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1. INTRODUCCIÓ: OBJECTE I OBJECTIUS DE LA RECERCA 

La investigació que presentem aquí, La V Exposició Internacional de Belles Arts i 

Indústries Artístiques de Barcelona, 1907, té com a objectiu principal analitzar i 

interpretar de forma històrica i artística l'exposició celebrada a principis de segle. Es 

tracta de la mostra que va seguir la sèrie d'exposicions promogudes per l'Ajuntament 

de Barcelona i que van iniciar-se just després de la cloenda de la Exposició 

Universal de 1888, celebrant la primera d'aquestes l'any 1891, seguint de forma 

biennal fins l'any 1898. Dutes a terme al Palau de Belles Arts -actualment 

desaparegut- la història d'aquestes mostres va ser recollida per Carles Pirozzini 

creant l'arxiu de les Exposicions de Belles Arts de Barcelona, actualment a l'Arxiu del 

Museu Nacional d'Art de Catalunya. De caràcter internacional, el certamen de 1907 

es considerat el millor donada la rellevància dels artistes i les arts que van arribar 

d'arreu del món a Barcelona, situant-la en el marc internacional dels circuits de l'art. 

D'aquesta forma amb el títol deixem clar quin és el nostre objecte d'estudi -la mostra 

internacional- i la seva concreció espacial -Barcelona- i cronològica -l'any 1907-. 

Organitzada per l'Ajuntament de la ciutat junt amb la Junta de Museus i les diverses 

corporacions artístiques i entitats com els Amics de les Arts o el Cercle Artístic de 

Sant Lluc, l'Associació  d'Arquitectes, l'Associació Artística Literària i l'Acadèmia 

Provincial de Belles Arts que, amb la voluntat de reprendre la sèrie d'exposicions, 

venien demanant des de feia temps la represa d’aquest esdeveniments a la capital 

catalana. La sèrie fou aturada al 1898, degut a la gran crisis que passava el país 

amb motiu de la pèrdua de les últimes colònies, la Guerra de Cuba. El fet que es 

produís aquesta aturada de nou anys va comportar un sensible retard en les arts del 

moment així com més dificultats tant econòmiques com logístiques en la organització 

i desenvolupament del certamen. 

La mostra fou iniciativa de la Junta de Museus de la ciutat junt amb l’Ajuntament de 

Barcelona. Va posar-se en marxa per una comissió Executiva presidida per l’alcalde 

de la ciutat, el senyor Domènec Joan Sanllehy (Barcelona, 1847 – 1911), i de la qual 

formarien part els presidents de les comissions municipals permanents d’Hisenda, 

els directors de l’Escola Superior d’Arts i Oficis i Belles Arts i de l’Escola Superior de 

Bells Oficis, els presidents o representants de les associacions artístiques de la 
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capital que contessin amb més de cinc anys d’existència junt amb el president i dos 

vocals de la Junta de Museus.1 

Aquest grup fou l’encarregat de crear els fonaments de la mostra, d’aquesta manera 

van establir els acords generals de l’exposició tot designant una Sub-comissió, 

també va designar-se un Comitè d’Honor en el qual tindrien representació l’estat i 

demés entitats així com persones d’alta representació social i artística.   

 

1.1. L’Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907 

Les exposicions internacionals de Belles Arts de Barcelona foren uns esdeveniments 

artístics que van desenvolupar-se des de finals del segle XIX fins a meitats de segle 

XX, amb diverses aturades, principalment amb motiu la Primera Guerra Mundial, i 

organitzades per l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona. Tenen el seu punt de 

partida en la Gran Exposició Universal del 1888 i van celebrar-se al Palau de Belles 

Arts, supervivent de la primera mostra i enderrocat l’any 1942. En un principi hi havia 

la voluntat de que tinguessin una periodicitat biennal, tot i això les mostres van ser 

irregulars, sobretot durant el segle XX. El seu paper va ser el de donar a conèixer 

l’art del moment tant nacional com internacional, donar a conèixer la ciutat de 

Barcelona i col·locar-la entre els centres artístics europeus i per últim, però no 

menys important, omplir els museus municipals amb obres adquirides en aquestes 

mostres, única via per la qual es podia adquirir producció artística contemporània, 

d’aquí la necessitat de tornar a celebrar exposicions d’aquestes característiques.  

En aquest treball, hem seleccionat la V Exposició Internacional de Belles Arts i 

Indústries de Barcelona, celebrada  l’any 1907, per tal de fer un anàlisi i interpretació 

històrica: veure com s’organitzaven aquests tipus de celebracions, el seu 

desenvolupament; les entitats i personatges que van influir, centrar-nos en l’art 

                                                           
1
 Nova Junta de Museus la qual havia estat creada aquell mateix any 1907, unificant els fons 

provincials i els municipals en aquesta nova institució i formada per representants tant de la Diputació 

Provincial com de l’Ajuntament de Barcelona. Josep Puig i Cadafalch fou escollit com a president I 

Manuel Fuxà com a vicepresident de la Junta. Les tasques que aquesta va desenvolupar foren les 

que van definir els museus de Barcelona. BORONAT I TRILL, Maria Josep: La política d’adquisicions 

de la Junta de Museus 1890 – 1923, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 302 

– 303.  
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internacional que en ella es va poder contemplar i de manera especial i detinguda en 

l’art francès impressionista i al seu impacte a la Barcelona del moment així com la 

recepció, crítica i influència en l’art català del moment. 

La nostra voluntat és la de copsar el pes i importància que van tenir per l’art i els 

artistes catalans, així com la crítica i el públic del moment aquesta exposició, creant 

d’aquesta manera nous discursos i continguts sobre l’art català en relació amb l’art 

internacional. Cal destacar però que no sols es presentaven arts plàstiques -pintura i 

escultura- sinó també les arts aplicades i indústries de caire artístic, d’aquí el seu 

títol Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques.  

L’objectiu principal de la recerca és veure l’abast, importància i transcendència de 

l’exposició organitzada l’any 1907 i de caire internacional respecte l’art català, la 

recepció i la crítica; es a dir, veient l’impacta que aquesta té sobre la vida artística i 

cultural de la ciutat de Barcelona. 

Ens proposem doncs: 

1. Analitzar l’organització, òrgans i governs que van fer possible aquesta mostra. 

2. Veure el punt de vista del públic general i la crítica del moment, veient el 

paper que mereix l’exposició. 

3. Valorar les obres que van ser premiades i adquirides per passar a formar part 

del fons dels museus municipals, i veure quines polítiques d’adquisició es 

seguia; així com veure el pes que tenen en l'actualitat formant part de la 

col·lecció del Museu Nacional. 

4. Copsar l’impacte que tenen tant per la ciutat de Barcelona com pels artistes i 

l’evolució de l’art català. 

5. De forma detinguda observar el paper que va jugar l’art francès que va ser 

exposat a la mostra respecte la recepció i crítica. 

La nostra voluntat és fer un anàlisi de la organització de l’exposició, la qual es du a 

terme principalment amb l’estudi de les comissions organitzadores i dels membres 

que en formen part, el reglament, el catàleg que es publica, els pressupostos, 

ingressos, despeses i material de difusió. 

També ens interessa fer un estudi sobre els jurats i la seva composició, per tal de 

veure la relació que hi ha entre els membres que formen part i les obres que resulten 

premiades en els concursos. De la mateixa manera mereix un anàlisis detingut el 
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procés de selecció i admissió de les obres que van ser exposades i dels criteris que 

van seguir-se per l’adquisició d’aquestes.  

Tant mateix, volem fer un estudi centrat en la recepció de la mostra per part de la 

societat barcelonina així com de la crítica artística del moment, veient de quina 

manera afecta al món artístic i cultural de la ciutat la represa de les exhibicions d’art. 

 

1.2. Estat de la qüestió 

Per realitzar la recerca contem amb els següents estudis de  referència o 

antecedents: 

 BOHIGAS TARRAGÓ, P: "Apuntes para la historia de las Exposiciones 

oficiales de arte de Barcelona". Dins: Anales y Boletín de los Museos de Arte 

de Barcelona, vol. III, núms. 1-4, 1945. 

Pere Bohigas i Tarragó (Barcelona 1866 – 1948) fou el primer que va realitzar un 

estudi sobre la història de les exposicions artístiques, tant nacionals com 

internacionals, de Barcelona. Bohigas va ocupar al llarg de la seva vida professional 

diversos càrrecs en l'administració de museus de Barcelona, en el seu treball fa un 

anàlisis del desenvolupament de les exposicions de belles arts promogudes per les 

entitats públiques i artístiques de la capital catalana i publicat al llarg de quatre 

articles a la revista Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona (1941 – 

1968) l'any 1945. 

 GALÍ, Alexandre: Història de les institucions i del moviment cultural a 

Catalunya, vol. 5, 1985.  

En el 5é volum de la seva Història de les institucions i del moviment cultural a 

Catalunya (1985), Alexandre Galí fa un petit estudi de les exposicions municipals de 

belles arts des de l'any 1990 fins al 1936. 

Qui també treballa sobre les exposicions internacionals de belles arts és Francesc 

Fontbona en la seva obra la història de l'art català (1985). 

 FONTBONA DE VALLESCAR, Francesc: Història de l'Art Català: del 

Modernisme al Noucentisme: 1888-1917, Barcelona, 1985. 
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Tenim altres estudis que es centren en la importància de les exposicions valorades 

com a mitjà per l'adquisició d'obres artístiques amb destí al fons dels museus 

municipals de la ciutat així com la política que l'entitat seguia: 

 BORONAT TRILL, Maria-Josep: La política d'adquisicions de la Junta de 

Museus: 1890-1923, Barcelona, 1999. 

 GARCIA I SASTRE, Andrea: Cent anys de la Junta de Museus de Catalunya 

1907-2007, Barcelona, 2008.  

Referent a l'estudi de les obres adquirides i l'estudi artístic d'aquestes tenim: 

 MENDOZA, Cristina: Artistes estrangers del Museu d'Art Modern de 

Barcelona, Barcelona, 1984. 

 

Per acabar, un estudi recent però molt valuós i rellevant per a la nostra investigació 

és la tesis doctoral de la doctora Maria Ojuel Solsona titulada Les exposicions 

municipals de belles arts i indústries artístiques (1888 - 1906), presentada l'any 2013 

a la Universitat de Barcelona. Ojuel realitza un estudi i buidat exhaustiu dels arxius 

de les mostres així com l'impacte i rellevància que aquestes van merèixer en la 

Barcelona finisecular.  

 

1.3. Marc metodològic 

En el nostre treball la consulta i interpretació de fonts primàries és l’eix principal de 

recerca, d’aquesta manera el Fons de la Comissió Organitzadora d'Exposicions de 

l’Ajuntament de Barcelona, dipositat a l’Arxiu General del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, constitueix la base de l’estudi. Aquest arxiu fou creat per Carles Pirozzini 

i Martí (Barcelona 1852 – 1938), Secretari del conjunt d’exposicions i de la Junta de 

Museus fins l’any 1920, el qual va arxivar tota la documentació generada durant 

l’organització i desenvolupament de les diverses mostres.  

Nosaltres sols fem servir l’arxiu que pertany, com és lògic, a l’Exposició Internacional 

de 1907.  Aquest es composa de 2 llibres de registre i 21 capses, en les quals 

trobem els següents apartats: 

1. Comissió executiva i comitè d'honor.  
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2. Delegacions i comissaris oficials d'Espanya.  

3. Correspondència nacional, premsa comitè d'honor.  

4. Correspondència estrangera.  

5. Cartell i catàleg.  

6. Impresos de totes classes.  

7. Obres i serveis.  

8. Duanes, transports i reclamacions del timbre.  

9. Festes i actes públics.  

10.  Jurat d'admissió, reglament de l'exposició, invitacions especials, concurs, 

premis, adquisicions i donatius.  

11.  Jurat de recompenses, medalles, diplomes de cooperació.  

12.  Entrades gratuïtes.  

13.  Butlletins.  

14.  Butlletins.  

15.  Butlletins. 

16.  Butlletins.  

17.  Liquidació general. Ingressos.  

18.  Liquidació general. Despeses.  

19.  Tresoreria.  

20.  Tresoreria II.  

21.  Tresoreria III.  

El procés de consulta i tractament dels documents ha estat lent donat que l'arxiu de 

la mostra que tractem -inèdit i íntegrament manuscrit- és un dels més extensos i 

amplis de tot el conjunt de certàmens. La informació més rellevant per al nostre 

treball la trobem a les actes de reunions de la Comissió Executiva i la Sub-comissió 

Ponent, sempre sota la supervisió del secretari Carles Pirozzini, així com els 

referents a admissió d’obres, concursos, premis i adquisició d’obres amb destí als 

museus municipals, els quals ens donen informació sobre les juntes i les actes de la 
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comissió, les propostes d'adquisicions així com les polèmiques o discussions entre 

els diferents sectors del jurat. Per acabar la correspondència tant nacional com 

estrangera que hi ha entre el secretari i els diversos artistes i comissaries és també 

rellevant.  

El catàleg de l’exposició, el qual es pot consultar de forma digital a la Biblioteca 

digital d’Història de l’Art Hispànic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

ens dona informació sobre les obres, els artistes, preus de venta i ubicació al Palau, 

així com la composició de les comissions i jurats. 

Per acabar també ens servim de treball d'hemeroteca consultant premsa del moment 

la qual està en gran volum digitalitzada a la Biblioteca Nacional de España, en 

l'apartat d'hemeroteca digital; diaris com La Vanguardia, Ilustración Artística, La 

Il·lustració Catalana, Álbum Salón, La Hormiga de Oro; entre d'altres. 

No podem deixar de nombrar la informació proporcionada per la base de dades del 

Museu Nacional Museum Plus, el qual hem consultat seguint el criteri d'adquisició, i 

contrastant amb la informació donada pels arxius, aportant i/o corregint dades mal 

introduïdes.   

El nostre objectiu, un cop recollides les dades i consultades les principals fonts així 

com l'arxiu, ha sigut el d'intentar resoldre les principals qüestions plantejades a l'inici 

de la recerca així com validar les hipòtesis, obtenint les conclusions pertinents. 

 

1.4. Estructura del treball 

El treball està estructurat en cinc parts, sense comptar amb la introducció. 

En la primera part titulada La V Exposició de Belles Arts de Barcelona, 1907 

exposem el naixement i trajectòria de les mostres de belles arts de Barcelona des de 

la cèlebre Exposició Universal de 1888, fent un petit estudi sobre la persona que va 

donar cos a aquest seguit de celebracions i el seu paper en l’esdevenir de les 

mostres d’art a la capital catalana, Carles Pirozzini i Martí. Tot seguit analitzem 

l’origen i posada en marxa de l’exposició que ens ocupa, la celebrada l’any 1907; 

veient quins personatges dins la Junta de Museus són els encarregats de donar veu 

a les peticions que de diferents centres artístics de Barcelona es venien produint per 

la represa de les exposicions de belles arts, i també quin són els mecanismes que 
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s’emprenen per la posada en marxa de la mostra.  D’aquesta manera també veurem 

com  s’organitza  i es prepara l’exhibició, quins òrgans es creen per la seva execució 

així com les tasques que es desenvolupen per tal de portar a terme la mostra; 

veurem doncs les diferents comissions i les seves feines, la creació del catàleg, els 

pressupostos, delegats i jurats. 

En la segona part realitzem un estudi sobre les adquisicions efectuades en la 

mostra, la política que es segueixen per la selecció i adjudicació de peces per passar 

al fons municipal i els paràmetres per la seva valoració, veient també el seguit 

d’obres que són adquirides en aquesta exposició i la seva transcendència. 

La tercera part tracta de la gran oportunitat que Barcelona va tenir en aquesta 

mostra, ja que es va oferir a la ciutat la possibilitat d’adquirir una valuosíssima 

col·lecció de pintures impressionistes franceses de primer ordre, que va deixar 

perdre per diferents causes que exposem en aquest apartat; veurem també 

l’emplaçament de les obres en l’actualitat. En aquest apartat tractem de forma 

particular el fet impressionista segons el crític d'art Raimon Casellas, qui dona una 

visió personal al fet, extret del fons Raimon Casellas de la Biblioteca Nacional, i de 

forma concreta treballant amb uns escrits inèdits on parla d'aquest esdeveniment, 

donant el seu punt de vista personal i la seva opinió. 

La quarta part està dedicada a la literatura crítica que genera l’exposició a la premsa 

així com els escrits dels crítics del moment, veient també la fortuna crítica dels 

artistes i les obres que van exposar al Palau de Belles Arts. 

Finalment, en la cinquena part veiem els resultats de la mostra, principalment el 

dèficit que va generar. 

 

1.5. Agraïments 

Vull agrair primerament l’ajuda i consell que m’ha ofert per realitzar aquest treball en 

Francesc Quílez, conservador en cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats i 

Coordinador de Col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya, el qual m’ha 

guiat en tot moment i m’ha ajudat en qualsevol dubte que he tingut al llarg del treball. 

També donar les gràcies a M. Carme Arnau i l’equip de l’arxiu del Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, en relació a l’accés a les diferents fonts documentals. A la meva 

família i amics pel suport que m’han donat al llarg de l’any i de forma especial vull 
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esmentar la resta de companys d’universitat, els quals hem realitzat el treball de final 

de màster, amb qui he compartit grans estones.  

Per acabar, agrair a Maria Ojuel la seva bona predisposició i ajuda al llarg del curs, i 

especialment els meus co-directors de treball, per una banda la professora Mireia 

Freixa, qui m'ha animat a seguir amb el treball des dels inicis així com la seva ajuda 

al llarg del curs, i al professor Jordi Àngel Carbonell, per la seva ajuda, guia i 

mestratge així com consells, i sobretot la confiança que des d’un principi ha dipositat 

en mi i aquest treball. 
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2. LA V EXPOSICIÓ DE BELLES ARTS DE BARCELONA, 1907 

2.1. El paper de Carles Pirozzini en la promoció artística i foment de les arts 

a Barcelona 

Carles Pirozzini Martí, crític d’art i col·leccionista, fou 

un personatge de rellevància dins la societat cultural 

catalana; sempre havia estat un promotor de les 

mostres artístiques i les arts al nostre país. Cal 

recordar que des del 1880 Pirozzini ja demanava a 

l’Ajuntament de Barcelona la celebració d’una 

exposició universal la qual servis per col·locar en 

l’escena internacional de l’avantguarda i la modernitat 

la ciutat de Barcelona, entre les demés capitals 

mundials, esdevenint al 1888 el seu secretari general i 

sent l’ànima de les posteriors Exposicions de Belles 

Arts de Barcelona, de les quals també va ser-ne el 

secretari general, càrrec que ocuparia fins la seva 

jubilació.  

Abans de la gran Exposició Universal de 1888, 

diferents entitats catalanes havien convocat certàmens 

artístics, amb participació indirecta de les institucions, 

però no va ser fins a la celebració d’aquesta que no va 

existir una política institucional que organitzes aquests esdeveniments, les bases de 

la qual van ser creades en gran part pel mateix Pirozzini mentre exercia el seu 

càrrec municipal. 

Després de la mostra del 1888 van anar succeint-se finalment una sèrie 

d’exposicions de belles arts de caràcter biennal en les quals Pirozzini, com hem dit, 

va exercir de secretari. Aquestes exposicions estimulaven les arts i indústries 

aplicades catalanes, tot i això el paper clau que van tenir fou com a font d’ingrés 

d’obres als museus municipals de belles arts de la ciutat; d’aquesta forma la creació 

dels museus barcelonins no pot deslligar-se de la celebració de les exposicions de 

belles arts. 

Fig. 1. Carles Pirozzini vist per 

Ramon Casas. Cap a 1900. Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelona. 
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Pirozzini afirmava que Barcelona pretenia el rang de gran centre artístic, és per això 

que va treballar de forma personal al llarg de la seva vida per concedir aquest títol a 

la ciutat mentre va durar la trajectòria professional, assegurant-li èxit a les mostres 

així com la seva concurrència, i fent de Barcelona una ciutat d’avantguarda.2 

 

2.2. Orígens: la gran Exposició Universal de Barcelona de 1888 i les 

Exposicions d’Art 

Com hem dit, Les exposicions de Belles Arts de Barcelona tenen els seus 

precedents en l’Exposició Universal de 1888, la qual restaura l’hàbit de celebrar 

certàmens d’art a la ciutat, però aquest cop de forma oficial respecte a l’Ajuntament. 

Quan aquesta va concloure, la ciutat de Barcelona comptava amb l’experiència 

organitzativa, les infraestructures necessàries i els espais expositius adequats per a 

dur a terme aquest tipus de mostres, i acte seguit va encetar-se el seguit 

d’exposicions de belles arts.  

Amb anterioritat a la gran mostra universal, a Barcelona ja s’havien donat exhibicions 

que mostraven artistes catalans del moment, la primera d’aquestes fou gestionada 

per l’Acadèmia de Belles Arts l’any 1866 sota el nom de Exposición de objetos de 

arte, la qual va reunir 321 pintures, 36 escultures i 6 gravats. En aquesta van figurar 

obres rellevants en la història de l’art català més immediat com ara L’odalisca o Il 

Contino, ambdues de Marià Fortuny Marsal (Reus, 1838 -  Roma, 1874). Al 1867 

l’Acadèmia va organitzar una altra mostra, Exposición retrospectiva de obres de 

pintura, escultura y artes suntuarias, la qual va exposar obres del segle passat. 

D’altra banda, al llarg del segle XIX es van celebrar una sèrie d’exposicions d’artistes 

catalans de l’època, organitzades per la Asociación de Amigos del País, la primera 

d’aquestes celebrada al 1846. Aquest seguit de mostres es caracteritzen per un 

marcat caràcter local, atès que participaven en elles artistes locals, a part de que l’art 

català encara no es trobava en el seu moment més àlgid, el qual assoliria a finals del 

segle XIX.3  

                                                           
2
 OJUEL, Maria: Exposicions, certàmens i concursos. Dins: OJUEL, Maria: La Barcelona prodigiosa 

de Carles Pirozzini, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2012, p. 135 – 148. 

3
 Museu d’Art Modern de Barcelona: Catàleg de pintura dels segles XIX i XX: Fons del Museu d’Art 

Modern, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1987, vol. 1, p. 10 – 18.  



LA V EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BELLES ARTS I INDÚSTRIES ARTÍSTIQUES DE BARCELONA, 1907 

 

15 
 

Les Exposicions de Belles Arts de finals de segle serien una fita tant per Barcelona 

com per l’art i els artistes de finals de segle, així com pel fons que s’estava creant, ja 

que eren el mecanisme per l’entrada d’obres als museus, i perquè van permetre la 

participació de noves generacions d’artistes que farien de l’art català un art 

avantguardista, col·locant-lo en l’esfera internacional.  

 

2.3. Les exposicions de Belles Arts a la Barcelona de finals de segle XIX 

A l’any 1890 el Cercle Artístic de la ciutat, fundat al 1881, comptava amb Josep-Lluís 

Pellicer4 (Barcelona, 1842 – 1901) com a president, el qual va instar a la Comissió 

Especial de Conservació dels Edificis del Parc i de Foment dels Museus Municipals 

a celebrar exposicions anuals, que alternessin les belles arts i les indústries 

artístiques, amb la voluntat de que aquestes mostres no sols premiessin i enaltissin 

els artistes, sinó que el municipi tingués opció a compra de peces artístiques, 

quelcom que Carles Pirozzini ja reclamava des de feia més de deu anys.  

La Comissió Especial de Conservació dels Edificis del Parc i de Foment dels Museus 

Municipals, que llavors estava a càrrec del mateix Pirozzini, va estudiar la proposta, 

amb el vistiplau de l’alcalde d’aquells temps, Fèlix Macià i Bonaplata (Barcelona, 

1831 – 1892). Finalment. el 26 de gener de 1890 l’Ajuntament va acordar celebrar de 

forma periòdica Exposicions Internacionals. Aquesta ímpetu en la celebració 

d’exposicions el més aviat possible i de forma periòdica venia donat principalment a 

que aquestes eren la única via per les quals es podien adquirir obres 

contemporànies amb destí als museus de la ciutat, ja que no es podien adquirir 

obres d’artistes vius, sinó quan aquest havia mort, i per llavors gran part de la seva 

producció ja no estava en opció de compra, perdent grans obres que exemplificaven 

l’evolució de l’esmentat artista o de l’art català. 

A l’abril de 1890 es va presentar un reglament que assentaria les bases de la sèrie 

d’exposicions de belles arts, en el qual figurava que les exposicions serien de 

caràcter biennals, i seguint la proposta del Cercle; que alternarien les de belles arts i 

les d’arts aplicades. El reglament expressava que l’únic òrgan amb capacitat 
                                                           
4
 Josep-Lluís Pellicer, nascut a Barcelona l’any 1842, fou un gran cronista i il·lustrador gràfic del 

moment, pioner del fotoperiodisme. Va viure a París durant uns anys i va poder observar en primera 

persona les obres i artistes impressionistes residents a la ciutat. 
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d’organització de les mostres era l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà d’una 

Comissió Executiva presidida sempre per l’Alcalde, el qual compartiria amb diversos 

regidors com a vocals i on també estarien representades les diferents entitats 

artístiques de la ciutat.5 

Fou amb aquesta primera organització de les exposicions que es va considerar que 

el lloc idoni per celebrar aquestes certàmens havia de ser el Palau de Belles Arts, 

obra arquitectònica d’August Font i Carreras (Barcelona, 1846 – 1924) i construït 

amb motiu de la Exposició Universal del 1888. El Palau fou malmès durant la Guerra 

Civil espanyola i enderrocat a l’any 1942; es trobava al passeig de Lluís Companys. 

