tingué vocació per les arts plàsti-
ques. Ja de gran estudià a l’Escola de la Diputació, on obtingué el 
certi!cat en Dibuix, Composició i Pintura. Més tard cursà a la Fa-
cultat de Belles Arts el doctorat de «Tècniques Escultòriques». Es 
formà amb escultors com Rosa Martínez Brau o Josep Salvador i 
Jassans. També obtingué el certi!cat d’estudis artístics a París. La 
seva escultura segueix un estil clàssic, tot prescindint dels elements 
anecdòtics i arti!cials.

JOSEP MARIA SUBIRACHS I SITJAR 
(Barcelona, 1927)

Format en la tradició noucentista del taller d’Enric Casanovas, a 
partir del 1951 va prendre contacte amb les avantguardes fruit de 
les seves estades a França i Bèlgica. L’escultura que realitza per als 
jardins Mundet el 1957, constitueix la primera obra abstracta 
instal·lada a la via pública. També va realitzar un monument a la 
memòria de les víctimes del Vallès i a la de Narcís Monturiol. Entre 
1984 i 2005, va elaborar la Façana de la Passió del Temple Expiato-
ri de la Sagrada Família. La seva obra es va anar orientant des de 
ben aviat cap a la !guració expressionista i cap a l’abstracció. El 
1958 va ser guardonat amb el Premi Sant Jordi.
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Josep M. Subirachs   
Eqüestre, 1977

Bronze / 60 75 15 cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, Barcelona
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Josep M. Subirachs   
Bosc, 1948

Bronze / 18,5 24 4 cm.
Col·lecció Carmen i Lluís Bassat, Barcelona

Josep M. Subirachs   
Vulcano 

Bronze / 16 56 9 cm.
Col·lecció particular, Barcelona



Julio Pérez Ripoll   
Parella

Guix / 63 40 18 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Joan Seguranyes   
Dona asseguda, 2002  

Bronze / 90 50 30 cm.
Col·lecció Joan Seguranyes, Vic
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Rosa Parés Petrus 
El Dia  

Marbre negre / 50 21 21 cm.
Col·lecció Rosa Parés-Petrus, El Prat del Llobregat
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Rosa Martínez Brau   
Parella

Guix / 51 36 23 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Alfonso Pérez Plaza   
El abrazo

Marbre / 66 36 40 cm.
Col·lecció Alfons Pérez Plaza, Valencia
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Marta Solsona  
Cris  

Bronze / 80 80 70 cm.
Col·lecció Marta Solsona, Barcelona



Mer   
Montse, 2001   

Marbre de Carrara / 26 70 72 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Montse Iscla
Leda 

Fusta / 100 36 40 cm.
Col·lecció Montserrat Iscla, reus
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Artur Aldomà   
Terpsicore

Polièster / 85 65 39 cm.
Col·lecció Artur Aldomà, Reus



Adrià Arnau
Karen, 2012  

Terracota / 42 28 30 cm.
Col·lecció Adrià Arnau, Barcelona
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Jorge Egea   
Laura, 2003    

Fusta de bedoll / 103 31 35 cm.
Col·lecció Jorge Egea, Barcelona
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Josep M. Blanch
La Maria

Terracota / 52 25 25 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Patrícia Riveras   
Retrats, 2013

Terracota patinada 
Col·lecció Patrícia Riveras, Barcelona
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Ricard Mira   
Bust d´ Horte, 2010

Ferro / 45 35 35 cm.
Col·lecció Josep Blanch, Mollet del Vallès
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Rosa G. Ferrándiz 
Dona a la #nestra   

Pedra / 60 43 35 cm.
Col·lecció Rosa G. Ferrándiz, Barcelona
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Sergi Oliva   
Synthesis, 1991

Pedra / 90 50 30 cm.
Col·lecció Sergi Oliva, Barcelona
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Gerard Mas   
Antroporcino, 2008

Marbre rosa portuguès / 26 70 72 cm.
Fundació Les Arts i els Artistes, Barcelona
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Homenatge a l’escultor Manel Fuxà i Leal, l’any 1907, !rmat, entre d’altres, pels es-
cultors Miquel Blay, Eusebi Arnau, Venanci Vallmitjana, Dionís Renart, Pau Garga-
llo, José Monserrat, Jaume Otero, Josep Llimona, Agapit Vallmitjana, Enric Clarasó, 
Josep Mª Camps, Antoni Parera, Rafael Atché, Josep Reynés, Joan Centellas, Lucia-
no Oslé, Damià Pradell, Guillermo Masriera, José Campeny, Ismael Smith, Miquel 
Oslé, José Moner, Labarta, etc.



ÍNDEX GENERAL

Agraïments  ___________________________________________________________________  7

Presentació  ___________________________________________________________________  9

Una visita emocional per un segle d'escultura catalana  ______________________________________  11

Un nou segle d'escultura catalana  ____________________________________________________  19

Plànols de l'exposició __ ___________________________________________________________  21

UN JARDI D'ESCULTURES  ________________________________________________________  23
 Julio Antonio, Dalí, Granero, Rebull, Casamor, Cañas, Oslé, Sallent, Mer 

ELS MESTRES  _________________________________________________________________  33
 Rodin, Meunier, Maillol

ENTRE L'ACADEMICISME I EL REALISME  ____________________________________________  37
 Vallmitjana, Nobas, Atché, Querol, Reynés, Benlliure

EL MODERNISME ________________________________________________________________  53
 Blay, Arnau

 LA DIVERSITAT ESTILISTICA I LA TEMPTACIO DEL MODERNISME ________________________  73
 Rosselló, Piqué i Carbó, Clarasó, Badia i Ripoll

JOSEP LLIMONA, L'ANIMA DE L'ESCULTU! MODERNISTA  ______________________________  85
 Llimona

L'ESCULTU! DECO!TIVA ART NOUVEAU  _________________________________________  101
 Escaler, Casanobas, Renart

TENDENCIES POST-MODERNISTES  ________________________________________________  113
 Oslé, Pradell, Smith, Fontbona



ENTRE EL MODERNISME I EL NOUCENTISME  ________________________________________  125
 Borrell i Nicolau, Otero

JULIO ANTONIO _______________________________________________________________  143
 Julio Antonio

NOUCENTISME IDEALISTA  ______________________________________________________  151
 Casanovas, Clarà, Manolo Hugué, Dunyach

L'ESCULTU! NOUCENTISTA DE PETIT FORMAT  _____________________________________  195
 Vallés, Martrús, Durán, Jou, Claret, Aguilar

PAU GARGALLO  _______________________________________________________________  209
 Gargallo

LA GENE!CIO DEL 1917  ________________________________________________________  218
 Solanic, Granyer, Gonzalez, Mora, Fenosa, Marès, Pérez Fàbregas,  
 Navarro, Cairó, Beltrán, Curós, Rebull, Ramon Gonzalez

PLENITUD I HARMONIA  ________________________________________________________  257
 Costa, Martorell, Llauradó, Viladomat, Monjo

LA NOVA FIGU!CIO  ___________________________________________________________  276
 Bellmunt, Cañas, Jassans, Busquets, Casamor, Galcerà, Sans- Jordi, Sala, Tortras, Bernad, Granero

ESCULTORS CONTEMPO!NIS  ___________________________________________________  311
 Subirachs, Pérez Ripoll, Seguranyes, Parés-Petrus, Martínez Brau, Pérez Plaza, Solsona, Mer,  
 Iscla, Aldomà, Arnau, Egea, Blanch, Riveras, WMira, Ferrándiz, Oliva, Mas