Aquesta va ser una situació totalment nova per a la ciutat de Barcelona i les seves 

arts i artistes, en canvi però, a Madrid aquest fet no tenia res de d’innovador, ja que 

es celebraven exposicions nacionals de belles arts des de l’any 1856.6 Eren mostres 

que també tenien caràcter biennal en les quals es podien presentar artistes de l’estat 

o estrangers, sempre que treballessin a Espanya. L’ intervencionisme de la Real 

Acadèmia de San Fernando va provocar però que aquestes exhibicions estiguessin 

dominades pel gust acadèmic el qual preferia quadres de gran format i temàtica 

històrica al segle XIX mentre que durant les primeres dècades del segle XX va alçar-

se el paisatge com a tema dominant.  

La primera de les mostres de la capital catalana va tenir lloc l’any 1891, les següents 

van celebrar-se al 1894, 1896 i 1898.7 Aquestes s’organitzaven emmirallant-se més 

aviat en els certàmens que s’organitzaven en altres ciutats del vell continent. El 

pressupost per poder realitzar-les venia de les arques municipals. Des d’un principi 

van estar obertes a la participació estrangera, d’acord amb la idea de propiciar 

l’intercanvi entre les nacions i la penetració dels aires de modernitat europeus a la 

capital, a més, des dels inicis no es van concentrar sols en les anomenades “belles 

arts” sinó que hi va haver un espai per a les arts aplicades i decoratives de forma 

constant. 

                                                           
5
 Veure nota 3. 

6
 PANTORBA, Bernardino de: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, 

Madrid, Alcor, 1948. 

7
 MENDOZA, Cristina: “Departaments d’Art dels segles XIX i XX”. A: Prefiguració del Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Lunwerg, 1992.   
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El caràcter d’aquestes però, sempre va ser no oficial, donat que no eren 

organitzades des de l’àmbit estatal, la qual cosa va significar una dificultat afegida, 

sobretot en el tema econòmic. A la vegada però, aquesta no oficialitat jugava un 

paper positiu per les mostres barcelonines, ja que molts artistes guardaven certes 

obres de temàtica més acadèmica per a les mostres de la capital espanyola, 

permeten que es presentessin al concurs de Barcelona obres de formats més petits, 

de gèneres variats i amb més llibertat artística, però d’igual qualitat, i fins i tot en 

alguns casos superior.8 

Aquestes mostres van servir sobretot per promocionar i donar a conèixer l’art del 

moment i coetani, nacional i internacional, i en segon terme però d’igual importància, 

per enriquir les col·leccions dels museus municipals, les quals actualment es troben 

al Museu Nacional d’Art de Catalunya.  

 

2.4. La V Exposició de Belles Arts de  Barcelona, 1907 

Volem centrar el nostre treball en la V Exposició Internacional de Belles Arts de 

1907, fita de les mostres internacionals, sent la més rellevant de les exposicions 

d’aquestes característiques que Barcelona va celebrar, atès que la presència de l’art 

estranger va ser més rellevant que en la resta d’exhibicions, mostrant que la ciutat 

de Barcelona seguia sent una ciutat d’art i cultura i no sols un gran centre industrial. 

La celebració d’exposicions de belles arts –després de l’aturada de finals de segle 

XIX- era una de les fites perseguides per la Junta de Museus a principis del segle 

XX. Val a dir que en nombroses ocasions es proposaven diverses exposicions les 

quals acabaven per no celebrar-se mai ja que sorgien impediments que feien ajornar 

de forma successiva les exhibicions; el factor més rellevant que impedia la seva 

celebració, a part de les circumstàncies econòmiques, era la manca de local ja que 

llavors el Palau de Belles Arts, que era l’ indret on es celebraven les exposicions fins 

llavors, des de principis del 1900 estava ocupat per exposicions permanents dels 

Museus Municipals i Provincials de Belles Arts, inaugurades a l’any 1902. 

                                                           
8
 Veure nota 2. 
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El 13 de gener de 1905 Manuel Fuxà9 (Barcelona 1850 – 1927) va demanar a la 

junta la represa de les exposicions biennals de belles arts, petició que no va arribar a 

crear cap acord, atesa la manca de local. Fuxà argumenta que les motivacions que 

el portaven a acceptar el càrrec de vocal dins la junta eren els de fer de portaveu de 

les inquietuds i desitjos dels diversos artistes de la capital, els quals esperaven des 

de feia temps la represa de les mostres, que amb tant èxit s’havien anat celebrant a 

la ciutat. 

El 3 de febrer del mateix any va tornar-se a tractar el tema, al juny els vocals 

representants de les entitats de caràcter artístic a la junta, Manuel Fuxà i Josep 

Maria Tamburini  i Dalmau10 (Barcelona, 1856 – 1932) avisen que es tingui en 

compte una consignació relativa a la celebració d’una exposició de Belles Arts. El 10 

de juliol la junta i l’associació dels  Amics de les Arts, representativa de les diferents 

corporacions artístiques de la ciutat; van prendre l’acord de demanar a l’Ajuntament 

que consignés en els pròxims pressupostos una quantitat destinada a la celebració 

de les exposicions. El 16 d’octubre va tornar-se a insistir amb el tema, i finalment el 

23 del mateix més va quedar aprovat el pressupost de la junta per la celebració 

d’una exposició de belles arts amb una consignació de 5.000 pessetes per la 

mostra.11 

                                                           
9
 Manuel Fuxà i Leal fou un escultor català. Va realitzar els seus estudis a l’Escola de Belles Arts de 

Llotja, al 1896 fou nombrat ajudant a l’escola i al 1906 passa a ser professor, finalment a l’any 1911 

es nombrat director. Va destacar com a escultor, la seva obra està relacionada amb la Renaixença, i 

d’aquesta forma, a recuperar la identitat catalana. Destaca el seu paper dins la Junta de Museus com 

a vocal representant dels diferents artistes de la ciutat de Barcelona, expressant les seves necessitats 

i inquietuds a la junta, de la qual acabaria sent president.   

10
 Josep Maria Tamburini fou un pintor i crític de l’art català. Va estudiar a l’Escolta de Llotja amb 

Antoni Caba, a París amb l’artista francès Léon Bonnat (Bayona, 1833 – Monchy-Saint-Éloi, 1922) i a 

Romà i Nàpols, on va entrar en contacte amb artistes com Domenico Morelli (Nàpols, 1826 – 1901) o 

Gioacchino Toma (Nàpols, 1838 – 1891). Va publicar articles i critiques a publicacions com La 

Vanguardia i a L’Avenç . La seva pintura va estar en un principi caracteritzada pels temes històrics, 

gradualment però va anar allunyant-se del realisme acadèmic i orientant-se cap al simbolisme i el 

prerafaelisme.  

11
 BOHIGAS TARRAGÓ, Pere: “Apuntes para la historia de las Exposiciones Oficiales de Arte de 

Barcelona”, dins: Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, Barcelona, 1945, p. 54 – 55. 
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En aquest punt s’inicien els treballs de preparació i execució d’una exposició general 

d’art amb la voluntat de que sigui de caràcter internacional i programada per a la 

primavera. Josep Puig i Cadafalch12 (Mataró, 1867 – Barcelona, 1956), Romà 

Ribera13 (Barcelona, 1849 – 1935) i Francesc Galofre Oller14 (Valls, 1865 – 

Barcelona, 1942) comencen a estudiar els preparatius i sobretot la forma de disposar 

de local per la celebració del certamen, principal problema amb que topa 

l’organització de la mostra, ja que llavors les obres dels museus estaven instal·lades 

al palau. 

Per a l’any 1907 també s’havia projectat la celebració d’una exposició de caire 

monogràfic de blondes i altres ornaments femenins. Es trobava dins la voluntat de 

persones com Josep Pijoan15 (Barcelona, 1880 – Lausana, 1963), el qual creia 

fermament que s’havien de celebrar exhibicions monogràfiques referents als 

diversos conceptes de l’art decoratiu del nostre país i les seves aplicacions en les 

indústries sumptuàries. Aquesta exposició també estava projectada pels mesos de 

primavera. Finalment però, es va decidir desistir amb els treballs de preparació en 

vista de les feines que s’estaven portant a terme per reprendre les exposicions 

internacionals d’art, i tenint en compte que era més convenient unificar els esforços 

per tal que el cicle d’exposicions de belles arts biennals pogués tornar-se a 

inaugurar. D’aquesta manera la ponència designada per a estudiar la celebració 

d’una exposició monogràfica, en aquest cas de blondes i ornaments femenins, va 

                                                           
12

 Josep Puig i Cadafalch, nascut a Mataró, fou un arquitecte modernista, historiador de l’art i polític 

català. Va exercir de regidor a l’Ajuntament de Barcelona (1901 – 1903), diputat a les Corts 

Espanyoles (1901 – 1910), diputat provincial (1913 – 1924) i president de la Mancomunitat de 

Catalunya (1917 – 1924). Entre les seves obres més rellevants pel que fa a la seva producció 

arquitectònica trobem la Casa Amatller (1890 -1900) a Passeig de Gracia, Barcelona; o la Casa de les 

Punxes (1903 - 1905) també a Barcelona. 

13
 Romà Ribera i Cirera fou un pintor català el qual va destacar sobretot per les seves pintures de 

gènere, amb certa predilecció per balls i carnavals, realitzant obres amb gran detallisme.  

14
 Pintor català nascut a Valls, de petit va anar a Barcelona on va assistir a l’Acadèmia Borrell i més 

tard a l’Escola de Belles Arts amb Antoni Caba, va acabar de completar els seu estudis a l’Acadèmia 

de Sant Fernando a Madrid. La seva pintura es caracteritza pel seu tema religiós i històric. 

15
 Josep Pijoan i Soteras fou un periodista, arquitecte, historiador, poeta i crític d’art. Seguidor de Joan 

Maragall durant la seva joventut, va col·laborar a publicacions com La Renaixença, Pel i Ploma, La 

Veu de Catalunya o Empori. 
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manifestar que considerava oportú desistir de la idea, la qual tindrà perfecta cabuda 

en l’exposició general que es projectava pel mateix any. 

Hi havia nombroses entitats artístiques i corporacions que pressionaven l’Ajuntament 

de Barcelona i a la Junta de Museus i Belles Arts perquè es tornessin a  reprendre el 

cicle d’exposicions biennals que s’havia encetat amb la gran Exposició Universal de 

1888. L’Associació dels Amics de les Arts, de la qual formen part l’Acadèmia 

Provincial de Belles Arts, el Cercle Artístic, el Cercle Artístic de Sant Lluc, 

l’Associació d’Arquitectes i l’Associació Artística i Literària són els grups que es 

sumen a la iniciativa amb més entusiasme. 

La Junta de Museus, creada aquell mateix any amb la unió de les col·leccions 

municipals i provincials, es mostra conforme a la idea de reprendre les exposicions 

de belles arts i comença a realitzar les feines pertinents per tal que es pugui donar 

forma a la proposta. En els inicis va discutir-se la possibilitat de que la mostra fos 

regional, nacional o internacional. Es demana a l’Ajuntament la conveniència que es 

posi en vigor l’acord municipal el qual disposa la celebració de caire periòdic de les 

dites mostres i designar a Manuel Fuxà i a Jose Maria Tamburini per començar a 

donar forma a la mostra, conferint-li el caràcter que ha de tenir, l’extensió, el local, 

pressupost, reglament entre d’altres. Juli Marial16 (Barcelona, 1854 – 1929), Josep 

Puig i Cadafalch i Josep Pella i Forgas17 (Begur, 1852 – Barcelona, 1918) van ser 

escollits per realitzar la proposta de consignació que ha de figurar en el pròxim 

pressupost, pel que fa a la mostra.  

Va designar-se també una ponència en la qual trobem altre cop a Puig i Cadafalch, 

Manuel Fuxà, Josep Font i Gumà18 (Vilanova i la Geltrú, 1859 – 1922), Josep Maria 

Tamburini i Arcadi Mas i Fondevila19 (Barcelona 1852 – Sitges 1934) per tal que 

                                                           
16

 Juli Marial i Tey fou un arquitecte i polític català. Va ser vocal de la Junta de Museus. 

17
 Josep Pella i Forgas va ser un historiador, jurista i polític català. Fou un dels precursors del 

catalanisme, sent un dels fundadors de la Jove Catalunya al 1869. 

18
 Josep Font i Gumà va ser un arquitecte català de renom, el qual va formar una important col·lecció 

de ceràmica catalana dels segles XIX al XVI. 

19
 Arcadi Mas i Fontdevila va estudiar a l’Escola de Llotja de Barcelona, sent deixeble d’Antoni Caba i 

Claudi Lorenzale, fou el primer en rebre la beca Fortuny, completant els seus estudis a les ciutats 

italianes de Venècia, Roma, Nàpols i Capri. Al principi la seva producció estava adscrita a l’escola 
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estudiessin la manera de realitzar novament les mostres, els quals elaboren un 

informe en el que es reclama a l’Ajuntament la celebració d’una mostra internacional 

d’art per a l’abril de 1907. La junta dona el seu vistiplau i va entregar el document a 

l’Ajuntament. 

En quant al Palau de Belles Arts, calia veure si aquest es trobava en les condicions 

adients per constituir un digne allotjament de l’exposició, era urgent desocupar-lo de 

les peces artístiques que es trobaven en aquells moments i més tard practicar en 

l’edifici els treballs de rehabilitació i condicionament pertinents. Per això la Junta 

designa a Manuel Fuxà, Tamburini, Arcadi Mas i Fondevila i Josep Pijoan perquè 

s’encarreguin del trasllat de les obres del Palau, fent instal·lar al Museu d’Art 

Decoratiu i Arqueològic les de caràcter antic, d’acord amb el vocal Puig i Cadafalch, i 

a la nau central del Parc les modernes.  

Un cop el trasllat va donar-se per conclòs, es va procedir a la realització de les obres 

més urgents que demandava el Palau per tal de que les diverses dependències es 

trobessin en condicions immillorables per poder constituir un lloc decorós i segur per 

la instal·lació i exposició de les obres. Josep Font i Gumà i Josep Maria Tamburini, 

en concepte de vocals arquitecte i pintor, respectivament, es van fer càrrec de l’estat 

en el qual es trobava l’edifici i van realitzar les intervencions necessàries per la seva 

rehabilitació.  

De forma oficial, el 6 de març de 190620 es va acordar la represa de les exposicions 

generals de belles arts que amb caràcter internacional i per acords de la corporació 

municipal s’havien celebrat de forma biennal a la ciutat de Barcelona des de l’any 

1891, i consegüentment s’autoritza a la junta perquè procedeixi a l’organització i 

realització de l’Exposició Internacional d’Art, la qual obrirà durant el més d’abril del 

pròxim any. Es constitueix la Comissió Executiva amb la voluntat de procedir amb 

els acords i procediments necessaris per a la convocatòria de l’exhibició.  

Un cop anunciada la celebració de la mostra s’obria un termini de recepció d’obres 

que havien de ser enviades al Palau de Belles Arts per a la seva Exposició. 

                                                                                                                                                                                     
naturalista napolitana de Morelli. Va formar part dels artistes que varen formar l’Escola Luminista de 

Sitges. 
20

 Veure  nota 11. 
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La data fixada per la inauguració fou el 23 d’abril coincidint amb la diada de Sant 

Jordi, tradició seguida per les mostres anteriors les quals feien coincidir la  

inauguració amb la diada del patró de Catalunya, data que s’havia convertit en dia 

de reivindicació de la cultura catalana. Finalment però, aquesta acaba obrint el 27 

del mateix mes21, degut a que les obres procedents de Portugal i Japó van arribar 

amb retard per problemes amb la duana i de meteorologia, a la mateixa vegada es 

va prorrogar el seu tancament fins al 15 d’octubre, finalment però aquesta va acabar 

tancant les seves portes el diumenge 27 d’octubre a les 16.00h de la tarda22.  

 

2.5. Organització de la mostra 

Per tal d’organitzar l’exposició es va crear una Comissió Executiva designada per 

l'Ajuntament de Barcelona el 7 d'abril de 1906 a la Casa Consistorial23, on es 

trobaven reunits tots aquells que en formarien part. Va designar-se a Carles Pirozzini 

Martí com a secretari de l'Exposició, càrrec que ja havia exercit a la Exposició 

Universal de Barcelona del 1888 i les demés exposicions de belles arts; de manera 

que tenia una basta experiència en l’organització i execució de mostres d’aquestes 

característiques.  

També es van designar delegats oficials per a cada país. Aquests havien de centrar 

els seus treballs en procurar la màxima concurrència d’artistes de qualitat, establint 

relacions amb altres entitats artístiques europees que poguessin ajudar en les 

gestions d’organització de cada secció amb les que es dividia la mostra, les quals 

van ser: pintura –amb els diversos gèneres entre aquarel·les, oli, dibuix, gravat.. – 

escultura, arts decoratives i d’aplicació industrial. França, Portugal, Bèlgica, Itàlia, 

Holanda, Alemanya, Gran Bretanya i el Japó són les principals nacions 

representades en l'exposició donant a conèixer d'aquesta forma, mitjançant obres 

d'alta rellevància, l'estat de progrés de les seves arts i la celebritat dels seus artistes.  

                                                           
21

  BORONAT I TRILL, Maria Josep: “Les exposicions d’art I d’art decoratiu”. A: BORONAT I TRILL, 

Maria Josep: La política d’adquisicions de la Junta de Museus, 1890 – 1923, Barcelona, Publicacions 

de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 266 – 273. 
22

 Expedient 1: Memòria. Caixa I: Comissió Executiva, Comitè d’Honor. Expedients de la V Exposició 

Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907, Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelona. 
23

 veure  nota 22. 
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A nivell logístic, els motius que varen fer més costosa d'organitzar l'exposició van ser 

la ruptura o pèrdua gradual de les relacions internacionals per part de Catalunya 

amb els principals centres artístics europeus, així com la importància creixent de les 

exposicions internacionals de Belles Arts, les quals es succeïen arreu del continent. 

Josep Puig i Cadafalch, qui realitzava nombrosos viatges degut als seus afers 

personals, va oferir-se per gestionar les obres estrangeres procedents de 

Brussel·les, Anvers, Amsterdam i La Haia, indrets on tenia contactes amb els 

presidents de les diferents acadèmies i societats artístiques locals, oferint tots els 

seus esforços per procurar la màxima concurrència d’artistes de qualitat. És per això 

que finalment se’l va nombrar com a delegat oficial de la comissió als diferents 

països europeus. Per acabar, també l'estat en el que es trobava el gran Palau de 

Belles Arts -havia quedat relativament abandonat- va requerir d'uns grans treballs de 

reparació i rehabilitació, això va comportar un augment en la partida de pressupostos 

destinats ha aquests treballs, creant un gran dèficit al final de la mostra.  

 

2.5.1. Comissions d’organització, Comissió Executiva i Comitè d’Honor 

De la mateixa forma que a les mostres anteriors, existia una Comissió Executiva que 

comptava amb el màxim d’autoritats i personatges rellevants de l’escena artística, i 

en el si d’aquest es creava una Sub-comissió Ponent, òrgan més reduït i a la vegada 

el més operatiu de la comissió, el qual era, en definitiva, el motor de la mostra. 

La comissió, un cop aprovada la celebració de la mostra, es reunia periòdicament –

cada setmana o quinzena- per tal de posar en comú les diferents tasques que 

s’havien de realitzar i els progressos que s’anaven efectuant. Entre les feines que la 

comissió havia de realitzar trobem: el condicionament del lloc on es celebraria 

l’exhibició -el Palau de Belles Arts-  l’organització dels preparatius, realització de la 

publicitat, organitzar la recepció de les obres i més tard, un cop finalitzada, la seva 

reexpedició; nombrar delegats i comissaris oficials per tal de garantir una 

concurrència digna, acordar els pressupostos i partides, organitzar les estàncies del 

palau així com els diversos actes, festes i concerts que es celebrarien al llarg dels 

mesos que duraria l’exposició.  

La Comissió Executiva estava encapçalada per l’alcalde de la ciutat Domènec Joan 

Sanllehy (alcalde de Barcelona 1906-1908), i com a Secretari figurava Carles 



LA V EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BELLES ARTS I INDÚSTRIES ARTÍSTIQUES DE BARCELONA, 1907 

 

24 
 

Pirozzini. El vicepresident fou Hermenegildo Giner de los Ríos24 (Cadis, 1847 – 

Granada, 1923), substituint al president en els actes i afers en els que la seva 

assistència fos necessària i no pogués assistir. El vocal tècnic era Leopoldo Soler i 

Pérez, trobem els regidors Josep Borrell i Sol i Fernando de Sagarra, als 

representants d’institucions públiques Francesc Layret i Jesús Pinilla; també figuren 

personatges dins el món de l’art i la cultura com Josep Puig i Cadafalch, Manuel 

Fuxà, Josep Font i Gumà, Josep Maria Tamburini i Josep Rogent i Pedrosa, per 

acabar també formava part d’aquesta comissió el crític d’art Raimon Casellas 

(Barcelona 1855 – Sant Joan de les Abadesses, 1910)25. Com a suplents trobem a 

l’artista Arcadi Mas i Fondevila i a Josep Pijoan i Soteras, arquitecte, historiador i 

crític d’art. Moltes d’aquestes figures ja havien estat vinculades anteriorment en 

mostres d’aquestes característiques i no era la primera vegada que formaven part de 

les comissions, d’altres formaven part de la Junta de Museus, de manera que ja 

comptaven amb experiència. 

La voluntat d'aquesta comissió era la de mostrar en l'exposició a través de la 

celebració de grans actes, la cultura i avenços de la ciutat de Barcelona en relació 

amb el progrés i desenvolupament de les seves arts i indústries, tornant a restablir la 

sèrie de les grans exposicions i donant a Barcelona el lloc que li correspon entre les 

capitals que es preocupen pel foment dels seus interessos morals i materials així 

com la importància en l'àmbit internacional. 

A la mateixa vegada, i proposat per Hermenegildo Giner de los Ríos, l'alcalde va 

crear una Sub-comissió Ponent, en la qual estaven representats els diferents 

interessos i elements que integren la comissió executiva, per tal que aquesta 

preparés i gestionés tots aquells treballs que haurien de ser més tard aprovats de 

                                                           
24

 Hemenegildo Giner de los Ríos fou un pedagog, publicista i polític espanyol vinculat a la Institución 

Libre de Enseñanza, fundada pel seu germà Francisco Giner de los Ríos (Ronda, 1839 – Madrid, 

1915) al 1876, on va col·laborar. V estudiar dret i va exercir com a professor. Va fer grans aportacions 

a la renovació de l’ensenyament de Literatura Espanyola, plantejant una assignatura oberta a 

l’estudiant, també va col·laborar a la fonamentació científica de la Història de l’Art. 
25

 Raimon Casellas i Dou fou un periodista i crític d’art català, vinculat amb el grup renovador de l’art 

català que van ser els modernistes. És considerat el crític del Modernisme, sent gran amic de pintors 

representatius del moviment com Ramon Casas (Barcelona, 1866 – 1932) i Santiago Rusiñol 

(Barcelona, 1861 – 1931). Va publicar articles primerament a l’Avenç, i més tard a La Vanguardia i 

finalment a La Veu de Catalunya. 
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forma definitiva per la Comissió Executiva. Es tractava doncs d’una composició 

mixta, característica de les diferents juntes municipals, per una banda hi trobem que 

formen part regidors municipals o ex-regidors els quals ja havien participat amb 

anterioritat en l’organització de les mostres, d’altra banda hi havia professionals i 

artistes rellevants que tenien càrrecs al front d’entitats oficials de la ciutat. Pel que fa 

als regidors, es dona la circumstància que alguns d’ells eren artistes o estaven 

vinculats al món de l’art i la cultura, sent persones compromeses. D’aquesta manera 

la Sub-comissió estava formada per Hermenegildo Giner de los Ríos, Josep Rogent i 

Pedrosa, Puig i Cadafalch, Manuel Fuxà i Josep Maria Tamburini. Com a suplents 

figuraven Josep Font i Gumà i Arcadi Mas i Fondevila. 

En un principi, per tal d'organitzar de forma eficaç tota l'exposició, la Comissió es va 

plantejar les següents feines: 

 Publicació de les bases del concurs del cartell anunciador de l'exposició. 

 Redacció del reglament i pressupost general. 

 Designació i constitució d'un Comitè d'Honor compost per autoritats superiors, 

cos consular, representants de les corporacions i societats artístiques i 

expresidents de les exposicions anteriors. 

 Gestió a prop dels alts poders de l'Estat per obtenir el suport oficial i la 

concessió de subvencions i premis en metàl·lic per l'adquisició d'obres. 

 Designació de comissaris oficials estrangers per la propaganda i concurrència 

dels principals artistes de cada país. 

 Designació de l'agent oficial de duanes i transports així com estudi i aprovació 

de els tarifes i condicions que han de regir pels enviaments. 

 Petició al governador civil de la província de l'exempció de subhastes per als 

diversos serveis i despeses de l'exposició. 

 

Va crear-se també un Comitè d’Honor, el qual s’havia instaurat per primer cop a 

l’Exposició de Belles Arts de Barcelona de 1896. Presidit per l’alcalde i un president 

honorari, en aquest cas el Ministre d’Instrucció Pública i Belles Arts, els vocals eren 

regidors que ja formaven part de la Comissió Executiva. També figuren en aquest 

Comitè d’Honor artistes o personatges amb càrrecs importants així com cònsols i 

altres representants de corporacions oficials. La presència dels consolats permetia 
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reforçar la presència d’artistes estrangers rellevants i donar una dimensió 

internacional més explicita.  

Per poder dur a terme l'exposició es van necessitar treballs de rehabilitació i 

condicionament del Palau de Belles Arts. Aquestes feines van ser encomanades als 

senyors Josep Puig i Cadafalch i Josep Font i Gumà, els quals s'havien d'ajustar al 

pressupost.  

A l'hora d'organitzar els espais del Palau segons els diferents països, els comitès i 

delegats de cadascun d'ells demanaven, per no dir exigir; sales d'honor especials 

per als seus artistes al·legant gran celebritat i reputació, la qual cosa donava més 

prestigi a l'exposició. Es decideix doncs concedir sales d'honor al pintor i escultor 

belga Constantin Meunier (Etterbeek, 1831 - Ixelles, 1905)26; en l'àmbit espanyol es 

donà aquest honor a l’artista basc Ignacio Zuloaga27 (Éibar, 1870 – Madrid, 1945), 

per acabar a la secció anglesa va destinar-se la sala XVI a l’artista Frank Brangwyn 

(Bruges, Bèlgica, 1867 – Ditchling, Regne Unit, 1956)28, que tot haver nascut a 

Bèlgica se’l considerava anglès. Per acabar, es va fer una menció especial als 

artistes francesos més notables i famosos del moment: Puvis de Chavannes, Manet, 

Sisley i Renoir; amb una sala d'honor, que segons paraules de la organització: la 

celebridad y renombre de estos artistas es indiscutible en el mundo artístico.29  

El saló central del Palau estava destinat a contenir les obres d'escultura més 

rellevants, a l'hora de ser la gran sala de festes i punt predilecte de reunió de la 

societat barcelonina, d'aquesta manera es va decidir col·locar tant obres nacionals 

com estrangeres, mentre que a les sales laterals de la planta baixa es va instal·lar 

pintura i escultura, gravats francesos i belgues, escenografia espanyola i pintura i 

escultura procedents d’Alemanya, Bèlgica i Itàlia. Al pis principal les sales estarien 

                                                           
26

 Meunier fou un pintor i escultor realista belga, modalitat amb la qual va sobreeixir més, representant 

les realitats polítiques i socials de l'època donades per la revolució industrial, amb una visió personal 

de l'home i el món. 
27

 Ignacio Zuloaga fou un dels pintors espanyols més importants de finals de segle XIX i principis del 

XX, conegut pels seus quadres costumistes i els retrats. La seva pintura va ser influïda per Goya i 

José de Rivera, i oposat a l’estil de Sorolla, artista coetani.  

28
 Frank Brangwyn va ser un pintor, aquarel·lista, i gravador d'origen belga però que va desenvolupar 

la seva obra a Anglaterra.  

29
 Veure nota 22. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Etterbeek
https://ca.wikipedia.org/wiki/1831
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ixelles
https://ca.wikipedia.org/wiki/1905
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ocupades per obres procedents del país així com de Portugal, França, Bèlgica, 

Anglaterra i Holanda; a més es va decidir ocupar dos espais  de l’escala d’honor del 

palau així com els murs de la galeria del saló central per penjar quadres, atès que 

van concórrer a la mostra fins a 903 autors, amb un total de 2.013 obres registrades 

en el catàleg oficial30, és per això que es va necessitar tant d’espai per a exposició, 

mentre que en altres mostres celebrades sols s’havia fet servir una de les plantes del 

palau. Pel que fa a la decoració, algunes nacions van optar per procedir elles 

mateixes a la decoració de les seves sales, tot donat per la importància de la seva 

representació artística. La resta de sales van ser decorades tot designant un artista 

per cadascuna d’elles, entre els quals van figurar Dionís Baixeras31 (Barcelona, 1862 

– 1943), Feliu Elias32 (Barcelona, 1878 – 1948), Manuel Fuxà, Adrià Gual33 

(Barcelona, 1872 – 1942), Oleguer Junyent34 (Barcelona, 1876 – 1956), Lluís 

Masriera35 (Barcelona, 1872 – 1958), Josep Puig i Cadafalch, Joaquim Renart36 

                                                           
30

 V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries Artístiques, Catàleg Il·lustrat, Ajuntament de 

Barcelona, Barcelona, 1907. 
31

 Dionís Baixeras Verdaguer fou un artista català, pintor i dibuixant naturalista amb una pintura 

historicista i influenciat per l’Escola d’Olot. Fou un dels membres fundadors del Cercle Artístic de Sant 

Lluc a l’any 1893, grup que s’oposava al modernisme d’aquell temps i defensava un art cristià, 

equilibrat i serè. 

32
 Feliu Elias i Bracons va ser un dibuixant, caricaturista, pintor, il·lustrador i crític d’art català, conegut 

popularment amb els pseudònims “Apa”, pel que fa a les caricatures, i “Joan Sacs” en quant a la 

teoria de l’art i escriptura. Es considerat un dels dibuixants d’humor més rellevants de la primera 

meitat del segle XX. Va estudiar al Cercle Artístic de Sant lluc i al Cercle Artístic de Barcelona. 

33
 Adrià Gual i Queralt fou un dramaturg, escenògraf i empresari teatral català, impulsor i més tard 

director de l’Escola Catalana d’Art Dramàtic. A més de treballar la dramatúrgia, va escriure poesia i es 

va dedicar a la pintura. 

34
 Oleguer Junyent i Sans va ser un artista polifacètic, va treballar l’escenografia, el dibuix, pintura, 

cartellisme, decoració, a més de col·leccionisme i antiquari, fou un gran viatger. Fou germà del pintor i 

crític Sebastià Junyent (Barcelona, 1865 – 1908). 
35

 Lluís Masriera i Rosés fou un cèlebre orfebre, pintor, escenògraf, comediògraf i director teatral, sent 

el membre més rellevant de la nissaga catalana Masrirera, donant fama internacional a la firma. Va 

convertir-se en una figura de referència en el món cultural de la capital catalana durant la primera 

meitat del segle XX, sent a més reconegut com un dels artistes joiers més destacats de l’Art Nouveu 

internacional així com del Modernisme. 

36
 Joaquim Renart i Garcia fou un dibuixant, pintor i decorador català modernista. Fou un dels 

fundadors del Foment de les Arts Decoratives, president del Cercle Artístic de Sant Lluc i de l’Orfeó 

Català. 
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(Barcelona 1879 – 1916), Alexandre de Riquer (Calaf, 1856 – Palma, 1920)37 , Josep 

Triadó38 (Barcelona, 1879 – 1929), Miquel Utrillo39 (Barcelona, 1862 – Sitges, 1934), 

Maurici Vilomara40 (Barcelona, 1848 – 1930)  Ignacio Zuloaga.  

La Comissió Organitzadora fou l’encarregada de determinar els drets i obligacions 

dels expositors que participessin en la mostra, l’organització econòmica i 

administrativa i la realització dels diferents actes i festes durant l’exposició. 

D’aquesta manera, va determinar que cada expositor no podia mostrar més de dos 

obres en cada secció de l’exposició, tot i això, la comissió podia acceptar un major 

nombre de peces quan la naturalesa d’aquestes o exigia. En cas de que les obres 

fossin de particulars, aquestes no podien ser admeses sense autorització escrita de 

l’autor, el qual seria considerat l’expositor. Tampoc podien ser admeses obres 

exposades públicament a la ciutat de Barcelona amb anterioritat o en altres 

exposicions d’aquestes característiques, de manera que les obres que formaven part 

de l’exposició eren sempre noves per la ciutat, tot i que a la pràctica aquesta 

premissa fou pocs cops seguida. De la mateixa manera també tenia jurisdicció per 

revisar i acceptar o excloure tota obra de l’exposició que per falta de condicions 

artístiques o que per altres raons es considerés no apta o poc digne de ser 

exposada a la mostra. 

Aquesta comissió podia convidar expressament artistes, associacions o 

agrupaments artístics espanyols així com estrangers, que pel seu mèrit i fama 

reconeguda mereixessin que les seves obres foren conegudes i estudiades pels 

artistes de la capital catalana. Aquesta també podia dedicar una sala especial a 

determinats artistes nacionals o estrangers de reconeguda celebritat amb la finalitat 

que es pugui apreciar de forma detinguda el mèrit de les seves obres.  

                                                           
37

 Alexandre de Riquer i Inglada fou un intel·lectual i artista polifacètic català, dissenyador dibuixant, 

pintor, gravador, bibliòfil, exlibrista, escriptor i poeta, erigint-se com una de les figures més rellevants 

del modernisme català. 

38
 Josep Triadó i Mayol va ser un dibuixant, ex librista i pintor, en aquest últim camp va realitzar obres 

de caràcter simbolista, així com temes populars catalans i marines.  
39

 Miquel Utrillo va ser un enginyer, pintor, decorador, crític d’art i promotor de les arts català. Junt 

amb Ramon Casas i Santiago Rusiñol, van formar el nucli més representatiu del Modernisme de finals 

del segle XIX. És considerat un dels pilars centrals de la renovació estètica catalana. 
40

 Maurici Vilomara fou un escenògraf català. 
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Junt amb el seguit d'activitats musicals i festives que es van programar, es va confiar 

a la comissió municipal de museus de Belles Arts l’organització d’una sèrie de 

conferències sobre art, les quals podrien encarregar-se a crítics de renom tant de 

l’estat així com estrangers, fixant la data per a la celebració d'aquestes ponències 

des de l’1 de setembre fins al 15 d’octubre, Es va procedir a convidar diverses 

personalitats de l'escena artística, de França van assistir, entre d’altres, el crític Paul 

Adam (París, 1862 – 1920) i l’escriptor Octave Uzanne (Auxerre, 1851 – Saint-Cloud, 

1931). D’Anglaterra va assistir l’ historiador de l’art i escriptor Paul George Konody 

(1872 – 1933) el qual havia escrit obres sobre grans artistes com Van Eyck, Chardin, 

Delacroix, Donatello, Filippino Lippi, Rapahel, Velàzquez o els impressionistes 

francesos. També va realitzar una ponència el crític d’art belga Octave Maus 

(Brussel·les, 1856 – 1919) creador de la associació artística belga Els XX41, formada 

l’any 1883, sent l’editor i l’encarregat d’organitzar les exposicions del grup. D’Itàlia 

trobem a l’ historiador de l’art Adolfo Venturi (Módena, 1856 – Santa Margherita 

Ligure, 1941), fundador de la disciplina historico-artística a nivell universitari al seu 

país. Per acabar, de l’estat van assistir Manuel Bartolomé Cossió (Haro, 1857 – 

Collado Mediano, 1935), historiador de l’art i pedagog, successor de Francisco Giner 

de los Ríos dins la Institución Libre de Enseñanza, qui va realitzar un important 

estudi sobre la vida i art del Greco, publicant diverses obres sobre l’artista cretenc. 

També va assistir Ramiro de Maeztu (Vitoria, 1874  - Aravaca, 1936) diplomàtic i 

escriptor espanyol que va formar part de la Generación del 98. 

La llista completa de crítics d’art i escriptors que van formar part de les conferències 

és la següent: de França: Mr. Camille, Monclair, Mr Octave Uzanne, Mr Paul Adam. 

D’Anglaterra Paul George Konody. De Bèlgica l’eminent crític Octave Maus. D’Itàlia 

Mr Annunzio, Adolfo Venturi i Mr Ricci. Per acabar d’Espanya van participar Manuel 

Bartolomé Cossío, pedagòg i col·laborador de Francisco Giner de los Rios i Ramiro 

de Maeztu, escriptor espanyol pertanyent a l’anomenada Generción del 98. Podem 

                                                           
41

 Els XX fou un grup de pintors, dibuixants i escultors belgues que va sorgir l’any 1883 a la ciutat 

belga de Brussel·les, els quals organitzaven exposicions anuals on també convidaven artistes 

estrangers a exposar en les mostres, amb noms rellevants com Camille Pissarro, Claude Monet, 

Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cezanne o Vincent Van Gogh. Entre els seus fundadors trobem 

artistes com James Ensor o l’espanyol Dario de Regoyos. Desprès de l’exposició celebrada l’any 

1892, l’associació va convertir-se en La Libre Esthétique. Va desaparèixer amb l’esclat de la Primera 

Guerra Mundial. 
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observar doncs que entre els convidats per realitzar les conferències a la mostra hi 

figuren crítics rellevants dins l’escena artística europea així com escriptors i 

historiadors de l’art notables, personatges rellevants a l'avantguarda de l'art 

internacional. 

Per acabar, al llarg de la mostra es van projectar un seguit d’actes oficials, festes i 

concerts i altres actes públics en els quals va participar la Banda Municipal així com 

bandes estrangeres convidades, com la francesa. També van programar-se concerts 

d’orgue per mestres de renom. Aquests concerts es van alternar amb festes 

nocturnes i revetlles als jardins del Palau. Aquestes activitats convidaven a la 

ciutadania a gaudir d'aquesta gran festa, més enllà del fet artístic, convertint-lo en un 

acte social i cultural obert al gran públic. 

 

2.5.2. Catàleg oficial i cartell 

Com en les mostres anteriors, es va editar un catàleg oficial, el qual havia de constar 

principalment del llistat d'artistes que exposaven amb les seves respectives obres, 

així com de setanta reproduccions de les peces més rellevants que hi figuraven, i 

amb una secció d'anuncis per acabar. Per a la seva publicació, la comissió executiva 

de l’Exposició va organitzar un concurs públic entre les diverses editorials del 

territori. La primera edició i distribució del catàleg oficial va comptar amb 1500 

exemplars que es van distribuir entre les principals personalitats, ajuntaments de 

l’Estat i països europeus. Degut al gran èxit que va tenir, segons el que ens relaten 

els arxius -de forma concreta, els relatius al cartell i catàleg- aquest va comptar amb 

una segona edició de 100 exemplars.42
 

Per a l’execució del cartell que anunciaria la mostra i seria el reclam pel futur 

certamen a l'estranger, la Comissió Executiva va organitzar un concurs pel disseny 

d’aquest a nivell estatal. Recordem que el primer cop que es va convocar un concurs 

per a la creació del cartell fou per a l’exposició del 189643. D'aquesta manera, al 

                                                           
42

 Caixa V: Cartell i catàleg. Expedients de la V Exposició de Belles Arts de Barcelona, 1907. Arxiu del 

Museu Nacional d’Art de Barcelona, Barcelona. 

43
 Expediente relativo al concurso público abierto entre los artistas españoles para la ejecución del 

cartel anunciador de la V Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona, 1907. Caixa 
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març de 1906 l'Ajuntament de Barcelona va confeccionar el programa per al 

concurs44. El termini de presentació dels projectes per part dels artistes de l'estat era 

el 25 de maig i s'havien d'exposar al Palau de Belles Arts, per la qual cosa es van 

començar a realitzar les primeres tasques de rehabilitació del Palau, encomanant al 

vocal de la Junta de Museus, Manuel Fuxà, que procedís a retirar de forma urgent 

les estàtues de guix que la Junta provincial d'Agricultura, Indústria i Comerç havia 

cedit per ocupar el local.45 

Les bases del concurs establien el format (mesures, escrit predeterminat) mentre 

que deixava l’estil, caràcter i procediment artístic a l’elecció de l’artista. Al cartell 

havia de figurar la següent llegenda:  

Ayuntamiento de Barcelona / V Exposición Internacional de Arte / Abril de 

1907 / Premios y adquisiciones para los museos cívicos / Fiestas durante la 

exposición. 

Per poder dur a terme el concurs es van publicar les bases en els principals diaris 

del territori com Diari Mercantil, Diari de Barcelona, Diari de Comerç, El Correo 

Catalán, La Publicidad, La Vanguardia, La Veu de Catalunya entre d’altres. De la 

mateixa manera també van ser enviades als diversos ajuntaments espanyols. El 

guanyador seria escollit per la mateixa comissió basant-se en els mèrits i condicions 

del seu projecte. 

Les bases46 foren les següents: 

1. L' estil del cartell És lliure de cada artista però és obligatòria les mesures 

de 1,40x0,80 metres. 

2. El model o original del cartell s'ha de presentar complet abans de les 12.00 

h del dia 25 de maig, a de portar el pressupost per cada 100 

reproduccions i el procediment. 

                                                                                                                                                                                     
V: Cartell i Catàleg. Expedients de la V Exposició de Belles Arts de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
44

 Arxiu de la Junta de Museus de Barcelona, Actes de la sessió del dia 17 d'abril de 1906, Barcelona. 

45
 Arxiu de la Junta de Museus de Barcelona, Actes de la sessió del dia 12 de maig de 1906, 

Barcelona. 
46

 Veure nota 42. 
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3. La comissió examinarà el cartell i pressupost i designarà si ho creu 

convenient un premi únic de 2.000 pessetes i medalla al model que 

consideri digne. 

4. Correra a càrrec de l'artista que guanyi el concurs la direcció dels treballs 

de reproducció. 

5. La composició del cartell s'haurà de desenvolupar seguint les necessitats 

de la llegenda explicativa  on tindrà que figurar "Ayuntamiento de 

Barcelona/  V Exposición Internacional de Arte / Abril de 1907 / Premios y 

adquisicions de obras para los museos cívicos / fiestas durante la 

exposición". 

6. La Comissió Executiva al procedir a la reproducció del cartell assenyalarà 

el nombre d'exemplars que han d'ostentar la llegenda en català, castellà i 

francès.  

7. Els cartells presentats a concurs i admesos seran exposats públicament, 

el fallo es publicarà als deu dies de tancat el concurs. 

8. La Comissió Executiva es reserva el dret de rebutjar les obres que no 

consideri dignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Cartell anunciador de la mostra, obra de 

l’artista Joan Llimona, 1907. Museu Nacional d’Art 

de Catalunya, Barcelona. 
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La participació al concurs no va ser gaire nombrosa, presentant-se un total de vint 

cartells al concurs. Els projectes van ser exposat a la Sala Parés, entre els quals hi 

havia els d'artistes com Adrià Gual (Barcelona, 1872 - 1943), Feliu Elias (Barcelona, 

1872 - 1948) o Rafael Martínez Padilla i Roig (Màlaga, 1878 - Barcelona, 1961).    

Tot i això, la comissió no va quedar satisfeta amb el resultat del concurs, els 

projectes que van presentar-se van ser considerats desafortunats per part del jurat, i 

es va decidir consultar alguna entitat artística de la ciutat abans de la resolució 

definitiva. D'aquesta manera es va consultar a Josep Rogent, Josep Puig i Cadafalch 

i Raimon Casellas, els quals van manifestar que cap dels models presentats es 

trobava a l'altura del concurs. D'aquesta manera es demanà a la Sub-Comissió 

Ponent l'execució d'un nou cartell, la qual finalment va presentar el projecte que va 

aconseguir el primer accèssit en el concurs de la Exposició Internacional de 1898, 

obra de l'artista català Joan Llimona i Brugera (Barcelona, 1860 – 1926)47, on 

apareix una figura masculina, al·legoria de les arts. Llimona va adaptar-lo a les 

necessitats de l'actual exposició, modificant lleugerament la llegenda que en un 

principi havia de contenir.  

El projecte de Llimona per la mostra de 1898 i el de la nostra exposició presenten 

variants i modificacions: primerament estan en sentit invertit i, en el de 1907, la figura 

masculina sosté a la mà dreta un pinzell, en comptes del compàs de 1898; hi ha 

també una sanefa afegida a la banda que porta a la cintura, darrere la figura 

masculina apareix un paisatge i la silueta de Barcelona, en comptes d'uns raig de sol 

geomètrics reflectits al mar, com figurava al cartell de 1898. Per acabar, a la part 

superior del bloc de marbre es veu l'escut de la capital catalana i el perfil d'una noia 

que està pintant les lletres anunciadores de la mostra, en comptes del pinzell dins 

d'un pot de pintura que apareixia en el projecte anterior.  

Aquest fet va crear certa polèmica i controvèrsia. Lluís Folch ens fa una crònica del 

fet en un escrit va publicar a la Revista Ibérica de Exlibris, on comença tot dient: 

                                                           
47

 Joan Llimona fou un pintor català del Modernisme, amb gran sentiment catòlic. Germà de l’escultor 

Josep Llimona (Barcelona, 1864 – 1934), va estudiar a Escola de Llotja,  treballant als tallers de 

Ramon Martí Alsina (Barcelona, 1826 – 1894) i Antoni Caba (Barcelona, 1838 – 1907). La seva fe 

cristiana va influir molt la seva producció, fundant el Cercle Artístic de Sant lluc  l’any 1893, promovent 

un ideal d’art compromès i seriós, inspirant-se en els prerafaelites anglesos i amb moral rígidament 

catòlica. 
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"Llastima que la futura Exposició Internacional de Belles Arts, que ab tant 

d'entusiasme s'ha emprès y a la que no hi han negat el seu esforç els més notables 

artistes, hagi de presentarse en la seva primera manifestació pública, ab una obra 

rescalfada."48 

Folch no treu en cap moment mèrit al cartell de Llimona, sinó que es lamenta de que 

a judici de la comissió, no s'hagui presentat cap cartell digne de representar la 

mostra. A la vegada explica la falta d'èxit del concurs, prenent als principals artistes 

de la ciutat, els quals deien no haver-se presentat a l'esmentat concurs degut a 

l'existència d'una clàusula que obligava a l'artista a presentar, junt amb el seu 

projecte, un pressupost de la realització industrial de la seva obra, comprometent-se 

d'aquesta manera a fer-se càrrec dels treballs de realització. Aquest fet -segons els 

testimonis dels artistes que publica la revista- "es entroncarnos ab manipulacions y 

negocis industrials que no són del nostre braç"49, fent que abans d'arriscar-se, 

preferissin retreure's. Tot i això, val a dir que aquesta clàusula ja existia en els 

darrers concursos de cartells per a les mostres municipals així com de festes de la 

capital, i artistes com Alexandre de Riquer, Josep Pascó (Sant Feliu de Llobregat, 

1855 - Barcelona, 1910) i els propi Llimona l'havien acceptat al participar-hi. 

A la vegada, hi ha certa confusió segons si el concurs va quedar desert, com es diu 

en nombroses publicacions del moment, o simplement va ser una qüestió de gust 

per part de la comissió, ja que en els arxius de la mostra en cap moment s'afirma 

que el concurs quedi desert. Pel que fa a la breu història de les exposicions escrita 

per  Pere Bohigas Tarragó en els Anales i Boletín de los Museos de Arte de 

Barcelona, ens diu que: Se convocó un concurso para el cartel anunciador y, 

habiendo quedado desierto, se acordó utilizar el de Juan Llimona, que habia 

obtenido un accésit en el concurso anterior.50 

                                                           
48

 FOLCH, Lluís: "Els Cartells de la V Exposició Internacional d'Art", a: Revista Ibérica de Exlibris, 

Barcelona, 1906, IV, número 2, p42-43. 
49

 Veure nota 48. 

50
 BOHIGASS TARRAGÓ, Pere: "Apuntes para la historia de las Exposiciones opficiales de Arte de 

Barcelona", dins: Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, Arte Moderno,  Barcelona. 

7/1945. Vol. III-3, p.197. 
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De la mateixa manera, en un article a la Il·lustració Catalana s'anuncia que el 

concurs ha quedat desert, i; amb un to més crispat i descontent, mostra la indignació 

amb la decisió del jurat respecte al concurs: 

No creyem pas que siga prudenta la determinació del Jurat, donchs es innegable 

que hi hà cartells molt aprofitables, segons havem pogut veure en la exhibició que 

dels bocets se n'ha fet suara a ca'n Parés, y's compren qu'axís sia, citantse com se 

citan los noms de Gual, Padilla, Roig, Apa y algun altre, que no estan en condicions 

de que se'ls tracti d'ineptes com un xicot a qui se li dona suspenso en los exàmens 

per no haver respost rès.51 

És cert però que el cartell de Llimona ja tenia uns anys des de la seva creació, 

pertanyent a finals del segle XIX, i pot ser hagués estat més afortunat escollir un 

cartell creat en el moment que la mostra s'anava a dur a terme, quan Barcelona -i en 

general el país- vivia un temps més pròsper, atès també que amb aquesta política, la 

comissió no fomentava la futura participació d'artistes en concursos d'aquestes 

€característiques. 

Finalment, quan els cartells van ser impresos52 foren enviat a les diverses països i 

ciutats així com les personalitats pertinents, per procedir a la seva distribució53. 

 

2.5.3. Pressupost i partides 

Les despeses i ingressos de l’exposició van confeccionar-se per la Comissió 

Executiva i la Sub-Comissió, la qual fou supervisada en última instància pel propi 

Ajuntament. Aquestes van elaborar en vista els anteriors reglaments de les 

exposicions passades, així com també les bases amb les quals es regeixen les 

principals mostres internacionals dels països veïns. Per gestionar el fons del qual 

disposava l’exposició així com els seus ingressos va designar-se com a tresorer a 

                                                           
51

 La Ilustració Catalana, Barcelona, 24 de juny de 1906, IV, p.397. 

52
 Del cartell es van fer tres tiratges, en català, castellà i francès. 

53
 Dossier 12: Expedient relatiu al concurs del cartell. Caixa V: Cartell i catàleg.  Expedients de la V 

Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona. 
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Josep Rogent i Pedrosa, qui era també tresorer de la Junta Municipal de Museus i 

Belles Arts. 

L'Ajuntament va consignar una primera subvenció de 15.000 pessetes, entregades al 

tresorer, la qual fou augmentada més tard a finals de juny de 1907 amb 35.000 

pessetes més. Finalment, a l'octubre del mateix any es va realitzar un altre 

pagament de 25.000 pessetes, i a principis de 1909 en vista del dèficit que la mostra 

va comportar, es va realitzar un ingrés de 48.515 pessetes. D'aquesta manera la 

subvenció total de l'Ajuntament per l'exposició de 1907 fou de 123.515 pessetes.  

Pel que fa a l'ajuda demanada des de Barcelona a Madrid, aquesta mai va arribar. 

Val a dir que l'organització de la mostra no va actuar  en cap moment 

independentment de l'Estat o a esquenes d'aquest, sinó que el va considerar en tot 

moment. En les primeres tasques d'organització s'havia decidit des d'un primer 

moment donar la Presidència d'Honor de l'exposició al Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, màxima responsabilitat estatal en quant a la protecció i 

defensa dels interessos artístics de la nació i, per tant; primer interessat en la 

celebració d'aquest tipus de festes al país. Barcelona va rebre la negativa a la 

subvenció que s'havia demanat, sense raons ni arguments; i a sobre es va exigir 

l'anomenat Impuesto del timbre sobre les entrades de la mostra, ja que des de 

Madrid se la considerava una empresa d'espectacles públics. D'aquesta manera 

l'estat no sols va negar una ajuda que hagués sigut rebuda amb gran entusiasme per 

la capital catalana, sinó que a sobre va ingressar -de forma injustificada segons la 

Comissió Organitzadora- la suma de 9.000 pessetes, les quals d'altra manera 

podrien haver contribuït a l'extinció del dèficit resultant.54 

La partida de pressupost va quedar configurada de la següent manera: 

1. Propaganda, publicitat i despeses menors: 15.000 pessetes 

2. Impresos de totes classes: 13.000 pessetes 

3. Transports: 35.000 pessetes 

4. Instal·lació i desmuntatge d’obres: 4.000 pessetes 

5. Restauració i decorat de local i mobiliari: 10.000 pessetes 

6. Servei de vigilància: 2.000 pessetes 

                                                           
54

  Veure nota 22. 
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7. Servei de portes i intervencions: 2.000 pessetes 

8. Festes i actes públics: 33.000 pessetes 

9. Premis: 3.000 pessetes 

10.  Adquisició d’obres: 85.000 pessetes 

11.  Salaris i gratificacions: 6.000 pessetes 

12.  Imprevistos: 10.000 pessetes 

13.  Entrades a taquilla: 80.000 pessetes 

14.  Abonaments: 20.000 pessetes 

15.  Festes nocturnes: 10.000 pessetes 

16.  Subvencions de l’Ajuntament: 100.000 pessetes 

17.  Arrendament de serveis: 2.000 pessetes 

18.  Venta de catàlegs: 1.000 pessetes 

19.  Anuncis de l’exposició i catàleg: 1.000 pessetes 

20.  Pel que es calcula es produirà el descompte de 6% sobre el preu de la venta 

d’obres: 6.000 pessetes 

 

Total: 220.000 pessetes55 

Com es pot observar, les partides que més pressupost s’emporten són les de 

Propaganda, Publicitat i despeses menors, així com el Transport i les Festes i actes 

públics. Cal observar de manera detinguda que la partida destinada a adquisició fou 

de 85.000 pessetes. Per acabar, un pressupost que fou pot ser desmesurat és el 

que va destinar-se a restauració i decorat del local i mobiliari, degut a l’estat en que 

es trobava el Palau de Belles Arts. 

Altra partida important fou la destinada a Propaganda, publicitat y despeses menors, 

per la qual es van destinar 15.000 pessetes. Aquesta partida contemplava viatges de 

propaganda de l'exposició per França i Gran Bretanya realitzats per Alexandre de 

Riquer junt amb Josep Maria Tamburini. També Josep de Togores56 (Cerdanyola del 

Vallès, 1893 – Barcelona, 1970) va realitzar viatges oficials a Bèlgica, atès que era el 

                                                           
55

 Caixa I: Comissió Executiva i Comitè d’Honor. Expedients de la V Exposició Internacional d’Art de 

Catalunya. Arxiu del Museus Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 

56
 Josep de Togores fou un pintor català  que al llarg de la seva vida va veure’s influenciat per 

diferents moviments, des de la pintura de Cézanne, passant pel classicisme, modernisme,  el cubisme 

o el surrealisme. 
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comissari d’aquest país. D'altra banda, una part va anar destinada als delegats de 

les comissions executives dels diferents països els quals també feien treballs de 

propaganda. Per acabar, altra partida important va estar destinades als diversos 

serveis d’impremta de cartells i catàlegs així com de targetes i postals, principalment 

per aconseguir una concurrència digna. 

Pel que fa a l’entrada individual a l’exhibició, es va acordar el preu d’una pesseta,  el 

qual s’incrementaria en ocasions extraordinàries. De la mateixa manera es va 

acordar fer carnets d’abonaments per valor de deu pessetes i amb un descompte del 

10% si se’n compraven més de deu.57 

En quant a les despeses, un fet que va incrementar de forma notable el número fou 

tant el transport com l’assegurança de les obres d'art, que finalment va ser de més 

de 102.000 pessetes, triplicant així el pressupost inicial de despeses que s'havia 

calculat. Altre fet que va comportar l'augment de les despeses de forma notable va 

ser la prorroga de l'exposició, motivada pel seu gran èxit i acollida, d'aquesta manera 

l'exposició va romandre oberta finalment 6 mesos, en comptes dels 3 plantejats en 

un principi, d’aquí l’augment de la partida en festes i actes públics.58 

 

2.6. Delegacions i comissions oficials, concurrència 

Per tal de promoure la concurrència i estimular artistes de certa qualitat es va 

procedir a la creació dels anomenats Delegats Oficials i Comissaris Oficials. Aquests 

tenien la funció de fer de mitjançares entre els organitzadors de la mostra i els 

expositors o artistes, establint relacions entre l’exposició i els principals centres 

artístics, assegurant d’aquesta manera una assistència digna tant en l’àmbit nacional 

com internacional. Per agilitzar les tasques es van dividir aquests per països amb els 

quals comptava l’exhibició. Mentre els Delegats Oficials tenien la funció de donar 

prestigi i avalar amb el seu nom l’exposició obrint portes per a captar artistes i obres 

importants, els Comissaris Oficials realitzaven la feina tècnica, es a dir, l’organització 

de les peces i la seva expedició. 
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 Caixa XVII: Liquidació general. Ingressos. Expedients de la V Exposició Internacional de Belles Arts 

de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 

58
 Caixa XVIII: Liquidació general. Gastos. Expedients de la V Exposició Internacional de Belles Arts 

de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
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Aquestes personatges podien ser regidors, acadèmics, cònsols, artistes o persones 

vinculades amb el món de l’art i la cultura. La presència de cònsols permetia reforçar 

la presència d’artistes estrangers i donar una dimensió internacional més explicita i 

marcada. 

Per tal d’estimular les expedicions d’obres d’art de qualitat, al reglament figurava un 

punt el qual donava la possibilitat de convidar artistes, els quals gaudien de gratuïtat 

en el transport de les peces artístiques i la seva reexpedició un cop finalitzada la 

mostra, corrent d’aquesta manera les despeses a càrrec de l’Ajuntament. 

A la vegada des de Barcelona es procurava per altres vies estimular el major nombre 

d'artistes i països per tal que participessin a la mostra, ja fossin nacionals o 

estrangers. El principal mecanisme que es va utilitzar -de la mateixa forma que amb 

les mostres anteriors- va ser la publicitat de l'exposició així com les anomenades 

"gacetillas" que s'enviaven des de la Comissió d'Organització a la premsa local, 

nacional i internacional59 ja des de finals de 1906. En aquests comunicats es 

realitzava un petit resum tot explicant l'estat de progrés en el qual es trobaven les 

tasques d'organització de la mostra.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 Pel que fa a premsa local trobem els principals diaris Barcelonins del moment: La Veu de 

Catalunya, Las Noticias, La Tribuna, La Publicidad, La Vanguardia, Diario de Barcelona, Dario de 

Comercio o El Correo Catalán. Pel que fa premsa nacional trobem diaris com La Nueva Región, de 

Gijón, Noticies Granadino, de la ciutat de Granada; o La Voz de Menorca, entre d'altres. Per acabar, 

en quant a premsa internacional trobem les principals publicacions internacionals com O Comercio do 

Porto, de Portugal, The Japan Times o La Tribuna, de Roma.  
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A gairebé dos mesos de la celebració de l’exposició, aquesta ja tenia una gran 

concurrència d’artistes tant espanyols com estrangers. Va tenir sobretot bona 

acollida en el camp nacional, de manera accentuada a Madrid, Andalusia, València, 

d’on van concórrer un gran nombre d’artistes. També es va mostrar interès i 

motivació per part dels centres artístics d’Itàlia, Portugal, Gran Bretanya, Bèlgica, 

Alemanya, Holanda i França; la qual cosa prometia un gran èxit. En aquest bon 

sentit, fins i tot el rei d’Itàlia va prendre en el seu càrrec la direcció dels treballs 

d’organització del seu país així com les despeses de transport de les obres que 

remetran els comitès d’admissió creats en aquell país.  

A la mostra es van poder observar les novetats artístiques de cada país. D’artistes 

catalans cal destacar la presència dels escultors Miquel Blay (Olot, 1866 - Madrid, 

1936)60 el qual va presentar sis obres, Pablo Gargallo (Maella, 1881 – Reus, 1934) 61; 

amb una obra, i Josep Llimona (Barcelona, 1864 – 1934) amb tres. Aquests artistes 

                                                           
60

 Escultor català, Miquel Blay és un dels artistes més representatius del modernisme català. Quan va 

instal·lar-se a Madrid va entrar en contacte amb l'art oficial i la seva obra va evolucionar cap a un 

realisme més conservador.  

61
 Escultor aragonès que va treballar dos estils molt diferents però amb certa relació, per una banda 

un estil clàssic amb cert aire noucentista, i un estil d'avantguarda en el qual experimentava amb les 

possibilitats dels materials, les formes i l'espai. 

Fig. 3.  "Tot just obre en Pirozzini les portes del Palau de Belles-Arts, plouen 
quadros y mes quadros fins á veures ofegat". Caricatura publicada a La 
Tomasa, 6 d'abril de 1907. 
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representaven la modernitat escultòrica del moment, amb obres totalment 

innovadores i plenes de sentiment.  

També trobem representat el modernisme de forma plena amb els grans pintors del 

moviment: Ramon Casas i Santiago Rusiñol (Barcelona 1861 – Aranjuez, 1931). 

Ambdós artistes van exposar les seves obres en la mateixa sala –la IV-, el primer va 

mostrar vuit obres i el segon tretze, creant un gran conjunt de teles modernistes les 

quals mostraven la trajectòria dels dos autors. Altres artistes del grup artístic que van 

ser presents foren Alexandre de Riquer, el qual va exposar tres obres o Isidre 

Nonell, amb quatre. També van estar present Ricard Canals (Barcelona, 1876 – 

1931) amb set obres, Ricard Urgell (Barcelona, 1873 – 1924), amb dues; i Ramon 

Pichot (Barcelona, 1871 – París, 1925), amb quatre obres. Per acabar, Joaquim Mir 

(Barcelona, 1873 – Vilanova i la Geltrú, 1940) 62 també va estar present, amb un total 

de vuit obres.  

Pel que fa a la representació d’artistes espanyols, trobem a Aureliano de Beruete 

(Madrid, 1845 – 1912) amb tres obres; i Dario de Regoyos (Ribadesella, 1857 – 

Barcelona, 1913).  El gran artista que va figurar dins aquesta secció va ser Ignacio 

Zuloaga, el qual va exposar a la seva sala exclusiva 34 pintures. 

De França destaca per sobre de la resta d’artistes el grup de quadres d’estil 

impressionista, molt nombrós; mostrant l’avantguarda del país. De Bèlgica destaca 

l’artista Constantin Meunier, el qual va expedir trenta-vuit obres, exposades a la sala 

XXX, destinada de forma exclusiva a la seva producció. També fou molt valorada la 

producció que es va exposar de l’artista Rudolf Wytsman, el qual va exposar set 

teles. Per acabar, de la secció belga crida l’atenció els cinc gravats de l’artista James 

Ensor (Ostende, 1860 – 1949), el qual amb la seva obra va influir en 

l’expressionisme, un dels corrents d’avantguarda europea més importants del segle 

XX. 

                                                           
62

 Joaquim Mir és considerat el paisatgista més rellevant de la pintura moderna catalana i un dels 

artistes més avantguardistes de la segona generació modernista. Mai va viatjar a París per ampliar la 

seva formació, com en canvi si ho farien els seus companys. Amb un estil molt personal, la seva 

pintura va més enllà de l'Impressionisme, basada en una visió lliure i intuïtiva del paisatge, i arribant 

gairebé a l'abstracció.  
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Per acabar, del conjunt d’obres procedents d’Anglaterra, sobresurt el conjunt enviat 

per Frank Brangwyn, el qual constava de disset pintures i quinze gravats. 

 

2.7. Jurat d’admissió i col·locació d’obres  

El reglament de la mostra contemplava dos jurats diferenciats63, cada un d’ells amb 

el seu propi reglament. Per una banda trobem el Jurat d’admissió i col·locació 

d’obres, la seva tasca era escollir les obres que es considerin per a exposar, 

rebutjant les obres les quals no complien amb les qualitats que es demanaven o que 

no s’ajustaven a la normativa establerta, la qual refusava obres ja exhibides amb 

anterioritat a la ciutat, i a la vegada marcava uns requisits mínims i imprescindibles 

per a l’exposició de les peces, les quals havien d’estar emmarcades en el cas de les 

pintures, i pel que fa a les escultures aquestes havien de comptar amb la seva 

peanya. Els artistes especialment convidats a la mostra, les seves obres queden 

exemptes de l’examen del jurat. L’admissió de les obres a l’exposició va prorrogar-se 

fins al 6 d’abril.64 

Aquesta Comissió s'encarregava de la distribució de les obres per les diverses 

estances del Palau. En les mostres anteriors sempre s'havia ocupat planta superior o 

principal, deixant com era habitual la planta baixa lliure; però en aquesta ocasió i 

degut al gruix d’obres que havien arribat a Barcelona, van haver-se d’ocupar tant la 

planta superior com la baixa, i fins i tot fer servir escales i passadissos per a 

exposició d'obres. Les feines de distribució dels diferents artistes i països són 

descrites per la Comissió com uns treballs difícils i alhora delicats, i més encara 

tenint en compte que l'arribada d'obres estrangeres semblava no acabar mai. A la 

vegada els delegats de cada secció demanaven els millors locals per als seus 

artistes realitzant una petició formal -per no dir que exigien- la creació de sales 

d'honor per als seus artistes més reputats, de manera que la pressió en els membres 

de la Comissió era major. Per una banda no es volia donar una importància major a 

artistes que no la mereixien o no estaven a l'altura, a l'hora que s'intentava satisfer 

les peticions dels diferents països.  

                                                           
63

 Per veure la configuració de les comissions, jurats i demés òrgans d'organització vegeu l'annex. 

64
 Caixa X: Jurat d’admissió, reglament de l’exposició, invitacions especials, concerts, premis, 

adquisició i donatius. Expedients de la V Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907. 

Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
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Finalment l'interior del Palau va quedar configurat de la següent manera: la secció de 

Portugal ocupava la primera sala, de la II a la IX exposava la secció espanyola, de 

les quals la sala V i VI van estar destinades de forma exclusiva a l’artista Ignacio 

Zuloaga. França exposava a les sales X, XI i XII, els impressionistes es trobaven a la 

sala XI. Bèlgica les sales XIII, XIV i XV. A Anglaterra se li van atorgar les sales XVI i 

XVII, de les quals la sala XVI fou la seleccionada per exposar les obres de l’artista 

Frank Brangwyn. Per acabar, Holanda va ocupar les sales XVIII i XIX del pis 

principal. A la planta baixa, les sales van distribuir-se de la següent manera: els 

artistes espanyols van ocupar les sales XX a la XXIII, així com la XXVI i la XXVII per 

a l’escenografia, el gravat belga la sala XXIV, els gravats francesos es trobaven a la 

sala XXV. Alemanya va comptar amb les sales XXVIII i XXIX, Bèlgica la XXXI, 

ocupant Constantin Meunier la sala XXX, i per acabar, la sala XXXIII va ser ocupada 

per les obres procedents d’Itàlia.65  

                                                           
65

 Veure nota 64. 
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Altra tasca que estava sota el control del Jurat d’admissió era la col·locació de les 

obres un cop s’havien fet les tries entre admeses i rebutjades, i quan les acceptades 

havien arribat al Palau de Belles Arts, moment en que el jurat els atorgava un 

número d’ordre per a la seva col·locació a les sales. Els artistes o representants 

d’aquests podien estar presents en el moment de col·locació i muntatge de les 

obres, per a ells era un fet important ja que, amb la nombrosa concurrència d’obres, 

el gruix era tan elevat que en moltes ocasions el jurat es veia obligat a ocupar tota la 

superfície de paret disponible a les sales, en conseqüència moltes obres no tenien 

una visió inadequada, fet que molestava als artistes. A la vegada podien estar també 

presents en el moment de desmuntatge i empaquetatge de les peces per comprovar 

en primera persona que no patien cap desperfecte.  

El Jurat comptava amb l’alcalde com a president i amb Pirozzini com a secretari, els 

vocals formaven part de la Comissió Executiva. La Comissió Organitzadora va 

demanar al Cercle Artístic de Sant Lluc que designés un representant per formar part 

Fig. 4. Distribució de les obres a la planta principal 

del Palau. Catàleg V Exposició Internacional de 

Belles Arts i Indústries Artístiques, Catàleg 

Il·lustrat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 

1907. 

Fig. 5. Distribució de les obres a la planta baixa del 

Palau. Catàleg V Exposició Internacional de Belles 

Arts i Indústries Artístiques, Catàleg Il·lustrat, 

Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1907. 
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del Jurat d’Admissió i Col·locació d’Obres, designant a Dionís Baixeras. Per 

representar la Societat Artística i literària de Catalunya es designà a Joan Brull66 

(Barcelona, 1863 – 1912). Per part del Círculo Artístic escullen a Josep A. De Trías, 

president de dita societat. Per al Foment de les Arts Decoratives de Barcelona 

designen Joan Busquets i Cornet (Barcelona, 1845 – 1915)67, vicepresident de 

l’associació. De l’Acadèmia Provincial de Belles Arts de Barcelona designen el seu 

secretari Manuel Rodríguez Codolà68 (Barcelona, 1872 – 1946). En les mostres 

anteriors aquest estava dividit en les diferents seccions amb les quals comptava la 

mostra per tal d’agilitzar la feina i simplificar-la, en aquesta ocasió es van crear dos 

seccions, la primera fou la de pintura, dibuix, gravat i escenografia, de la qual fou 

president Albert Bastardas i comptava com a vocals amb artistes com el propi 

Tamburini, Arcadi Mas i Fondevila, Ramon Casas, Fèlix Mestres, Miquel Utrillo, 

Dionís Baixeras, Joan Brull, i els crítics Raimon Casellas i Manuel Rodríguez Codolà. 

La segona secció fou la d’escultura i indústries artístiques va tenir a Josep Rogent 

com a president, i com a vocals figuraven altre cop Rogent, Puig i Cadafalch, Manuel 

Fuxà, Josep Font i Gumà, Josep Llimona, Rafael Atché, José A. De Trias, Joan 

Busquets i Josep Pijoan.69  

Anècdota rellevant és la que relata el propi Joan Llimona quan, passejant per les 

sales del Palau quan l'exposició ja estava muntada i esperava a ser inaugurada, i en 

veure que una estàtua d’Auguste Rodin (París, 1840 - Meudon, 1917)70 la qual havia 

considerat indecorosa; i veient que havia estat col·locada en una sala preferent, va 

                                                           
66

 Joan Brull i Vinyoles fou un pintor català i representant del simbolisme junt amb altres artistes com 

Josep Maria Tamburini o Alexandre de Riquer. Va relacionar-se amb diferents grups intel·lectuals de 

l’època com el dels Quatre Gats, o el Cercle Artístic.  

67
 Joan Busquets i Cornet, ebenista;  fou fundador del Foment de les Arts Decoratives, de la qual va 

ocupar el càrrec de vicepresident des de l’any 1903 fins al 1907. 
68

 Manuel Rodríguez Codolà fou un artista, periodista i crític català. Va estudiar a l’Escola de Llotja 

amb Antoni Caba i Martí Alsina, esdevenint professor d’estètica al 1899. Va fer publicacions a La 

Vanguardia, esdevenint codirector al 1920. La seva visió crítica es caracteritza per un to moderat i 

paternalista en quant a l’activitat estètica, amb tendència a l’academicisme i a la contemporització. 
69

 Comissions i jurat.  V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries Artístiques, Catàleg 

Il·lustrat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1907. 

70
Rodin fou l'escultor francès més rellevant de la segona meitat del segle XIX i és considerat el pare 

de l'escultura moderna. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/1840
https://ca.wikipedia.org/wiki/Meudon
https://ca.wikipedia.org/wiki/1917
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procedir a treure-la del seu lloc i la va llençar entre el material de rebuig, donant una 

lliçó de suposada moralitat per part del pintor.71 

 

2.8. L'art de 1907, barreja heterogènia  

Del conjunt de mostres que s'havien celebrat fins llavors, la de 1907 fou considerada 

des del punt de vista artístic, la millor. Si hem de donar les gràcies a algú per la gran 

concurrència i l’arribada d’artistes de qualitat i rellevància, aquestes són els 

comissaris i agents oficials que, en nom de Barcelona i de l’organització, van fer el 

possible per dur a la capital catalana les arts més significatives del moment, i en 

molts casos, portant artistes de gran rellevància en l'escena artística, tant nacionals 

com europea. 

Pel que fa a l'art català, es trobaven aplegats els pintors i escultors més 

representatius del moment. Per una banda es van portar obres de l’artista Antoni 

Caba (Barcelona, 1838 - 1907)72, mort aquell mateix any i en representació del 

realisme pictòric, amb un total de quatre obres entre les quals trobem el Retrat de 

Claudi Lorenzale, actualment conservat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts. 

En aquesta ocasió, fou altre cop el pintor Modest Urgell (Barcelona, 1839 - 1919)73 

qui va representar el paisatge de meitats del segle XIX, amb dues teles que seguien 

la seva tònica de paisatges amb atmosferes melancòliques, tal com proven els títols 

que les acompanyaven: Quietud (nº 56) i Soledat (nº 57).  Cal fer esment de la gran 

aportació de Ramon Casas i Santiago Rusiñol, els quals disposaven d'una sala 

d'honor en reconeixement de la seva trajectòria artística; exposant entre els dos vint-

i-una obres -vuit Ramon Casas i tretze Rusiñol-, considerats els renovadors de la 

pintura catalana i màxims exponents del modernisme. Entre les obres presentades 

                                                           
71

 JARDÍ, Enric: Història del Cercle Artístic de Sant Lluc. Barcelona, Edicions Destino, 1976. p.69. 

72
 Pintor Català, reconegut sobretot pels seus retrats i per la seva pintura realista, fou director de 

l’Escola de Belles Arts de Llotja.  
73

 Modest Urgell i Inglada fou un pintor català dedicat al paisatge, així com autor teatral. Va esdevenir 

professor de Llotja i va fundar La Societat Artística i Literària de Catalunya. En moltes ocasions fou 

qualificat de poc original, monòton i repetitiu, pel fet que la seva obra sempre va tractar les mateixes 

escenes, fins al punt que el propi artista titulava les seves obres "lo de siempre", com és el cas de les 

dues teles presentades a la Exposició de Belles Arts de 1898, les quals van obtenir el màxim guardó. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/1838
https://ca.wikipedia.org/wiki/1907
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/1839
https://ca.wikipedia.org/wiki/1919
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per Casas destaca La Sargantain (nº 8) o la el 

Retrat eqüestre de S.M. Alfons XIII (nº 1).  

En canvi Santiago Rusiñol va presentar un 

conjunt de teles on figuraven paisatges i jardins, 

escenes de la natura que tant van captivar a 

Rusiñol i que practicaria de forma constant fins la 

seva mort. Junt amb ells, altre pintor coetani però 

de difícil classificació i que també va participar 

fou Nicolau Raurich (Barcelona, 1871 – 1945)74 

representant del paisatge més modern del 

moment, presentant dues teles: Mar llatina (nº 

25) i Solitud (n26), les quals resumeixen molt bé 

la personalitat de l’artista i la seva producció. La 

segona generació modernista també va estar 

ben present a l’exposició. Ricard Canals75, que tot just havia tornat de la seva estada 

a París; va presentar set obres, les quals evidencien la seva relació amb el grup 

impressionista francès, que de forma clara es veu en l’obra La Toilette (nº 7) 

exemple de la influència rebuda per la pintura francesa del moment -concretament 

d’Auguste Renoir- i actualment una de les obres més cèlebres de Canals.  

 

 

                                                           
74

 Nascut a Barcelona, Nicolau Raurich fou un pintor català que es va iniciar en el paisatge realista 

però que ràpidament va introduir la seva visió personal a la seva producció, esdevenint un dels 

paisatgistes més moderns del moment. 
75

 Pintor, dibuixant i gravador català format a Llotja, Canals va forma part de la Colla del Safrà i més 

tard va establir-se durant uns anys a París, tenint com a marxant a Paul Durand-Ruel, qui va 

condicionar la seva llibertat artística, alhora que la seva pintura es va influenciar pels impressionistes 

francesos, i de forma especial per l'obra de Renoir. A la seva tornada a Barcelona es va dedicar al 

retrat i amb el temps va evolucionar cap al noucentisme. 

Fig. 6. La Sargantain - Ramon Casas, 

1907. Col·lecció Cercle del Liceu, 

Barcelona. 
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També hi trobem a Isidre Nonell (Barcelona, 1876 -1911)76 company de Canals  els 

anys que va estar a París i a la Colla del Safrà77; Nonell però tornaria anys abans de 

la capital francesa. En aquesta ocasió l'artista va presentar quatre teles on es podien 

contemplar les seves figures de gitanes en mig de la solitud, figures femenines 

abatudes que anys enrere havien despertat tantes crítiques. Entre aquestes teles es 

trobava La Vídua (1906) (nº 18), obra cabdal de la pintura catalana moderna. Ramon 

Pichot (Barcelona, 1871 - 1925)78, membre de la Colla del Safrà; també va participar 

                                                           
76

 Isidre Nonell és considerat una de les figures més genials de l'art català modern. Dedicat en un 

principi al dibuix, va passar a la pintura amb els seus quadres de gitanes i personatges marginats i 

solitaris, teles que no van agradar al públic de principis de segle, i que va fer que el seu 

reconeixement arribés poc abans de la seva prematura mort. 

77
 La Colla del Safrá o Colla de Sant Martí fou un grup de pintors barcelonins integrats per Isidre 

Nonell, Joaquím Mir, Ricard Canals, Ramon Pichot, Juli Vallmitjana i Adrià Gual, fundat l'any 1893, es 

caracteritzaven per realitzar una pintura amb tons vius i groguencs i practicant la pintura a l'aire lliure 

o pleinair, de temàtica urbana i suburbial.  

78
 Ramon Pichot i Gironés fou un pintor català de finals del segle XIX i principis XX. Amic de Picasso i 

Salvador Dalí, la seva pintura en un principi es va deixar influenciar per l'Impressionisme, 

evolucionant cap a un modernisme simbòlic.  

Fig. 7. La Toilette – Ricard Canals, 1903. Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
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a l'exposició amb quatre teles. Per acabar, dins aquest grup es trobava el gran pintor 

Joaquim Mir, artista que va encapçalar la segona generació modernista, sent el mes 

renovador i modern de tots. A la mostra va contribuir, de la mà del seu mecenes i 

oncle, Avel·lí Trinxet; presentant vuit olis, alguns d’ells realitzats durant la seva 

estada a Mallorca com és el cas d'El roc de l'Estany (1903) (nº 16) i d'altres com Cel 

de trons (1907) (nº 11) quan va instal·lar-se al Camp de Tarragona.  

El Cercle Artístic de Sant Lluc va tenir una alta participació. Pel que fa al camp de la 

pintura, trobem la presència d'artistes com Dionís Baixeras , qui va concórrer amb 

dues teles que seguien estil i temàtica pròpies de l'autor: Moll de pescadors (nº 2) i 

Marina. També el pintor Joan Llimona va presentar dues obres, l'Esposa (nº 20) i 

Mort del Beat Oriol (nº 21). Mentre que en escultura, la branca més destacada del 

grup; trobem la presència de Josep Llimona79, el qual va presentar en aquesta 

ocasió dues de les escultures més rellevants i paradigmàtiques de la seva producció 

i de l'escultura catalana moderna.  Aquestes són el Monument al Doctor Robert80 

(fragment), el qual anys més tard es convertiria en un dels monuments públics més 

rellevants de Barcelona; i Desconsol (1907) exponent de l'escultura modernista. Per 

acabar, dins el grup hi havia també pintors que conreaven una branca més 

simbolista, com és el cas de Joan Brull, qui va presentar fins a set teles; i Josep 

Maria Tamburini amb una. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Membre fundador del Cercle Artístic de Sant Lluc, és considerat un dels màxims exponents de 

l'escultura modernista catalana. 

80
  Inicialment el monument creat per Llimona va instal·lar-se a la Plaça de la Universitat, però anys 

més tard es va decidir retirar i col·locar-lo a la Plaça de Tetuan, emplaçament actual. 
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A banda de l'escultura de Josep Llimona, també es van contemplar obres d'artistes 

d'una gran divertit. Per una banda trobem la presència del professor de Llotja i 

escultor acadèmic realista Agapit Vallmitjana (Barcelona, 1832 - 1905) qui junt amb 

el seu germà Venanci Vallmitjana (Barcelona, 1826 - 1919)81 van introduir a 

l'escultura catalana del segle XIX el naturalisme i realisme. L'escultor havia mort dos 

anys enrere i a la mostra es va portar l'escultura Enigma, reconeixent la seva 

trajectòria. Dins el moviment modernista, els escultors que junt amb Josep Llimona 

van destacar foren Miquel Blay i Enric Clarasó (Sant Feliu del Racó, 1857 - 

Barcelona, 1941)82. La contribució de Blay fou molt nombrosa i de gran rellevància, 

amb obres tant representatives com Dona i flors (1899) (nº 34), Desencant (nº 33), 

Eclosió (nº 20) Minaires (nº 21), i Perseguint la il·lusió (1903) (nº 32), a mig camí 

entre el simbolisme i el modernisme. Clarasó en canvi va reunir un conjunt petit però 

significatiu, presentant tres escultures de les quals la que més va destacar fou Eva 

(1904) esdevenint una de les obres claus del període. Una de les escultures que 

mes impressió i reaccions va despertar fou el grup Els degenerats o l'Embrutiment, 

                                                           
81

 Venanci i Agapit Vallmitjana van ser dos germans que van dedicar-se a l'escultura, sent professors 

de l'Escola de Belles Arts de Llotja i introduint el realisme escultòric a la Catalunya de meitats de 

segle XIX. 

82
 Enric Clarasó i Daudí fou un escultor modernista català, a mig camí entre el costumisme i el 

simbolisme. La seva obra va tenir un estil molt semblant al de l'escultor Josep Llimona. 

Fig. 8. Desconsol – Josep Llimona, 1907. Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelona. 
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de l'escultor tarragonès Carles Maní (Mora d'Ebre, 1866 - Barcelona, 1911)83, que 

presenta la dignitat humana i el patiment en unes figures abatudes i desprotegides. 

Inspirada en l'obra de l'escriptor rus Maksim Gorki (1868 - 1936)84, tant el públic com 

la crítica no eren capaços d'entendre el profund simbolisme que acompanyava 

l'escultura, on les figures esbossades representen els instints més baixos de la 

degeneració humana. 

Josep Clarà (Olot, 1878 – Barcelona, 1958)85 també va participar amb dues obres, 

Bust de Guix (nº 27) i Nú de dona. Finalment, dins el conjunt escultòric, destaca 

l'aportació de l'aragonès Pablo Gargallo amb una obra titulada Jo pecador.  

Per acabar el nostre comentari sobre l'art català, cal fer una menció al grup 

d'indústries artístiques que es van mostrar, i de forma concreta els projectes, 

dibuixos i teatrins d'Oleguer Junyent (Barcelona, 1876 – 1956)86 així com el mobiliari 

de Joan Busquets (Barcelona, 1874 – 1949)87, qui disposava de sala exclusiva per a 

la seva obra, presentant conjunts amb reminiscències rococó i d'art nouveau. Gaspar 

Homar (Mallorca,  1870 – Barcelona, 1953)88, que llavors ja gaudia d'èxit i reputació 

gràcies als seus treballs d'interiorisme de les cases Lleó Morera i casa Navàs; també 

va participar exposant mobiliari i treballs de marqueteria així com mosaics ceràmics i 

làmpades. 

Pel que fa al camp nacional, l'artista que va fer una major aportació en quant a 

nombre d'obres fou Ignacio Zuloaga ,amb el privilegi de comptar amb una sala 

                                                           
83

 Carles Maní fou un escultor que va treballar sempre amb un estil molt personal amb cert aire 

expressionista i apartant-se de l'escultura catalana del seu temps, sent considerat un dels artistes 

més singulars del seu temps. 

84
 Pseudònim utilitzat per Aleksei Maksímovitx Péixkov, escriptor rus i soviètic qui va fundar, junt amb 

altres escriptors, el mètode literari del realisme socialista i activista polític. 
85

 Escultor català, influit en les seves primeres obres per Rodin, va evolucionar vers la nova orientació 

donada per Maillol i el noucentisme. 

86
 Oleguer Junyent fou un artista català escenògraf, dibuixant, pintor, cartellista, decorador, 

col·leccionista i antiquari, fou germà del pintor i crític català Sebastià Junyent. 
87

 Decorador català, fou un dels màxims exponents del modernisme pel que fa a les arts aplicades. 

88
 Gaspar Homar fou un dels moblistes i decoradors més reputats del modernisme català, fornint les 

principals cases de la burgesia de finals de segle XIX i principis del XX i col·laborant amb arquitectes 

de primera línia.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot
https://ca.wikipedia.org/wiki/1878
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/1958
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/1876
https://ca.wikipedia.org/wiki/1956
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/1874
https://ca.wikipedia.org/wiki/1949
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mallorca
https://ca.wikipedia.org/wiki/1870
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/1953
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d'honor per a la seva producció, exposant un total de 34 obres, algunes de grans 

mesures i amb alts preus de venta89. L'artista Aureliano de Beruete90 també va 

participar amb quatre teles. Amic de pintors com Ramon Casas o Joaquín Sorolla 

(València, 1863 - Madrid, 1923), va exposar quadres rellevants de factura 

impressionista com Riba del Manzanares (1895) (nº 1) o Vista de Toledo (1907) (nº 

3). Finalment, un artista que es trobava immers en els cercles artístics i culturals 

catalans del moment que també va participar en la secció espanyola fou el pintor 

Dario de Regoyos91 amb una sola obra titulada Arc Iris (Badia de Santoña) (1900) (nº 

26) -conegut actualment com El xàfec- de marcada tendència impressionista. Val a 

dir que en aquestes mostres, artistes que havien sigut menyspreats o incompresos 

en les mostres oficials de Madrid, tals com Zuloaga o Regoyos, van estar ben rebuts 

a Barcelona, sent l'alternativa a la oficialitat i demostrant que en aquestes 

exposicions tenien cabuda tots les tendències, des de les més clàssiques a les més 

innovadores. 

La secció internacional fou molt amplia i rellevant sobretot per la seva qualitat, 

arribant obres d'arreu del món. Destaquem l'aportació francesa, considerant el grup 

impressionista com el més rellevant de tota la mostra, amb obres de mestres com 

Manet, Monet, Pissarro, Sisley, Renoir, Mary Cassatt i Berthe Morisot, als quals 

dediquem un comentari a part per comentar de forma més detallada les obres 

d'aquest grup. Val a dir que els artistes que tenien el preu de venta més alt de tota 

l'exposició van ser Claude Monet i Édouard Manet, aquest últim amb teles valorades 

en 80.000 i 60.000 pessetes. El grup artístic dels Nabís va tenir com a representant 
                                                           
89

 Val a dir que els quadres de Zuloaga s'exposaven amb els preus de venta més alts de tota la secció 

nacional, arribant a consignar xifres de25.000 i 30.000 pessetes.  

90
 Aureliano de Beruete fou un advocat espanyol i pintor, així com historiador de l'art i col·leccionista. 

Va estudiar a Madrid i més tard a París coneixent el grup de l'Ecole de Barbizon i artistes com Martín 

Rico. La seva pintura es caracteritza per una pinzellada solta molt propera a l'Impressionisme, amb 

composicions lluminoses de paisatges i vistes exteriors, la qual no fou del tot compresa en el seu 

temps. 

91
 Pintor asturià, considerat un dels més destacats paisatgistes espanyols de finals del segle XIX i 

principis del XX, amb una pintura molt personal on plasmava els efectes lumínics i atmosfèrics dels 

paisatges. Durant la seva estada a Bèlgica va formar part dels grups l'Essor i Les XX, on va 

desenvolupar una pintura d'estil impressionista i puntillista, sobretot per la influència del pintor francès 

Lucien Pissarro (París, 1863- Somerest, 1944), fill de Camille Pissarro, així com de Georges Seurat 

(1859 - 1891). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/1923
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al pintor Maurice Denis (Granville, 1870 - París, 1943)92 amb tres teles. Altre artista 

rellevant que també va participar fou el pintor Jaques-Emile Blanche (París, 1861 -

 Offranville, 1942)93 amb tres retrats, entre els quals es trobava el Realitzat a Ignacio 

Zuloaga (nº 10). Finalment, el  pintor Francis Picabia (París, 1879 - 1953)94 va 

participar amb la seva obra Cap a la Tardor, d'estil postimpressionista. Picabia 

esdevindria anys més tard un dels principals artistes de l'avantguarda francesa. 

L'escultura del país va estar representada per 10 obres del gran escultor Auguste 

Rodin entre les quals es troben nombrosos bustos, el seu cèlebre Tors (nº 37) o 

l'Âge d'airain, així com la seva escultura de Víctor Hugo. Pel seu conjunt d'obres 

presentades a la mostra, l'escultor fou premiat amb Diploma excepcional. També cal 

fer especial menció a la presència d'una obra de l'escultor Raimon Duchamp-Villon 

(1876 - 1918) 95 germà de Marcel Duchamp (Blainveille-Crevon, 1887 - Neuilly-sur-

Siene, 1968)96, qui va treballar sobretot l'escultura cubista, sent un gran promotor del 

moviment. En el camp de la pintura anglesa, va destacar la gran aportació de l'artista 

Frank Brangwyn amb 17 olis i 15 gravats. L'artista que més obra va aportar a 

l'exposició fou el Belga Constantin Meunier, amb trenta-vuit escultures en bronze i 

set guixos; amb un mèrit considerable pel fet que es tractes d'escultura, més cara i 

complicada de transportar, arribant fins a Barcelona les obres més rellevants de la 

seva producció i les que més celebritat li havien donat: els seus miners, forjadors i 

pagesos així com les escultures eqüestres o les al·legories al treball i la industria. De 

Bèlgica també fou molt rellevant la gran aportació que van fer membres del grup 

conegut com Les XX97, derivat del grup L'Essor. Destaquen dos gravats de l'artista 

                                                           
92

 Maurice Denis fou un artista interdisciplinari, crític i teòric de l'art francès. Va formar part del grup 

artístic dels nabís, considerat el seu teòric. El seu art és molt proper al simbolisme. 
93

 Pintor gravador i escriptor francès considerat autodidacta, el seu art deriva de fons angleses i 

franceses, cèlebre sobretot pels seus retrats elegants i plens de caràcter. 

94
 Pintor Francès que va conrear gairebé tots els estils o moviments pictòrics d'avantguarda de la seva 

època, des del postimpressionisme passant pel cubisme, el fauvisme, surrealisme i fins a l'art 

abstracte. 

95
 Escultor francès emmarcat dins el moviment cubista. 

96
 Pintor i escultor francès pare del dadaisme i l'art conceptual. 

97
 Format a l'any 1883 per l'advocat, editor i crític Octave Maus i formalitzat a principis de 1884, van 

pertànyer artistes com James Ensor, Théo van Rysselberghe, Fernand Khnopff, Rudolph Wytsman o 

l'espanyol Darío de Regoyos, sent l'únic estranger. El grup va estar actiu durant deu anys, celebrant 

una exposició anual mostrant el seu art, i convidant en cada una de les mostres a altres vint artistes 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Granville
https://ca.wikipedia.org/wiki/1870
https://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/1943
https://ca.wikipedia.org/wiki/1861
https://ca.wikipedia.org/wiki/Offranville
https://ca.wikipedia.org/wiki/1942
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expressionista James Ensor98 titulats La catedral i La venjança de Hop-frog; rellevant 

en la seva participació en els moviments artístics d'avantguarda europeus de 

principis del segle XX, i de forma concreta en l'expressionisme. També va participar 

Fernand Khnopff (Dendermonde, 1858 - Brussel·les,  1921)99 amb dues teles i quatre 

dibuixos, així com Rudolph Wytsman (1860 - 1927), també amb dos olis.  

Finalment, i ja per acabar; una menció especial a la participació del grup d'artistes 

del divisionisme italià com Gaetano Previati (Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920)100 amb 

l'obra La verge dels lliris (1893) (nº 8) i Giuseppe Pellizza da Volpedo (Volpedo, 1868 

- 1907)101 qui va participar amb una de les seves obres més rellevants: El sol (1904) 

(nº 36), així com un dels fundadors del moviment futurista Giacomo Balla (Torí, 1871 

- Roma, 1958)102 amb l'obra En el mirall.  

Veiem doncs que la mostra va ser molt rica i variada pel que fa a l'art, comptant amb 

mestres internacionals de primera línia i amb produccions prou amplies que donaven 

una idea clara de l'art que es conreava a les principals nacions estrangeres, ja fos en 

els àmbits més acadèmics i oficials com els d'avantguarda. 

 

                                                                                                                                                                                     
internacionals per exposar de forma conjunta. Entre aquests artistes convidats al llarg dels anys 

trobem noms com Camille Pissarro (1887, 1889, 1901), Claude Monet (1886, 1889), Georges Seurat 

(1187, 1889, 1891, 1892), Paul Gauguin (1889, 1891), Paul Cézanne (1890) o Vincent van Gogh 

(1890). Després de l'any 1892, els XX es van transformar en La Libre Esthétique, i desapareixent amb 

la Primer Guerra Mundial.  
98

 Pintor belga que va destacar per la seva obra avantguardista i d'estil expressionista, dotada d'una 

gran originalitat. 

99
 Pintor simbolista belga que va formar part del grup artístic dels XX. 

100
 Representant del divisionisme italià que va treballar amb un estil simbolista. 

101
 Giuseppe Pellizza fou un pintor italià que va iniciar la seva obra seguint un estil convencional però 

que va anar evolucionant cap al realisme social, el divisionisme i el simbolisme. La seva obra més 

celebrada és El quart estat (1901), al·legoria del treball i les batalles politico-sindicals. 

102
 Giacomo Balla és un pintor italià i membre fundador del grup futurista, moviment d'avantguarda 

artística que volia trencar de forma radical amb tota la història de l'art, i de forma concreta amb la 

història de l'art italià, interessant-se per la vida contemporània, així com les innovacions tecnològiques 

i industrials. 
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2.9. Concursos i premis 

La comissió va organitzar també un seguit de premis i recompenses per part 

d’entitats, corporacions i particulars, els quals havien de ser un poderós mitjà de 

propaganda a la vegada que un al·licient i estímul pels artistes d’arreu. 

D’aquesta forma es va crear el següent programa de concursos: 

1. Concurs públic, entre pintors espanyols per l’execució d’un esbós pictòric 

decoratiu, destinat a l’ornamentació d'una de les sales del museu d'Art Decoratiu i 

Arqueològic, el qual la seva obra, de forma semicircular, haurà de tenir les 

mesures definitives de 6,75 m de diàmetre. 

2. Concurs públic entre escultors espanyols per l'execució de dos esbossos de grup 

escultòric, de caràcter monumental les quals les obres definitives i executades en 

matèria dura i permanent, decoraran la façana del Palau Municipal de Belles Arts. 

3. Concurs públic, entre artistes espanyols per a l'execució d'un projecte de front 

pública, d'ús comú propi per ser emplaçat en un carrer o plaça de la ciutat. 

4. Concurs entre artistes catalans per la concessió d'un premi de bellesa al millor i 

més artístic retrat de dona catalana, creat aquell any per iniciativa d’Eugeni d’Ors. 

 

El premi per l’execució d’un esbós pictòric destinat a decorar una de les sales del 

Museu d’Art Decoratiu i Arqueològic, resulta ser l’autor de l’obra distingida amb el 

premi Francesc Labarta i Planas (Barcelona, 1883 – 1963), concedint l’accèssit a 

Baldomer Gili i Roig (Lleida, 1873 – Barcelona, 1926).103  

Els premis corresponents al concurs per l’execució dels grups escultòrics de caràcter 

monumental que es destinaven a decorar la façana del Palau de Belles Arts van 

atorgar-se als grups originals dels germans escultors  Miquel (Barcelona, 1879 – 

1960) i Llucià Oslé Sáenz de Medrano (Barcelona, 1880 – 1951) d’estil realista 

acadèmic, i els accèssits -per unanimitat- als grups de l’artista Antonio Parera i 

Saurina (Barcelona, 1868 – 1946). De Miquel Oslé les obres foren Retrat de 

l’escultor Oslé (nº 60) i Inspiració (nº 61), De Llucià Oslé les obres premiades foren 

Fragment de “Sang blava” (nº 62), Sang blava (nº 63) i La pobladora (nº 64). 

                                                           
103

 Veure nota 64. 
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El premi corresponent a font pública d’ús comú per ser instal·lada a una plaça o 

carrer de la ciutat no va adjudicar-se, concedint l’accèssit al projecte que té per lema 

Aigua de l’artista Joan Labarta i Planas. 

El premi al millor retrat de dona va atorgar-se a l’artista català Ramon Casas 

(Barcelona, 1866 – 1932) amb el quadre Retrat de la senyora B (retrat de la senyora 

Teresa Mestre de Baladia), (nº 7) i l’accèssit al bust en marbre d’Eusebi Arnau 

(Barcelona, 1863 – 1933) el qual figura al catàleg amb el nom de Retrat, (nº 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als premis oficials, aquests es fixaven de forma proporcional al nombre 

d’obres de l’exposició. L’Ajuntament des de finals de segle XIX buscava donants 

particulars així com entitats que complementessin les seves compres i premis, 

contribuint a oferir premis en metàl·lic. 

 

Fig. 9. Retrat de la senyora B (retrat de la 

senyora Teresa Mestre de Baladia) -  

Ramon Casas, cap a 1907. Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
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El programa oficial de premis104 va ser el següents: 

 

I. Premi de S. M. el Rei Alfons XIII, consistent en  6.000 pessetes, fou concedit 

a l’obra La del abanico, de l’artista Ingacio Zuloaga (nº 32) la qual figurava al 

catàleg amb el preu de 7.500 pessetes. 

II. Premi del Sr. Alcalde Domènec Joan Sanllehy, consistent en  5.000 pessetes, 

per adquirir una o més obres que figuraven en la mostra, escollies per ell. 

III. Premi de l’Ajuntament de Barcelona, consistent en  85.000 pessetes. 

IV. Premi del Sr. D. Arsenio Linares, Capità General de la 4ª Regió, consistent en  

100 pessetes. 

V. Premi del Sr. D. José Torras i Bages, bisbe de Vic, consistent en  500 

pessetes. 

VI. Premi del Sr. Marquès de Castellvell, consistent en  1.000 pessetes. 

VII. Premi dels Srs. Conde Puerto i Cª, consistent en  1.500 pessetes. 

VIII. Premi de D. José Mansana, consistent en  1.000 pessetes. 

IX. Premi de la Reial Associació de Caçadors de Barcelona, consistent en    

2.000 pessetes. 

X. Premi del Sr. José Llusá i Puig, consistent en    1.000 pessetes. 

XI. Premi del Casino Mercantil de Barcelona, consistent en  500 pessetes. 

XII. Premi del Sr. Manuel Girona i Vidal, consistent en  1.000 pessetes. 

XIII. Premi del Sr. Julio de las Cuevas, Comissari Oficial de la Secció Holandesa, 

consistent en  500 pessetes. 

XIV. Premi del Banc Hispano Colonial, consistent en  4.000 pessetes. 

XV. Premi del Sr. Roberto Hugo Herberg, Comissari Oficial de la Secció Alemana, 

consistent en   1.000 pessetes. 

XVI. Premi de la Sra.  I fills de Francesc Cabot, consistent en  1.000 pessetes. 

XVII. Premi del Circulo del Liceu de Barcelona, consistent en  2.000 pessetes. 

XVIII. Premi del Cercle Eqüestre de la ciutat, consistent en  2.000 pessetes. 

XIX. Premi del Foment d’Obras i Construccions, consistent en  1.000 pessetes. 

XX. Premi del Sr. Eusebi Güell y Bacigalup, consistent en  1.000 pessetes. 

                                                           
104

 Dossier 34: Relatiu als premis oferts per entitats, corporacions I particulars. Caixa X: Jurat 

d’admissió, reglament de l’exposició, invitacions especials, concurs, premis, adquisició i donatius. 

Expedients de la V Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
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XXI. Premi del Sr. Pedro Gerardo Maristany, consistent en  1.000 pessetes. 

XXII. Premi del Sr. Juan Coll y Pujol, consistent en  1.000 pessetes. 

XXIII. Premi de la Cámara de Comercio Francesa, consistent en  1.000 pessetes. 

XXIV. Premi del Foment del Treball Nacional, consistent en  2.000 pessetes 

XXV. Premi del Sr. José Monegal i Nogués, consistent en  500 pessetes. 

XXVI. Premi de la Societat Anònima de Tramvies de Barcelona, consistent en  1.000 

pessetes. 

XXVII. Premi de la Companyia de Tramvies de Barcelona a Sant Andreu i Extensió, 

consistent en  1.000 pessetes. 

 

La Comissió també va establir concursos especials als quals podien concórrer amb 

les seves obres els alumnes de les escoles especials d’art i els aprenents de les 

indústries decoratives. 

 

2.10. Jurat de recompenses, medalles i diplomes 

El jurat de recompenses era l’encarregat de proposar la classe i condició de les 

recompenses que més tard s’atorgarien així com les adquisicions. En aquest últim 

cas, segons el reglament, el jurat podia realitzar una proposta que excedís el 

pressupost, ja que per regla general a l’hora de fer la proposta d’adquisició a l’artista, 

el jurat oferia una quantitat menor per la seva obra, sent molts cops la meitat i, en 

nombroses ocasions, fins i tot menys.  

Per poder fer una valoració del conjunt de premis i adquisicions que van realitzar-se 

ens hem de fixar en la composició del jurat. Per norma general es procurava que els 

membres del jurat comptessin amb representants professionals de diferents 

disciplines artístiques i centres artístics de la ciutat, així com la presència d’un o més 

crítics artístics, intentant buscar un equilibri entre els membres vinculats a 

institucions oficials i corporacions artístiques així com professionals i alguns  artistes 

de l’exposició, escollits de forma democràtica pels expositors, per tal de que no 

s’apreciï cap tendència per part de l’Ajuntament de monopolitzar la selecció de les 

obres. La intenció principal era procurar que els jurats poguessin actuar amb 

independència i que la tria de les peces respongués estrictament al criteri objectiu i 

consensuat de tots els membres. 
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Com a president del jurat i figurava l’alcalde Sanllehy i Albert Bastardas com a 

vicepresident. Els vocals eren en part membres de la comissió executiva així com 

artistes, gravadors, escultors, escenògrafs o representants de les indústries 

artístiques, crítics, i com a secretari Carles Pirozzini. La Sub-Comissió Ponent va 

proposar designar per formar part del Jurat de Recompenses en representació dels 

expositors internacionals als artistes Ettore Ferrari (Roma, 1845 – 1929) italià; i 

Rudolf Wytsman (1860 – 1927), en consideració als seus mèrits i l’alta comissió amb 

que els han distingits respectivament els governs d’Itàlia i Bèlgica. En quant als 

expositors espanyols, aquests són representats al jurat pels artistes Gonzalo Bilbao 

(Sevilla, 1860 – 1938) de Sevilla i Miguel Angel Trilles (Madrid, 1866 – 1936), 

director de la Escuela de Artes e Industrias y Bellas Artes de Toledo.105 Trobem 

també representants del Cercle Artístic de Sant Lluc com Joan Llimona i Bruguera - 

membre fundador del cercle- o Joaquim Vancells i Vieta. 

Tamburini va aconsellar dividir el jurat en pintura, escultura i indústries artístiques 

per tal d’agilitzar la feina, de manera que es van crear les següents seccions:  

1. Belles arts: en la qual trobem dos grups, el primer compost pels artistes Joan 

Llimona, Joaquim Vancells106 (Terrassa, 1866 – 1942) i Francesc Galofre 

Oller, sent suplent l’escenògraf Maurici Vilomara Virgili (Barcelona, 18487 – 

1930). El segon grup va estar format per l’escultor Pere Carbonell i Huguet 

(Sarrià, 1850 – Barcleona, 1927) junt amb l’escultor i pintor Antoni Alsina 

Amíls (Tàrrega, 1864 – Barcelona, 1948), comptant amb Agustí Querol 

(Tortosa, 1860 – Madrid, 1909) com a suplent. 

 

2. Indústries Artístiques: formada per l’arquitecte Enric Sagnier (Barcelona, 1858 

– 1931), l’escenògraf Salvador Alarma (Barcelona, 1870 – 1941), el pintor i 

decorador Enric Monserdà (Barcelona, 1851 – 1926), Emili Cabot (Barcelona, 

                                                           
105

 Caixa XI: Jurat de recompenses, medalles, diplomes de cooperació. Expedients de la V Exposició 

Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelona. 

106
 Joaquim Vancells i Vieta fou un pintor català, considerat un dels paisatgistes més importants del 

modernisme, moviment del qual fou impulsor a Terrassa, la seva ciutat natal; junt amb Alexandre de 

Riquer. Fou membre del Cercle Artístic de Sant Lluc. 
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1854 – 1924) i l’arquitecte General Guitart (Gràcia, 1859 – Barcelona, 1926), 

amb els suplents Valero Tiestos, Miquel Utrillo i Luis Dietrich. 

 

El premi d’honor de la mostra, en aquest cas pel que fa a escultura; es va concedir a 

l’artista Josep Llimona i Bruguera per el seu grup escultòric, fragment del Monument 

al Doctor Robert (Nº 43).  

Els diplomes excepcionals van repartir-se entre pintura i escultura. Pel que fa als 

pintors, foren premiats els artistes Frank Brangwyn d’Anglaterra, Paul-Albert Besnard 

de França i Franz Courtens de Bèlgica. Pel que fa a Escultura trobem a Auguste 

Renoir i Albert Bartholome, ambdós francesos; Egide Rombaux, belga; i Miquel Blay, 

català.107  

Referent a la concessió de les medalles i diplomes oficials, en aquesta ocasió foren 

molt nombroses, degut principalment al gran volum d’artistes i obres que van assistir 

a la mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107

 Expedient 36: Relativo a la cumplimentación del fallo (medalles y diplomes). Caixa X: Jurat 

d’admissió, reglament de l’exposició, invitacions especials, concurs, premis, adquisició i donatius. 

Expedients de la V Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
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3. ADQUISICIÓ, AUGMENT DEL FONS DELS MUSEUS MUNICIPALS 

 

3.1. La política d’adquisició de la Junta de Museus de Barcelona 

És a principis del segle XX quan la política d’adquisicions de la Junta de Museus es 

troba en mig d’un procés de clarificació d’objectius respecte a les adquisicions que 

realitza i també una restauració important en quant a la política que seguirà en 

endavant. 

Fins al moment existia certa confusió sobre quines peces havien de ser 

considerades per adquirir i passar a formar part del fons dels museus municipals, 

això era donat principalment respecte al poc coneixement que es tenia de l’art català 

existent, de manera que no hi havia un criteri clar a seguir; i també per la manca de 

consignacions pressupostaries elevades. A finals del segle XIX la voluntat que es 

tenia amb les adquisicions per part de la Junta era recollir i crear un fons que 

reproduís les obres clàssiques i de més rellevància, amb la finalitat de poder oferir 

models per als artistes i artesans del país, i també un fons amb peces 

contemporànies d’autors catalans que es presentin a les exposicions de belles arts, 

única via per la qual l’art modern i contemporani entrava a formar part dels fons 

municipals de la ciutat108. 

A inicis del segle XX pren empenta la idea d’omplir els museus amb obres 

renaixentistes i barroques, les quals en aquells temps eren anomenades “antigues”, i 

a mesura que es va descobrint la importància de l’art romànic i gòtic català, als quals 

anomenen arts arqueològiques; els objectius aniran traslladant-se cap a disposar 

d’un fons d’art català medieval amb peces rellevants i significatives, cosa que en els 

primers anys de segle era impensable ja que llavors encara no es tenia coneixement 

de les pintures murals, les quals llavors encara es trobaven amagades dins les 

esglésies dels Pirineus, així com els frontals de la mateixa època cronològica; 

mentre que a l’art gòtic li mereixia una valoració que encara estava per arribar, ja 

que se’l menyspreava i en moltes ocasions també estava amagat o en els pitjor dels 

casos, perdut; sense ser estudiat i consegüentment sense posar en valor la seva 

vàlua. 
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 BORONAT I TRILL, Maria Josep: La política d’adquisicions de la Junta de Museus 1890 – 1923. 

Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. 
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La Junta volia disposar d’uns fons artístics per als museus que contessin amb una 

col·lecció de rellevància en alguna vessant de l’art català. Les ofertes que arribaven 

a la Junta eren molt diverses i en alguna ocasió es tractava d’obres de gran valor, és 

per aquest motiu que es requeria d’una política ferma i clara d’adquisicions així com 

la necessitat d’un criteri selectiu, per evitar caure en l’error d’invertir capital en 

exemplars artístics que, tot i poder ser molt valuosos i enriquidors, no eren els idonis 

o els més adequats per fer augmentar la importància, significació i valor del fons de 

la ciutat, s’havia de tenir clar el tipus de museu que es volia. Tot i això, la Junta si 

tenia clara la consideració de que s’havia d’atendre amb preferència a l’adquisició de 

peces amb certa rellevància d’art regional que a la compra d’exemplars d’art d’una 

altre procedència o regió, tot i reunir qualitats artístiques o arqueològiques de gran 

valor. 

En les adquisicions efectuades a principis de segle XX aquestes es caracteritzaven 

totes per l’intent d’aconseguir la màxima rebaixa de l’oferta en una peça, el qual en 

algunes ocasions s’aconsegueix, mentre que en d’altres al no assolir dit descompte 

es desestima l’oferta per part de la Junta. 

És en aquest període quan la política d’adquisicions destaca per l’ interès en 

aconseguir peces d’art antic i arqueologia109. En quant a l’art modern i contemporani, 

els criteris que seguia la Junta i la política definida permetia adquirir obres sempre i 

quan l’artista havia mort, fent excepcions a peces que es compressin a les 

exposicions oficials, és per aquest motiu que, tot i la quantitat de mostres que les 

diverses associacions artístiques organitzaven a la capital catalana, els museus 

públics de la mateixa no es nodrien amb les obres dels artistes que en elles hi 

exposaven amb èxit, consegüentment es perdien nombroses oportunitats d’adquirir 

obres que permetessin explicar l’evolució de l’art català dels últims temps, atès 

també que les obres que havien estat presentades en altres mostres no podien 

concursar als certàmens oficials, fent que el discurs museogràfic que s’intentava 

crear respecte aquest moment artístic quedés desdibuixat i molt desigual, fent que 

en nombroses ocasions es perdien grans oportunitats d’adquirir obres que 

exemplifiquessin l’esdevenir artístic i l’evolució de l’art català.  

                                                           
109

 GARCIA SASTRE, Andre A: Els museus d’art de Barcelona, antecedents, gènesis i 

desenvolupament fins l’any 1915. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 532.  
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A la Comissió Gestora d’Adquisicions que la Junta havia format recentment hi havia 

personatges com Josep Rogent, Josep Font i Gumà, Raimon Casellas o Josep 

Pijoan110, els quals veien la necessitat de canviar aquests criteris de compra i, en 

general, la política d’adquisicions que es seguia respecte a l’art del moment, ja que, 

com hem dit,  molts cops passaven de llarg grans oportunitats de compra respecte a 

l’art català. Dionís Baixeras va manifestar en diverses ocasions la necessitat urgent 

de canviar els estatuts de la Junta per tal de poder adquirir obres artístiques del 

moment sense necessitat d’haver d’esperar a les celebracions de les exposicions 

oficials de belles arts111, o la mort de l’artista. Aquest fet va ralentí en  moltes 

ocasions l’ ingrés de produccions artístiques recents de gran rellevància.112 

Vista la forma d’adquisició d’obra moderna, deduïm que els moments en que 

s’incorporaven més peces d’aquest període als fons dels museus era sobretot quan 

es celebraven exposicions de belles arts, d’aquí també la preocupació  i interès per 

part de l’esfera artística de la ciutat, així com de la Junta, de la celebració mes o 

menys continua de grans exposicions de belles arts. 

 

3.2.  Adquisicions a la V Exposició Internacional de Belles Arts de 1907 

La selecció d’obres per adquisició amb destí al fons municipal havien de ser 

seleccionades pel Jurat de Recompenses de la mostra i assessorada per 

personalitats que es trobessin dins el món de l’art així com d’artistes reconeguts. 

Aquesta havia de establir prèviament la distribució proporcional de les quantitats 

entre les diverses seccions en que es divideix l’exposició i les condicions que havien 

de reunir les obres que es tenia la voluntat d’adquirir. En certa manera, les 

adquisicions tenien un caràcter indirecte de premi, tot i que en la majoria de casos 

les premiades eren a l’hora proposades per adquirir. 

                                                           
110

 Veure nota 1. 

111
 GARCIA SASTRE, Andre A: Els museus d’art de Barcelona,… p. 534. 

112
 Grans oportunitats perdudes com l’adquisició d’obres de l’artista Hermen Anglada Camarasa 

(Barcelona, 1871 – Port de Pollensa, 1959) en la seva gran exposició celebrada a la Sala Parés. 

GARCIA SASTRE, Andre A: Els museus d’art de Barcelona,… p. 533. 
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El preu consignat a les obres en el butlletí d’admissió no podia ser modificat desprès 

d’oberta l’exposició. Sobre el preu fixat per l’artista a cada peça de la mostra, 

aquesta percebria, en el cas de venta, el 5% del valor total. 

A la V Exposició de Belles Arts de 1907 la junta va acabar adquirint 201 obres 

d’artistes nacionals i estrangers113, es tracta de: 

 48 quadres a l’oli, a l’aquarel·la i al pastel 

 5 dibuixos 

 40 gravats 

 25 escultures 

 83 indústries artístiques 

Val a dir que com a donació ingressen 29 obres tant nacionals com internacionals, 

comprenen: 

 4 quadres a l’oli 

 6 dibuixos 

 18 gravats 

 El fris decoratiu de la Sala Italiana de l’exposició i fris amb dibuixos de 

caricatures original de Feliu Elias que havia decorat la Sala de Caricatures de 

la mostra. 

La relació d’ingressos és la següent: 

1.- PINTURA: 

AUTOR TÍTOL CRONO. TÈCNICA PREMI 

Nicolau Raurich Solitud 1907 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

1ra classe 

Ignacio Zuloaga Les meves cosines 1903 Oli sobre 

tela 

Obté diploma 

excepcional pel 

conjunt de les 

obres 

presentades 

                                                           
113

 Veure nota 64. 
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Antoni Ros i 

Güell 

Capvespre al Ter 1906 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

3ra classe 

Fernando 

Álvarez de 

Sotomayor 

El rapte d’Europa 1907 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

1ra classe 

Ricard Canals Retrat (retrat de 

dama, senyora 

Amouroux) 

1903 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

3ra classe 

Pablo Uranga Haro  Oli sobre 

tela 

 

Joaquim Mir El roc de l’estany 1903  Amb aquesta 

obra, Cel de trons 

i El rovell. 

Parenys, va 

guanyar la 

medalla de 1ra 

classe 

Joaquim Mir Cel de trons 1907 Oli sobre 

tela 

 

Alexandre 

Cabanyes 

Tornada del bou 

 

1906 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

2na classe 

Joan Brull Paisatge 1907 Oli sobre 

tela 

 

Josep Mª López 

Mezquita 

La migdiada 1900 Oli sobre 

tela 

 

Enric Galwey paisatge 1907 Oli sobre 

tela 

 

Enric Galwey Paisatge (2) 1907 Oli sobre 

tela 

 

Josep 

Rodríguez 

Acosta 

La gavirra 

 

1906 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

1ra classe 

Josep Mongrell Costums  Oli sobre  
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valencians  tela 

Santiago 

Rusiñol 

capvespre 1907 Oli sobre 

tela 

 

Francesc 

Bollain i Goitia 

crepuscle  Gouache  

Francesc 

Bollain I Goitia 

Hort de Cal 

Noguera 

 Gouache  

Walter 

Leistikow 

Tarda en una casa 

de camp 

 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

2na classe 

Alfred Shon-

Rethel 

Detall d’un teatre 

de París 

1904 Oli sobre 

tela 

 

Otto Ackermann A les dunes  Oli sobre 

tela 

 

Herman Richir El rierol  Oli sobre 

tela 

 

Víctor Gilsoul Després de l’ofici 1903  Obté medalla de 

1ra classe 

Rudolf 

Wytsmann 

Els vells til·lers. 

tardor 

 Oli sobre 

tela 

 

Georges 

Buysse 

Matí de setembre  Oli sobre 

tela 

 

Henry Thomas venus 1903 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

2na classe 

Emmanuel 

Viérin 

 

La nit en el beateri 1905 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

1ra classe 

Henry 

Cassières 

Amsterdam  Gouache  

Edmon-

François 

Amand-Jean 

Les dues amigues  Oli sobre 

tela 

 

Charles Cottet tercetto  Oli sobre Obté medalla de 
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tela 1ra classe pel 

conjunt d’obres 

presentades 

Jaques Émile 

Blanche 

Retrat de Colette 

Ivilly 

1905 Oli sobre 

tela 

 

Willy Sluiter Matí d’hivern  Oli sobre 

tela 

 

Emma Ciardi Villa 1905 Oli sobre 

tela 

 

Domenico 

Someda 

Autunno nell’Alto 

Friuli 

 Oli sobre 

tela 

 

Giussepe 

Tinnaro 

Il simplicista al 

mercato (el babau 

en el mercat) 

 Oli sobre 

tela 

 

Guglielme 

Ciardi 

Boires diàfanes  Oli sobre 

tela 

 

Giusseppe 

Casciaro 

Alberi (arbres)  Pastel  

Giusseppe 

Casciaro 

Autunno  (paisatge 

de tardor) 

 pastel  

C. Carlandi Primavera llatina  Aquarel·la  

Alfred Whiters El jardí del doctor  Oli sobre 

tela 

 

Frank 

Brangwyn 

Albers blancs   Obté diploma 

excepcional 

Frank 

Brangwyn 

La taverna  Oli sobre 

tela 

Obté diploma 

excepcional 

Bertram 

Priestman 

Marea baixa al 

Solway 

 Oli sobre 

tela 

 

Gerald 

(Edward) Moira 

Hèrcules i Deianira 1893 Tremp 

sobre cartró 

 

Robert Anning El rossinyol  Gouache  
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Bell 

William Lee-

Hankey 

El petó  Aquarel·la  

Alice Woodward Portada del llibre i 

dibuix "El 

mercader de 

Venècia" de 

William 

Shakespeare 

 Aquarel·la  

Gerard Munthe Interior de casa 

meva 

1906 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

2na classe 

Ricard Urgell A primera hora del 

mercat 

 Oli sobre 

tela 

Obté medalla de 

2na classe 

Ramon Casas Retrat de la sra B 

(retrat de la 

senyora Teresa 

Mestre de Baladia) 

 Oli sobre 

tela 

Premi a millor 

retrat femení, 

creat per iniciativa 

d’Eugeni d’Ors. 

Aureliano de 

Beruete 

Vista de Toledo 1907 Oli sobre 

tela 

 

Robert Anning 

Bell 

Cupidell jugant a 

les cartes 

1906 Oli sobre 

tela 

No queda clar si 

és donatiu o 

adquirit en l’expo. 

Richard Eschke Pesca de bacallà a 

les costes 

d’Islàndia 

1902 Oli sobre 

tela 

No queda clar si 

és donatiu o 

adquirit en l’expo. 

Ramon Casas Estudi per al retrat 

de S. M. El Rei 

 Oli sobre 

tela 

Donatiu/ obté 

medalla de 1ra 

classe 

 

 

 

 



LA V EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BELLES ARTS I INDÚSTRIES ARTÍSTIQUES DE BARCELONA, 1907 

 

69 
 

2.- MINIATURA 

Isabel C. De 

Konody 

Melisandre  Miniatura  

Mtres. Byan 

Shaw 

Retrat de Barbara 

Byan 

 Miniatura  

Mtres. Byan 

Shaw 

Retrat de Mtres 

Turner Phillips 

 Miniatura  

 

 

3.- DIBUIX: 

Manuel Feliu de 

Lemus 

Estudi per a un 

retrat 

 Dibuix a la 

sanguina 

 

Manuel Feliu de 

Lemus 

Freileuse  Dibuix al 

bistre 

 

Manuel Feliu de 

Lemus 

Apunts a la 

sanguina 

 Dibuix a la 

sangina 

donatiu 

Armand 

Bassenfosse 

(Rassenfosse) 

Nu de figura  Dibuix  

Armand 

Bassenfosse 

(Rassenfosse) 

Dansant  Dibuix  

Eduard Burne-

Jones 

Estudi de cap  Dibuix a la 

sanguina 

 

Robert Anning 

Bell 

Il·lustracions per 

als poemes de 

Shelley 

 Quadre 

amb 4 

dibuixos a 

donatiu 
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la ploma 

Josep Núria Gitana venent 

taronges 

 Dibuix al 

carbó 

Donatiu 

 

4.- DIBUIX DECORATIU: 

Alexandre 

Fisher 

Projecte d’una 

copa d’argent 

esmaltada 

 Dibuix 

acolorit 

 

Alexandre 

Fisher 

Projecte d’una 

làmpada elèctrica 

 Dibuix 

acolorit 

 

Alexandre 

Fisher 

Projecte d’una 

caixeta d’argent 

feta per a 

l’Arquebisbe de 

Canterbury 

 Dibuix 

acolorit 

 

Alexandre 

Fisher 

Projecte de tríptic 

en esmalt 

 Dibuix 

acolorit 

 

Alexandre 

Fisher 

Projecte de copa 

d’or esmaltat 

 Dibuix 

acolorit 

 

Francesc 

Labarta 

Projecte per porta 

de ferro forjat 

 Dibuix 

rentat 

 

Georges 

Whiellmen 

Projecte d’un 

bressol 

 Dibuix 

aquarel·lat 

 

5.- ESCULTURA: 

Llucià Oslé La pobladora  Grup en 

guix 

 

Josep 

Montserrat 

El mercat  Grup en 

guix 

 

Antoni Parera Caritat  Alt relleu en 

guix 

 

Lluís Domènec Després de la  Grup en  
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comunió guix 

Josep Campeny In extremis  Grup en 

guix 

 

Agapit 

Vallmitjana 

L’enigma  estàtua en 

guix 

 

Enric Clarassó Eva  estàtua en 

guix 

 

Josep Casan Condemnades  Grup en 

guix 

 

Jaume Otero Estudi, la mort  figura en 

guix 

Forma d’ingrés: 

“possessió 

immemorial o 

prescripció” 

Joan Folia Els bohemis  Grup en 

guix 

 

Josep Canalias Amor al proïsme  Grup en 

guix 

 

Josep Carreras Esperant lo ferro  estàtua en 

guix 

 

Ismael Smith En abundància  Grup en 

guix, 

caricatura 

 

Josep Clarà Alegria infantil 1906 Grup en 

guix 

 

Prudenci Murillo Pica per a font  guix  

Miquel Blay Dona i flors  marbre  

Constantí 

Meunier 

Minaire amb el 

fanal 

 Estàtua en 

bronze 

 

Constantí 

Meunier 

El forjador 1890 Estàtua en 

bronze 

 

Constantí 

Meunier 

Cavall a 

l'abeurador 

1889 Estàtua en 

bronze 
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Egide Rombaux Les filles de Satan  Grup en 

guix 

 

Lues Lagae Pescador flamenc  Grup en 

guix 

 

Auguste Rodin nu d’home / L’âge 

d’airain 

 Escultura 

en bronze 

 

Auguste Rodin Retrat de 

Falguière 

 Escultura 

en bronze 

Donació de 

l’empresa de 

foneria Masriera i 

Campins 

Lleó Laporthe 

Laizy 

Restes d’un 

naufragi 

 Grup en 

guix 

 

Eduard de 

Rossi 

Putto zingaro  Bust en 

marbre 

 

Miquel Blay Minero y 

pudelador 

1903 Grup en 

guix 

 

Joan Centellas En romería 1907 Grup en 

guix 

 

Vera Bartels Pastora amb el 

seu ramat 

 Grup 

escultòric 

cera 

policromad

a 

 

 

 

6.- GRAVAT: 

Ramon pichot Jeunes filles  Aiguafort en 

color 

 

Alexandre de 

Riquer 

Paisatge  Aiguafort en 

color 

 

Alexandre de 

Riquer 

Exlibris Alfons XIII  Aiguafort en 

color 
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Franz Hens Restes del 

naufragi 

 Aiguafort en 

color 

 

Albert 

Baertsoen 

Molí sobre la 

resclosa 

 Aiguafort en 

color 

 

Albert 

Baertsoen 

Amsterdam  Aiguafort en 

color 

 

François 

Maerchal 

El camp romà  Aiguafort en 

color 

 

François 

Maerchal 

Fi de l’hivern  Aiguafort en 

color 

 

James Ensor Vista de 

Mareikerke 

 Aiguafort en 

color 

 

James Ensor La catedral  Aiguafort en 

color 

 

Henri Meunier Llindar del pinar  Aiguafort en 

color 

 

Auguste Michel 

Dame 

La inquisició  Aiguafort en 

color 

 

Auguast Oleff El canal de 

Newport 

 Aiguafort en 

color 

 

E. Bosch Golf de Salern  Aiguafort en 

color 

 

P. Dupont Cavalls llaurant  Aiguafort en 

color 

 

William 

Hanscey Lee 

Dolços 

pensaments 

secrets 

 Aiguafort en 

color 

 

Joseph Pennell Porta Visagra de 

Toledo 

 Aiguafort en 

color 

 

Joseph Pennell El diable de Ntr 

Sra de París 

 Aiguafort en 

color 

 

Joseph Pennell El lloc més 

pintoresc del món 

 Aiguafort en 

color 
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Alfred Eats Longpré  Aiguafort en 

color 

 

Alfred Eats L’avinguda  Aiguafort en 

color 

 

Alfred Eats Un temporal en els 

Cots worlds 

 Aiguafort en 

color 

 

E. J. Sullivan Caos  Aiguafort en 

color 

 

E. J. Sullivan Cèfir i Flora  Aiguafort en 

color 

 

Frank 

Brangwyn 

Sta. Maria della 

Salute 

 Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

La corda del 

remolc 

 Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Dones de bruges  Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Rentant ampolles  Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Els pellaires  Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Porta (Bruges)  Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Retorn del treball  Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Barraques 

(Bruges) 

 Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Carnisseria  Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Cases velles 

(Gant) 

 Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Molins de vent  Aiguafort  



LA V EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BELLES ARTS I INDÚSTRIES ARTÍSTIQUES DE BARCELONA, 1907 

 

75 
 

Frank 

Brangwyn 

El Rialto (Venècia)  Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Constrint el museu 

de South 

(Kensington) 

 Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Reste d’Hannibal  Aiguafort  

Frank 

Brangwyn 

Desfent el 

Caledònia 

 Aiguafort  

Emili Zoir Le pense  Aiguafort donatiu 

Emili Zoir Portrair  Aiguafort donatiu 

Emili Zoir Adoration  Aiguafort donatiu 

Emili Zoir Douleur  Aiguafort donatiu 

Emili Zoir Ombres 

misterieuses 

 Aiguafort donatiu 

Emili Zoir L’hiver en Suède  Aiguafort donatiu 

Emili Zoir La vellesa  Aiguafort donatiu 

Emili Zoir L’espera  Aiguafort donatiu 

Emili Zoir Les abandonades  Aiguafort donatiu 

Emili Zoir Costa 

tempestuosa 

 Aiguafort donatiu 

Emili Zoir El repòs  Aiguafort donatiu 

Emili Zoir A Bruges  Aiguafort donatiu 

Comtessa de 

Flandes 

Carrer a Bonillion  Aiguafort donatiu 

Comtessa de 

Flandes 

Vall de Semoi  Aiguafort donatiu 

E. J. Sullivan Atles  Litografia donatiu 
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E. J. Sullivan Sioyphus  Litografia donatiu 

E. J. Sullivan Tithonus  Litografia donatiu 

E. J. Sullivan Icar  Litografia donatiu 

Olga Cordes En el riu, paisatge   donatiu 

Olga Cordes Prop de Bremer, 

paisatge 

  donatiu 

 

7.- GRAVAT EN RELLEU: 

Col·lecció de 25 medalles commemoratives, originals de J.C. Wienecke, d’elles 21 

de platejades, 2 de metall daurat i  de bronze. 

En l’actualitat aquest conjunt d’obres forma part de la col·lecció d’Art Modern del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.  

 

3.3.  Actuació del jurat i transcendència de les adquisicions 

En aquesta ocasió, el jurat va decidir comprar, en comparació amb mostres 

anteriors, un gran volum d’obra estrangera, que tot i ser del gust de l’època, amb el 

temps s’ha fet pales que aquest tipus de pintura no és la representativa de la 

modernitat europea de principis de segle. El dilema en el qual va trobar-se fou sobre 

quines peces havien de ser adquirides per als museus i sobretot amb quina finalitat, 

tot relacionat amb el plantejament del museu que s’estava intentant desenvolupar 

per par de la Junta de Museus. La pregunta ha plantejar va ser si era millor adquirir 

peces que fossin representatives de les tendències contemporànies de l’art de les 

diferents nacions o si bé calia estimular els artistes que s’iniciaven en el món de l’art.  

Pel que fa al grup d’obres catalanes adquirides, està format per artistes cabdals del 

moment com és Ramon Casas, de qui s’adquireix el quadre Retrat de la senyora  B 

(retrat de la senyora Teresa Mestre de Baladia) el qual va guanyar a més el premi a 

millor retrat femení; a la vegada Casas va fer donatiu del seu Estudi per al retrat de 

S. M. el Rei, obra amb la qual va obtenir medalla de 1ra classe. Altre artista rellevant 

al que se li va adquirir una obra fou Santiago Rusiñol, comprant la seva tela 
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Capvespre (1907), amb la qual va obtenir la medalla de 2na classe. L'autor va 

començar a alternar jardins i paisatges de grans horitzons com aquest després del 

seu viatge a Granada l'any 1895. En aquest cas Rusiñol va representar una vista del 

poble mallorquí de Biniaraix, a la vall de Sóller, on va estar de forma continuada a 

partir de 1899. Rusiñol havia fet una versió prèvia del quadre l'any 1902, amb 

algunes diferències, Subhastada a Christie's l'any 2015 per 121.000 euros.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Joaquim Mir es van adquirir els quadres El roc de l’estany (1903) i Cel de trons 

(1907), per les que va guanyar la medalla de 1ra classe, consagrant-se com un dels 

pintors catalans més importants. La primera de les obres de Mir pertany al període 

en que aquest arriba a Mallorca en busca d'un estil propi, concretament l'any 1899 

junt a Santiago Rusiñol, moment en que es consolida el seu llenguatge personal, 

sent una etapa decisiva. L'obra és un dels millors exemples de la producció 

mallorquina del pintor, on mostra les roques reflectint-se en les aigües de l'estany, 

creant un joc de llums i colors sorprenent i alhora mostra el seu sentiment vital 

envers la natura, basada en la idea romàntica que considerava l'obra com a fruit e la 

unió espiritual entre la natura i l'artista; val a dir que les obres que Joaquim pinta a 

                                                           
114

 Christie's: 19th Century european and orientalist art, lot 381 sale 10399. 15 de juny de 2015. 

London, King's Street. 

Fig. 10. Capvespre – Santiago Rusiñol, 1907. Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona. 
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l'illa han esdevingut els exemples més brillants i personals del paisatgisme català del 

canvi de segle. La segona tela és posterior, i fou creada durant la seva crisi que el va 

portar a ingressar a l'Institut Psiquiàtric Pere Mata de Reus, representant el pati 

d'aquest recinte. Del pintor Joan Brull, representant del simbolisme català, es va 

adquirir l’obra Paisatge, i del paisatgista Enric Galwey115 (Barcelona, 1864 – 1931) 

van comprar-se dues teles amb el mateix títol, Paisatge. De l'artista Nicolau Raurich 

es va adquirir l'obra Solitud (cap a 1907), una visió fosca i personal d'un paisatge 

nocturn. Finalment, de Ricard Canals es va fer adquisició de l'obra Retrat de dama 

(retrat de la senyora Rosa Amouroux, cunyada de l'artista, cap a 1903) premiada en 

aquesta ocasió amb medalla de tercera classe. L'obra mostra la clara influència que 

va rebre dels pintors impressionistes en la seva estada a París, i especialment de 

Renoir, qui el va marcar de forma rotunda en el seu futur pictòric. L'obra, fixada amb 

2.000 pessetes, fou comprada finalment per 500, no sense expressar la indignació 

per part del pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115

 Enric Galwey fou deixeble del pintor Joaquim Vayreda i va pertànyer a la segona generació de 

l’Escola d’Olot. Fou un dels fundadors de la Societat Artística i Literària de Catalunya, junt amb 

Modest Urgell i Lluís Graner. 

Fig. 11. Cel de trons – Joaquim Mir, 1907. Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Barcelona. 
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Pel que fa a escultura catalana, es van adquirir dues de les obres de Miquel Blay, la 

primera titulada Dona i flors (1899) havia sigut exposa primerament en guix a 

Madrid, fent l'exemplar en marbre per a la nostra exposició, es tracta d'un bust 

femení portant flors a les mans. La segona titulada Miner i pudelador o Barrinaire i 

fonedor (1903) mostra dos treballadors semblant a l'obra de Constantin Meunier, qui 

també va tractar  el món obrer i industrial, i del qual es van adquirir un total de 3 

escultures: Minaire amb fanal, Forjador i Cavall a l'abeurador, seguint amb aquesta 

temàtica. Adquisició rellevant fou la de l'escultura Eva (1904) d'Enric Clarasó, qui va 

sentir-se atret per les innovacions artístiques que es gestaven a París, vinculant part 

de la seva producció al simbolisme inspirat en Auguste Rodin i donant com a fruit 

obres com aquesta. L'escultor mostra una figura femenina nua en actitud 

d'abandonament, recollint-se sobre ella mateixa i sobre una roca; sent conscient del 

seu pecat, Eva oculta el rostre rere els seus cabells, amb un fort caràcter simbòlic. 

És considerada actualment una de les escultures mes destacades de la producció 

modernista de Clarasó i exponent del moviment. Aquestes peces, tant de pintura 

com escultura, destaquen per la seva modernitat al costat d’altres obres més 

convencionals que van mostrar-se en l’exposició. Per acabar, de gravat català es 

van adquirir Jeunes Filles, de Ramon Pichot així com Paisatge i Exlibris Alfons XIII 

de Alexandre de Riquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Dona i flors – Miquel Blay, 1899. Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelona. 
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De les adquisicions d’art espanyol, destaquen l’obra de Zuloaga, Les meves cosines 

(1903) la qual era la més cara de tot el conjunt, 30.000 pessetes. Així com la peça 

titulada Vista de Toledo (cap a 1907), de l’artista Aureliano de Beruete, que va 

ingressar com a donació. 

En quant a l’art estranger, de tot el volum d’obres que van comprar-se, destaquen 

per sobre del conjunt les dos escultures d’Auguste Rodin, L’âge d’arain (1876) i 

Retrat de l'escultor Alexandre Falguiere (1897), les quals van ser un encert total 

entre les demés adquisicions d’art forani. Rodin a principis de segle XX gaudia d'una 

gran consideració a Catalunya, sent una gran influència pels escultors modernistes 

com Llimona o Blay, els quals es van inspirar en l'aspecte més simbolista de la seva 

producció i la capacitat de produir sentiments i emocions. L’âge d’arain fou la 

primera escultura de mida natural de Rodin, realitzada després d'un viatge que el va 

portar per Itàlia l'any 1875, on va descobrir les grans obres del Renaixement. L'obra, 

que compta amb nombrosos exemplars -buit guixos i una trentena de foses-, és 

considerada una de les més rellevants de l'escultura moderna pel llenguatge plàstic 

adoptat per Rodin alhora de mostrar l'expressivitat i anatomia del cos humà.  

Per acabar, es van adquirir també obres dels artistes Frank Brangwyn i Constantin 

Meunier, dues i una respectivament; dels quals llavors es tenia una gran 

consideració, així com dos gravats de James Ensor. 
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Fig. 14. L’âge d’arain – Auguste Rodin. 1876. 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Les meves cosines – Ignacio Zuloaga, 1903. Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona. 
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4. EL CAS DE L’ART FRANCÈS, L’OPORTUNITAT PERDUDA 

Entre les obres d’art francès que van figurar a l’exposició trobem un grup bastant 

nombrós d’obres d’artistes impressionistes, els quals van ocupar la sala XI del Palau 

de Belles Arts. 

L’ Impressionisme francès fou exposat per primer cop a Barcelona amb l’exposició 

de 1907, i d’aquesta manera els catalans van poder contemplar i admirar les obres 

d’artistes que fins llavors mai havien exposat al nostre territori. 

 

4.1. Els impressionistes francesos a la Barcelona de 1907 

Barcelona havia sentit a parlar per primer cop del moviment francès en un article 

signat per Josep-Lluis Pellicer116 (Barcelona, 1842 – 1901) al Diari Català sota el títol 

de “Notas parisiens: Lo pintor Claudi Monet” en el qual parla de l’artista com a cap 

dels impressionistes117. En ell Pellicer es mostra partidari de la renovació artística i 

de l’evolució de l’art cap a la modernitat, posant en valor l’obra de Monet, el qual 

eleva a “personificació de l’ impressionisme”118, afegint que es tracta d’un pintor 

“lluminós, esplendent” tot encaminant la pintura de la naturalesa per aquest camí; 

afegint finalment que tant Monet com l’Impressionisme no formen pas una escola. En 

els anys següents, nombrosos artistes catalans que van viatjar a la capital francesa i 

van poder observar de prop les pintures impressionistes. 

Tot i aquests primers contactes, a la ciutat de Barcelona no es van poder contemplar 

obres mestres del moviment fins l’any 1907 amb la V Exposició Internacional de 

Belles Arts, moment en que l’Impressionisme ja no era el moviment cabdal entre les 

corrents més trencadores de l’art occidental. Cal recordar que les obres d’aquest 

corrent van ser exposades per primer cop a l’estat espanyol l’any 1892. Les teles del 

                                                           
116

 Josep-Lluís Pellicer, nascut a Barcelona l’any 1842, fou un gran cronista i il·lustrador gràfic del 

moment, pioner del fotoperiodisme. Va viure a París durant uns anys i va poder observar en primera 

persona les obres i artistes impressionistes residents a la ciutat.  

117
 PERALTA, Gemma: Les relacions de Josep Lluís Pellicer amb França a través de la premsa. 

Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. Recurs web: http://www.crimic.paris-

sorbonne.fr/IMG/pdf/Catalonia_13_Peralta.pdf [consultada 7.5.2015.] 

118
 P. (PELLICER, Josep-Lluis):  “Notas parisiens. Lo pintor Claudi Monet”. Diari Català, Barcelona, 

18.7.1880.  

http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Catalonia_13_Peralta.pdf
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Catalonia_13_Peralta.pdf
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grup francès van figurar junt amb les demès obres procedents de França a 

l’Exposició Nacional de Belles Arts, la qual aquell any va ser titulada Exposición 

Hispano-Americana, amb motiu de la celebració del quart centenari del descobriment 

d’Amèrica. En aquesta mostra els grans artistes francesos van passar gairebé 

inadvertits.119 Aquest fet s’entén si tenim en compte el gran patriotisme i les formes 

antiquades que impregnaven la pintura oficial espanyola del moment, menyspreant 

tot allò que suposes una novetat i anés més enllà de l’art oficial i d’història; fins al 

punt que els crítics madrilenys contraposen la modernitat, identificada amb l’art 

francès, a la pintura nacional. Les ressenyes publicades per la crítica castellana 

durant la mostra són un gran exemple per veure aquesta suposada superioritat de la 

pintura espanyola sobre l’art francès finisecular, on s’hi arriba a afirmar que “ni 

siquiera en este siglo nos superan (els pintors francesos) a pesar de contar con 

tantas eminencias”120 argumentant que si aquests dominen l’assumpte i el tema, els 

pintors espanyols són els mestres del color; tot recalcant que al segle XIX França 

encara no coneixia el gran mestre espanyol que era Velázquez, argumentant que 

durant la invasió no van endur-se les seves obres.121  

D’aquesta manera, i vist el menyspreu que es va tenir de l’art francès a la península, 

van haver de passar quinze anys perquè es tornessin a exposar obres 

impressionistes al país. Les peces que van arribar al Palau pertanyien en aquell 

moment al marxant francès Paul Durand-Ruel (París, 1831 – 1922)122, i foren 

seleccionades pel delegat oficial de l’Exposició a París123, el pintor català Josep 

                                                           
119

 FONTBONA DE VALLESCAR, Francesc: “Los impresionistas franceses en Barcelona”. Archivo 

Español de Arte, núm. 250, abril-juny 1990, p. 312 - 322. 

120
  M. C. La Exposición Internacional de Bellas Artes II. “Diario de Barcelona, 1 de novembre de 1892.  

121
 Val a dir que si Velàzquez és un dels artistes espanyols més celebrat de l’actualitat és gràcies a 

artistes francesos com Regnault i Gautier els quals el van descobrir.  

122
 Paul Durand-Ruel fou un dels marxants d’art més importants de França durant l’últim terç del segle 

XIX i principis del segle XX. Gran impulsor del moviment Impressionista, se’l considera el comerciant 

d’art impressionista per excel·lència. 

123
 Caixa II: Delegacions i comissaris oficials d’Espanya. Expedients de la V Exposició Internacional de 

Belles Arts de 1907. Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
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María Sert (Barcelona 1874 – 1945)124 de forma conjunta amb Alexandre Cortada i 

Eugeni d’Ors, animats per compatriotes catalans instal·lats a París, els quals van 

veure l’exposició com una oportunitat per mostrar aquest gran moviment a 

Catalunya.  

La petició oficial de les obres per l’Ajuntament de Barcelona va realitzar-se el 7 de 

febrer de 1907 en una missiva dirigida a Durand-Ruel125,  tot al·legant la genialitat de 

les obres mestres, les quals destacarien entre les demés peces de la mostra i 

ocuparien un lloc preeminent dins l’exposició, ajudant a assolir el grau d’importància i 

interès artístic que es pretenia. Ruel va contestar a la petició amb un seguit d’obres 

de diversos artistes i els preus de cadascuna d’elles. 

Del grup d’artistes impressionistes que es van enviar obres a Barcelona destaquen 

Édouard Manet (París, 1832 – 1883) amb tres obres126, Claude Monet (París, 1840 – 

Giverny, 1926) representat amb vuit obres127, Camille Pissarro (Saint Thomas, 1830 

– París, 1903) amb vuit obres128, Auguste Renoir (Limoges, 1841 – Cagnes-sur-Mer, 

1919) amb nou129, Alfred Sisley (París, 1839 – Moret-sur-Loing, 1899) amb vuit 

teles130, Berthe Morisot (Bourges, 1841 – París, 1895) quatre obres131, Mary Cassat 

(Allegheny City, Pennsylvania, 1844 – París, 1926) amb cinc obres132 i per acabar, 

Maurice Denis (1870-1943) amb tres obres133.  

Les obres exposades foren les següents: 

                                                           
124

 Josep María Sert, pintor i decorador català famós pels seus murals, va tenir gran projecció 

universal. Destaca pels seus treballs amb la tècnica de la grisalla monocroma. Va tenir un gran èxit 

internacional. 

125
 Carta enviada per l’Ajuntament de Barcelona a Paul Durand-Ruel el 7 de febrer de 1907. Caixa IV: 

correspondència estrangera. Expedients de la V Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de 

Barcelona, 1907.  

126
 V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries Artístiques, Catàleg Il·lustrat, Ajuntament de 

Barcelona, Barcelona, 1907, p. 53. 

127
 Veure nota 126. 

128
 V Exposició Internacional de Belles Arts i… p. 53 - 54. 

129
 V Exposició Internacional de Belles Arts i… p. 54. 

130
 Veure nota 128. 

131
 Veure nota 126. 

132
 V Exposició Internacional de Belles Arts i… p. 52. 

133
 V Exposició Internacional de Belles Arts i… p. 57. 
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AUTOR OBRA PREU 

Édouard MANET El bevedor de absenta 
(1859) 

8.000 francs 

 El caçador de lleons 
 

60.000 francs 

 El pidolaire 
(1865-1870) 

80.000 francs 

Claude MONET Costa de Dieppe 
 

20.000 francs 

 La porta d’Etrétat 
 

30.000 francs 

 El Tamesis a Londres 
(Charing Cross), (1903) 

22.000 francs 

 Sol ponent a Vétheuil 
(1901) 

 

25.000 francs 

 El pont de Waterloo 
(Londres), (1904) 

20.000 francs 

 Iris d’aigua 
 

20.000 francs 

 La columnata del Louvre 
 

40.000 francs 

 Molí a Holanda 
(1871) 

30.000 francs 

Camille PISSARRO El bosc 

(1870) 

15.000 francs 

 Pontoise 5.000 francs 

 Costa de les Grutas 7.000 francs 

 Convent de Gisors 7.000 francs 

 Carrer a Eragny 5.000 francs 

 Avinguda de l’Opera 

(198) 

10.000 francs 

 El jardí de les Tulleries 

(1899) 

? 
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 El Oise a Pontoise ? 

Auguste RENOIR Guitarrista 15.000 francs 

 Retrat de Mademoiselle. 

F. 

15.000 francs 

 Guernesey 8.000 francs 

 El Sena a Argenteuil 7.500 francs 

 Nen amb flors 15.000 francs 

 Jove cosint 15.000 francs 

 Bust de dona 15.000 francs 

 Dona assentada 15.000 francs 

 Dona pentinat-se ? 

Alfred SISLEY Els pujols de Moret ? 

 Castell de la Croix 

(1884) 

10.000 francs 

 Rodalies de Moret 12.000 francs 

 Temps tempestós 8.000 francs 

 El mur de parres 8.000 francs 

 Ribes del Sena 12.000 francs 

 Fita (lindero) del bosc 11.000 francs 

 La plana de Tomery 10.000 francs 

Berthe MORISOT Got amb flors 5.000 francs 
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 A la platja 5.000 francs 

 La toilette (1878-1880) 15.000 francs 

 Dona amb barret de 

palla (1884) 

6.000 francs 

Mary CASSATT La tassa de té (1880-

1881) 

10.000 francs 

 Mare i filla 12.000 francs 

 Retrat de nena 8.000 francs 

 Jove al jardí 8.000 francs 

 A la llotja (1880) 8.000 francs 

Maurice DENIS A la platja 8.500 francs 

 nativitat 10.000 francs 

 La Sagrada Família 8.5000 francs 

  

Coneixem les obres gràcies a la seva publicació en el catàleg oficial de l’exposició 

però també per les reproduccions publicades a la premsa del moment. El catàleg 

però conté alguns errors en quant a la relació de les obres dels artistes, sobretot en 

la traducció, com és el cas de l’obra de Claude Monet La columnata del Louvre 

(1867) (nº 16), que figura amb aquest títol en la publicació de la mostra, quan el seu 

títol en francès és Le quai du Louvre, el qual es traduiria per El moll del Louvre, de 

manera que al catàleg figura una traducció incorrecta. Les obres marcades en 

negreta són les que es van proposar per adquirir. 
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4.2. El paper de l’art francès a la crítica barcelonina 

Un fet curiós és que, malgrat les obres impressionistes mostrades a l’exposició van 

tenir opinions de tota mena, i finalment no foren adquirides; van tenir una important 

repercussió a la premsa del moment.  

Miguel S. Oliver, a La Ilustración Artística134 elogia les feines amb que les 

comissions de la mostra han aconseguit omplir el Palau de Belles Arts amb 

autèntiques mostres d’art contemporani d’arreu del món, les quals podran ser 

contemplades, admirades i estudiades per la població. El crític introdueix el grup 

impressionista considerant-los grans mestres de l’art. 

D’altra banda, a la revista Forma, editada des de l’any 1904 fins a finals de 1907 i 

dirigida per Miquel Utrillo135 (Barcelona, 1862 – Sitges, 1934), es van publicar una 

sèrie d’articles on es parlava de la V exposició que Barcelona celebrava, signats pel 

mateix director. Un d’aquests escrits el dedica Utrillo a parlar sobre l’art 

impressionista que es trobava a la ciutat, en ell afirma que cap dels pintors tenia el 

més mínim interès en exposar a Barcelona, i que van ser els compatriotes catalans 

residents a París qui van voler que aquests tinguessin presència en la mostra136. La 

capital catalana va acollir dites obres com autèntiques declaracions de revolució i 

innovació, segons paraules de l’editor.  

                                                           
134

 Publicació setmanal de literatura, arts i ciències, publicada des de l’any 1882 al 1916.  

135
 Web: ARCA, Arxiu de revistes catalanes antigues, Biblioteca de Catalunya i Ajuntament de 

Barcelona [http://www.bnc.cat/digital/arca/] [consultada 11.4.2015.] 

136
 UTRILLO, Miquel: “L’Exposició internacional d’art que es celebra a Barcelona”. Forma, Barcelona, 

any II, 1907, número 20, p. 358. 
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Un Altre personatge que fa una consideració prou rellevant dels impressionistes 

francesos és el crític d’art i artista Manuel Rodríguez Codolà (Barcelona, 1872 - 

1946), el qual dedica exclusivament a aquest grup una de les seves publicacions de 

La Vanguardia. En el seu article tracta les obres aprofundint més que la resta de 

publicacions, tot comentant les característiques formals i estilístiques de cada autor. 

De Manet ens diu que les obres que han arribat a la ciutat no representen de forma 

plena la personalitat de l’artista, i no són grans obres dins la seva producció; tot 

esmentant els quadres El Bevedor d’Absenta (1859) (nº 7) i El Pidolaire (1865-1870) 

(nº 9), dels quals diu que s’adverteix una tècnica nova, més ferma i amplia que la de 

la resta d’artistes coetanis, influïda pels mestres espanyols i holandesos. En canvi, 

parla de l’obra El Caçador de Lleons (1881) (nº 8), posterior a les dues anteriors; 

com un gran exemple de la seva evolució pictòrica convertint-se en pare de 

l’Impressionisme.137  

                                                           
137

 RODRÍGUEZ CODOLÀ, Manuel: “V Exposición Internacional de Arte. V. Los impresionistas 

franceses”. La Vanguardia, Barcelona, 5 de juliol de 1907, p. 6. 

Fig. 15. Sala d'Art Francès de la V Exposició on estaven exposades obres de Manet, Berthe Morisot, Monet, 
Pissarro, Sisley i Renoir. La Il·lustració Catalana, n. 11, 16-6-1907, p. 377. 
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D’Auguste Renoir destaca sobretot la delicadesa amb que tracta el color, tot i dir que 

les teles que poden contemplar-se no són grans exemples de la seva obra. Destaca 

el quadre El Sena a Argenteuil (nº 33) com una gran obra mestra d’entre les 

escollides per l’ocasió. Igualment, el crític acaba el seu comentari reiterant que 

aquestes no mostren, ni molt menys, el gran geni que era Renoir. 

En quant a la consideració que en fa de Monet, amb la petita col·lecció que es va 

reunir dels seus quadres a Barcelona, Rodríguez Codolà diu que es podia apreciar 

una evolució clara de l’artista, partint del quadre La columnata del Louvre i passant 

per la resta d’obres, tot veient com Monet es recrea cada cop més amb els canvis de 

la llum i els efectes dels colors, treballant cada vegada d’una forma més agosarada. 

Cita també l’obra El Tamesis a Londres (1903) (nº 12) el qual és ja una síntesi de les 

llums canviants, creant un gran espectacle en tons blaus i liles que es reflecteixen 

amb l’aigua del riu. En definitiva, la impressió d’un moment captat pel pinzell de 

l’autor, un gran espectacle per la vista. Semblant evolució es tractada per Miquel S. 

Oliver en els seus escrits a La Ilustración Artística, on parla de l’evolució que la 

pintura de Monet va adquirint al llarg de la seva producció, la qual es pot veure de 

forma clara si es comparen els quadres dels primers anys de l’artista amb els més 

recents, com fa Rodríguez Codolà a La Vanguardia.138  

 

                                                           
138

 OLIVER, Miguel, S.: “V EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE – (NOTAS DE UN 

PROFANO)”. La Ilustración Artística, 20 de maig de 1907, núm 1.325, p. 330. 
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Camille Pissarro és considerat un mestre de la perspectiva aèria, un gran detallista. 

Amb les obres que es poden contemplar de l’artista s’adverteix una evolució 

progressiva, tot comparant l’obra El Bosc (1870) (nº 22) amb una de seves últimes 

produccions com Avinguda de l’Opera (1898) (nº 27) o Jardins de les Tulleries 

(1899) (nº 28). Veiem com la primera és molt més convencional i poc atrevida, i en 

canvi les dues segones posseeixen una visió totalment innovadora i una paleta de 

grisos brillants de gran virtuositat.   

Sisley pot quedar eclipsat si es compara amb els artistes anteriors, segons el 

paraules del crític, i la consideració que en fa és molt reduïda, tractant sol els tons i 

la visió de realitat que posseeix l’artista. 

Fig. 16. Fotografia on es poden observar les obres L’avinguda de l’Opera (1898), a la part superior dreta, i 

a sota l’obra El Jardí de les Tulleries (1899) totes dues de Pissarro, exposades a la V Exposició de Belles 

Arts de Barcelona, 1907. La Il·lustració Catalana,  n. 211, 16-6-1907, p. 379. 
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Per acabar, de la pintora nord-americana Mary Cassatt ens parla de la seva paleta 

de tons suaus i clars, així com els personatges que ens presenta, tendres i afables, 

representant sempre escenes maternals i d’infants envoltades de natura. 

 

 

 

La valoració general que M. Rodríguez Codolà fa dels quadres impressionistes és 

positiva, tant mateix, adverteix al públic que si de veritat volen entendre les peces, 

han de deixar enrere la tècnica tradicional i veure més enllà, ja que sinó anul·laran 

tot el que d’innovador tenen aquestes teles, i no podran veure les seves qualitats.  

 

4.3. Raimon Casellas i l'Impressionisme de 1907: paraules inèdites 

Menció especial cal fer als manuscrits inèdits que Raimon Casellas va realitzar sobre 

el grup impressionista en la seva visita durant la mostra de 1907. Aquest manuscrit 

forma part del fons personal de Raimon Casellas conservat a la Biblioteca Nacional 

Fig. 17. En aquesta fotografia podem observar els quadres Jove al Jardí (1899) de Mary Cassatt a la part 

superior Esquerra, sota el quadre de Sisley titulat Ribes del Sena. Al centre La tassa de té (1880-1881), 

obra de Mary Cassat, igual que el quadre superior dret titulat Retrat de nena (1900). Per acabar el 

quadre de la part inferior dreta és de Sisley titulat Castell de la Croix (1884). La Il·lustració Catalana, n. 

212, 26-6-1907, p. 389. 
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de Catalunya139, i ens dona una idea prou clara i personal de la relació que Casellas 

va tenir amb l'Impressionisme, la valoració que en feia i la seva opinió al respecte 

com a un dels historiadors i crítics d'art més rellevants del moment.  

Raimon Casellas, format com  a crític artístic durant la dècada dels noranta del segle 

XIX, fou un espectador i personatge actiu en les mostres anteriors i membre del jurat 

de l'any 1896 i de la Comissió d'Organització de 1898. En aquesta ocasió formava 

part de la Comissió Executiva, del Jurat d'Admissió i Col·locació d'Obres (secció de 

pintura) i del Jurat de Recompenses. Aquestes mostres li van permetre fer un repàs 

de l'art finisecular i de principis de segle amb una visió moderna i una lectura 

evolutiva, tot valorant les mostres barcelonines i alhora criticant les insuficiències o 

mancances, com ara el poc rigor que es seguia en la selecció d'obres així com les 

decisions dels jurats de recompenses, ja que  sovint, i com passa amb la nostra 

mostra, es cau en l'error de preferir la quantitat a la qualitat, alhora que també 

mancava una mancança de visió o perspectiva.  

Casellas, que ja havia mostrat la seva postura trencadora i en poca consonància 

amb els valors artístic preestablerts i conservadors, sempre va enfrontar-se a 

l'academicisme imperant de finals del segle XIX, i de forma concreta lluitant contra la 

pintura d'història i contra societats artístiques com el Cercle Artístic de Sant Lluc, les 

quals es mostraven contraries a algunes influències internacionals, concretament 

certs tipus de morals, així com la modernització que estava seguint el món artístic 

català en l'àmbit temàtic més que estilístic, es a dir, contraris a la renovació 

proposada per part del modernisme que no seguia un ideologia cristiana140. Casellas 

va esdevenir un dels crítics i historiadors de l'art més influents i rellevants del 

                                                           
139

 Es tracta d'un fons privat de tipus personal, on es fa un recull exhaustiu de documentació generada 

i alhora rebuda per Raimon Casellas. Aquesta inclou principalment material de treball i alguna 

correspondència relacionada amb la seva activitat com a crític i historiador de l'art, tals com originals 

d'articles, esborranys, material de treball i reculls de premsa. És interessant i essencial si es vol 

realitzar un estudi de l'obra de Casellas com a historiador i crític d'art, sent un dels més rellevants en 

el tombant de segle.   
140

 Finalment, tot i que Raimon Casellas practicava una clara oposició ideològica i artística al cercle -

sobretot entre 1893 i 1895- acaba per acceptar-lo, malgrat que el confessionalisme i el moralisme en 

els que es fonamentaven les arts del grup no va desaparèixer mai. CASTELLANOS, Jordi: "Raimon 

Casellas i el Cercle Artístic de Sant Lluc", dins: Raimon Casellas i el Modernisme, vol. I. Barcelona, 

Curial/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992. 



LA V EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BELLES ARTS I INDÚSTRIES ARTÍSTIQUES DE BARCELONA, 1907 

 

94 
 

panorama artístic català del tombant de segle, opinions del qual eren llegides, 

seguides i temudes per molta gent; defensant els corrents nous de l'art internacional 

com l'Impressionisme i el luminisime. Casellas va  destacar sobretot com a 

personificació de la crítica del modernisme i peça clau en la formació del moviment, 

sent el nucli impulsor de la renovació de les arts plàstiques a Catalunya. Va formar 

part també de la Junta de Museus, sent vocal, i com hem dit, va participar de forma 

assídua a les comissions i jurats de les Exposicions de Belles Arts de Barcelona.141 

La posició estètica que Raimon Casellas va defensar des de principis dels anys 90 

del segle XIX  en els seus escrits era un corrent renovador que en els seus inicis era 

defensat com a estètica "emotiva", però que Casellas acabarà abandonant per 

centrar-se en el programa de renovació pictòrica en el terme "impressionisme",142 

basada en l'experiència personal de l'artista i la contemplació de la realitat. 

La mostra de 1907 va ser per al crític una contribució a que la ciutat aconseguís el 

rang de capital europea de la cultura, consideració que demandava  des de feia 

temps i que els organitzadors perseguien des dels inicis d'aquests certàmens. 

Casellas ens mostra en aquests manuscrits la valoració que fa de les obres de 

Monet, Manet, Pissarro143 i la resta d'artistes francesos que exposen a Barcelona. 

De la mateixa forma que per a la ciutat, Raimon Casellas va rebre l'art francès amb 

gran emoció: 

No puch entrar sense una mica d'emoció en la Sala Onzena -França afegeix el 

catàleg- ahont se veuen representats el bon nombre de pintures, els mestres del 

Impressionisme. [...] És orgull local de contemplar a casa nostra manifestacions d'un 

art que fins ara sols havíem vist en plena Europa, sancionat per universals 

admiracions.144 

                                                           
141

 CASTELLANOS, Jordi: Raimon Casellas i el Modernisme, vol I i II. Barcelona, Curial/Publicacions 

de l'Abadia de Montserrat, 1992. 

142
 CASTELLANOS, Jordi: Raimon Casellas i el... vol. I, p. 124. 

143
 Amb aquest últim Casellas havia tingut certa relació. Al maig de l’any 1983, el crític fou presentat a 

Pissarro pel pintor basc Ignacio Zuloaga (Éibar, 1870 - Madrid, 1945), tal com relata en el seu primer 

volum d’Etapes Estètiques, 1916.  

144
  Carpeta 5241/64 Els impressionistes a Barcelona. Fons Raimon Casellas, Biblioteca de Catalunya, 

secció de manuscrits.  
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Entenem que es pogués sentir emocionat i commogut en veure obres de primer 

ordre i d'artistes francesos d'alta consideració145 a les sales del palau barceloní. L'art 

que havia defensat fins al moment era aquell el qual l'artista no seguia cap mena de 

restricció temàtica de la realitat, sense prèvies seleccions ni prejudicis de 

categoria146; i gran exemple d'aquesta premissa era l'art Impressionista francès. 

Segons Casellas l'actitud de l'artista era la que havia d'afalagar al públic a través de 

l'art, prenent posició personal i expressant la seva visió íntima, allò que definia la 

validesa de la creació147. L'art modernista té el distintiu de que compta amb la 

presència d'aquesta emoció personal en la creació. El grup impressionista té molta 

relació amb aquesta concepció de l'art, servint de gran exemple per a Casellas; fins 

al punt que segons paraules del propi escriptor "francés i modernista son dos 

palabras sinónimas148". 

El crític ja havia fet referències anteriors al grup francès en articles publicats a finals 

de segle XIX i en relació amb les Exposicions de Belles Arts, de les quals feia les 

crítiques a La Vanguardia. Considerava que el progrés de la pintura, la modernitat i 

la novetat es trobaven al nord d'Europa, sent França el centre d'aquest nou art149. 

Per a ell, els que havien portat al grau més elevat la interpretació “íntima i sentida” 

de la naturalesa havien estat els primers impressionistes150, els quals, amb la 

voluntat de traduir amb la màxima precisió les seves sensacions, havien inventat una 

tècnica “radicalíssima” que els va permetre il·luminar les teles i obrir camí cap a la 

interpretació “ornamental” de la realitat exterior.  

                                                           
145

 Raimon Casellas en els seus escrits dedica grans elogis a artistes francesos i sobretot aquells que 

es troben a la capital mundial de l'art, París, sense fer distinció en la validesa o fortuna de la seva 

obra i sent considerats pel sol fet de viure i treballar a la capital francesa. Entenem doncs que el grup 

impressionista francès tenia una consideració elevadíssima per part del crític català. 

146
 Els conjunt de principis artístics de Casellas queden clars en la ressenya que fa sobre l'Exposició 

Rusiñol-Casas-Clarasó celebrada a Can Parés al novembre de l'any 1891, i sota l'epígraf "credo". 

L'Avenç, any III, núm. 11, 30 d'octubre de 1891, p. 334-433. 

147
 CASTELLANOS, Jordi: "Raimon Casellas i el Modernisme", p. 12-29; dins: La Col·lecció Raimon 

Casellas. Dibuixos i gravats del Barroc al Modernisme del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 

Catàleg de l'exposició. Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, 1992. 
148

 CASTELLANOS, Jordi: Raimon Casellas i el... vol. I, p. 93. 

149
 CASTELLANOS, Jordi: Raimon Casellas i el... vol. I, p. 95. 

150
 De forma concreta cita a Manet, Monet, Pissarro, Cézanne i Sisley. CASELLAS, Raimon: “Bellas 

Artes. Resumen del año 1892”. Suplement de La Vanguardia, 1 de gener de 1893. 



LA V EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BELLES ARTS I INDÚSTRIES ARTÍSTIQUES DE BARCELONA, 1907 

 

96 
 

L’Impressionisme, segons Casellas, era una forma d’apropiació de la realitat en un 

procés de subjectivació per convertir-la en un element decoratiu, definint-lo com "la 

pintura del fenomenisme ambient, principalment obtinguda per la divisió del to"151. 

Tanmateix, Casellas creia que havia deixat dos principis que constituïen la base de 

tota la pintura internacional -en aquesta pintura però no incloïa la pintura espanyola i 

sí alguns pintors catalans- que eren: “el sintetismo bien entendido de la línea y la 

luminosidad en la coloración”152. Malgrat tot, acaba lamentant-se de que el moviment 

impressionista esdevingués un sistema tecnificat, sent el gran error que tindria que 

haver evitat, alertant de que podria passar el mateix amb el Modernisme a 

Catalunya. 

Pel que fa a la presència de l'Impressionisme al nostre país, en la 2na Exposició de 

Belles Arts i Indústries Artístiques de 1894 es lamenta de la presència limitada i 

escassa d'artistes internacionals de primer ordre, i en el cas francès cita noms com 

Manet, Degas o Besnard.153 En quant a la mostra actual, i satisfet per la presència 

dels principals renovadors de la pintura europea, es queixa de que "no ha assistit un 

dels caps del Impressionisme que, a pesar de viure reclòs com un anacoreta, es dels 

que influencia ha exercit entre'ls pintors de les modernes tongades"154, tot i no dir 

mai el nom de l'artista, quedant-nos amb la incògnita. En canvi, si nombra artistes 

que per a ell són rellevants del moviment i que no han arribat fins a Barcelona, com 

Gauguin, Cézanne o Caillebotte dels quals diu que: "encara que dotats de menor 

astre, no han deixat de contribuir a la gloria de l'agrupació, ab produccions ben fortes 

i personals"155. 

Per a ell, el grup d'obres que es mostren a Barcelona, tot i tenir importància historico-

artística pel fet de pertànyer al moviment francès, creu que no són en gairebé cap 

dels casos grans obres o que en tot cas no són prou significatives per poder mostrar 

al públic català i als artistes, la història i la virtualitat d'una pintura tant revolucionaria 

i cabdal com aquesta. Les obres que es mostren de Renoir, Monet o Sisley no 

                                                           
151

 Ibídem,  p. 75. 

152
 Veure nota 150.  

153
 OJUEL SOLSONA, Maria: Les exposicions municipals de Belles Arts i Indústries Artístiques de 

Barcelona (1888-1906), Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, 2013. p. 182. 

154
 Veure nota 144. 

155
 Ídem. 
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ofereixen -segons opinió personal del Casellas- una visió conjunta que mostri 

l'empremta impressionista en l'art internacional, tot afegint que el grup més complert 

d'obres que donen una idea més clara de l'art d'un artista és el de Camille Pissarro. 

Casellas però no vol desmerèixer les tasques i esforços realitzats pels seus amics a 

París, que van procurar la concurrència dels impressionistes a la mostra, als quals 

felicita; remarcant que les tasques segurament no van ser fàcils ja que les obres 

d'aquests artistes estaven controlades per un "poderós marxant, tant poch amich de 

deixar les seves pintures pera exposicions, que fins ara, no crech que sen'hagi vista 

cap, fora de França"156, fent referència clara a Durand-Ruel. Segons el crític, aquest 

va ser prou hàbil i va saber veure el gran valor que hi havia en aquestes obres, les 

quals van tenir uns inicis molt difícils; endevinant l'exitós pervenir que la sort 

reservava a aquest nou art. Reunint grans conjunts a la seva galeria, Casellas 

explica com el marxant tenia lliure competència i podia pujar la cotització de les 

seves pintures, velles o noves, fins arribar a demanar 20.000 i 30.000 francs per 

paisatges, quan els propis autors d'aquestes obres als anys 70 i 80 del segle XIX els 

venien per 300 o 400 francs. En qualsevol cas, Raimon Casellas qualifica de victòria 

heroica la tasca realitzada pels delegats a França, ja que han donat a Catalunya, al 

públic i als artistes iniciats l'oportunitat de conèixer de primera mà els mestres 

internacionals francesos.  

Tornant al conjunt de pintures, Casellas diu que la magnificència impressionista no la 

podrem trobar en aquest grup. Per tal de donar fonament a la seva afirmació, 

nombra obres estel·lars com l'Olympia (1863),  Déjeuner sur l'herbe (1862-63) o Un 

Bar aux Folies Bergère (1882) de Manet, comparant aquestes amb les que es 

trobaven el Palau de Belles Arts i titllant-les de provatures o incompletes 

endevinalles. De Monet157 cita teles notables com les que pertanyen a la sèrie Les 

                                                           
156

 Ídem. 

157
 De Claude Monet Casellas dedica en el primer volum de la seva obra Etapes Estètiques un capítol 

sota el títol de "Claudi Monet i el paisatge impressionista", on es veu de forma més clara i amplia la 

consideració que fa de l'artista francès, sentenciant que "entre els pintors impressionistes, ningú com 

Claudi Monet ha arribat tan amunt en aquesta ascensió gloriosa […] sent l'home més representatiu de 

l'Impressionisme ". CASELLAS, Raimon: "Claudi Monet i el paisatge impressionista"; dins: Etapes 

Estètiques. Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, 1916. Vol. 1, p.81.  
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Meules (Pallers)158 o la de la Catedral de Rouen159, on plasma l'edificació en 

diferents hores del dia i sota fenòmens atmosfèrics diferents; tot dient que sense 

aquestes teles no podem dir que el públic hagi conegut el seu veritable art, ja que les 

obres exposades són dispars en les diferents èpoques del pintor, i no són prou 

seriades per mostrar l'evolució de la seva obra. El mateix passaria amb Renoir, 

pintor de feminitats subtils i modernes, a qui se l'ha de conèixer a través d'obres 

notables com La balançoire (1876) o el seu Ball al Moulin de la Galette (1876); obres 

que mostren espectacles d'una humanitat moderna i civilitzada; en canvi el que 

arriba a Barcelona són estudis o esbossos de taller, apunts curiosos que interessen 

a l'artista i el públic intel·ligent, més que al gran públic. D'aquesta manera Casellas 

es lamenta de que en la mostra barcelonina no s'hi exposin teles d'aquestes 

característiques, principalment pel fet que ja es troben en les col·leccions de grans 

museus o de particulars; i demostrant a la vegada posseir grans coneixements sobre 

el grup francès i la seva producció.    

Tant la pintura Impressionista com les seves característiques feia temps que 

s'intentaven fer lloc a la pintura catalana, ja des de finals de segle XIX alguns artistes 

intentaven introduir a les seves representacions del paisatge innovacions 

estrangeres i portar la pintura catalana pel camí de la modernitat europea. Casellas 

sempre s'havia mostrat partidari de la introducció de noves corrents renovadores per 

a l'art català, fent campanya a favor en els seus articles que venia publicant des de 

principis de 1890. Altres crítics en canvi mostraven la seva contrarietat i procuraven 

combatre qualsevol innovació que trenqués la tradició de la pintura local, atacant no 

sols als pintors que les seguien, fossin artistes consagrats o novells que just 

s'iniciaven; sinó també tot aquell que s'afanyava en donar suport. Raimon Casellas 

parla en aquests escrits d'una polèmica la qual ell anomena "un procediment curiós, 

una polèmica a la callada", entre ell i un altre crític, el qual no sabem el seu nom, 

però podem suposar que era el crític català -de tendència conservadora- Francesc 

                                                           
158

 Sèrie realitzada per Monet entre els anys 1890 i 1891, on dedica un seguit de teles a uns pallers 

sota afectes atmosfèrics diversos i amb estacions de l'any canviants.  

159
 Sèrie que va realitzar durant l'any 1890 on el tema central és la façana de la catedral de la ciutat de 

Rouen en diferents moments del dia així com estacions de l'any diverses, amb situacions 

atmosfèriques canviants. D'aquesta sèrie Raimon Casellas realitza un comentari ple d'elogis en la 

seva obra ja citada Etapes Estètiques. 
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Miquel i Badia (Barcelona, 1840 - 1899), el qual ja havia atacat en nombroses 

ocasions l'Impressionisme, afirmant que portava a un art inacabat i prou, taques i 

esbossos160, en canvi Casellas sostenia el contrari: 

L'Impressionisme com art subtil que posposava l'estètica de les superficies de les 

coses soltes, a la dinàmica dels fenoments fluits atmosferichs, un sentit més 

espiritual, més intelectual en la visio del mon sensible, que ja es veya translluin en 

obers notables de mestres estrangers.161 

El problema que veia Raimon Casellas per poder demostrar la seva tesi era que 

necessitava els exemples dels que parlava, prenent les teles luministes dels artistes 

catalans com a reflexes llunyans d'aquestes obres estrangeres que necessitava per 

provar la seva teoria. Aquests artistes -anomenats revolucionaris pel propi crític- 

havien sigut educats en els mètodes tradicionals, però havien pres dels mestres 

francesos característiques que havien importat a la seva pintura, obrint noves vies 

per l'art català. 

Casellas acaba afirmant que creia condemnat el públic de Barcelona al no poder 

veure mai obres autèntiques dels mestres iniciadors, als quals tant afecte i estima 

tenia; i ara en canvi semblava un fet sorprenent l'arribada d'aquests genis de l'art a 

l'exposició, recordant el que havia escrit tretze anys enrere al celebrar-se la segona 

exposició general; on deia que seria una gran sorpresa que França arribes en alguna 

ocasió a Barcelona amb un Monet o un Degas. Anys de reivindicacions i lluita contra 

els sectors més immobilistes de l'art havien donat per fi els seus fruits, Casellas 

podia estar orgullós, la mostra de 1907 seria la més rellevant en quant a art 

internacional es refereix, i menció especial caldrà fer sempre del grup impressionista 

que fins la capital catalana, i de la mà d'un dels marxants més celebres de la història; 

va arribar a les sales del Palau.  

                                                           
160

 Exemple és el comentari que Miquel i Badia va fer respecte a obres de Ramon Casas exposades a 

la Sala Parés a principis de 1887, on li retreia a l'artista català la seva aproximació amb 

l'Impressionisme francès, intentant desacreditar el moviment titllant-lo falsament de corrent passada 

de moda. MIQUEL I BADIA, Francesc "La exposición Parés (II y último)". Diario de Barcelona, 5 de 

gener de 1887. 
161

 Veure nota 144. 
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Donchs figuranos ara l'agradable emocio que sentia a  principis d'aquest any quan 

els amichs de paris m'escrivien quels mestres impressionistes venien representats a 

l'Exposició.162 

 

4.3. El Jurat de Recompenses i el grup impressionista, la gran pèrdua de 

Barcelona 

La mostra va ser una gran ocasió per adquirir peces artístiques, sense excepció de 

l’art impressionista francès, el qual comptava amb els seus preus de venta publicats 

en el catàleg oficial. Si aquests s’haguessin adquirit s’hagués aconseguit reunir un 

importantíssim patrimoni artístic  de gran valor. Malauradament això mai va succeir, i 

en l’actualitat és molt més difícil d’aconseguir, degut principalment a l’elevadíssima 

cotització i consideració de les obres així com dels seus artistes.  

En aquells anys, tot i que els impressionistes ja no es trobaven en el seu moment 

culminant, tampoc estaven considerats com artistes indiscutibles; sobretot entre els 

àmbits conservadors de la societat. En el moment de plantejar les adquisicions, es 

van fer un seguit de propostes per part del jurat163, entre les quals es trobaven 

quadres de tres artistes impressionistes: un de Pissarro, un de Monet i un de Sisley. 

De Pissarro l’obra escollida fou El Jardí de les Tulleries (1899)164, pel que fa a 

Monet, el quadre proposat fou El Tamesis a Londres (Charing Cross) (1903)165, i per 

acabar, l’obra triada de Sisley va ser Temps tempestós166. Aquestes propostes 

                                                           
162

 Ídem. 

163
 Les propostes d’adquisició van fer-se publiques al juny d’aquell any a l’edició de La Veu de 

Catalunya el 4.6.1907, edició del vespre, p. 2. 

164
 Núm. 28 del  Catàleg Il·lustrat amb preu estipulat de 8.000 francs. V Exposició Internacional de 

Belles Arts i Indústries Artístiques, Catàleg Il·lustrat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1907, p. 

54. 
165

 Núm. 12 del  Catàleg Il·lustrat amb preu estipulat de 8.000 francs. V Exposició Internacional de 

Belles Arts i Indústries Artístiques, Catàleg Il·lustrat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1907, p. 

53. 

166
 Núm. 41 del  Catàleg Il·lustrat amb preu estipulat de 8.000 francs. V Exposició Internacional de 

Belles Arts i Indústries Artístiques, Catàleg Il·lustrat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1907, p. 

54. 
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tenien un ordre de prioritat, en el qual l’obra de Pissarro es trobava en la posició 

número 9, Monet a la 28 i Sisley a la 29167. 

La proposta va topar amb l’oposició d’una part considerable del jurat, entre els quals 

es trobaven personatges com Francesc Galofre Oller, Joaquim Vancells, Enric 

Monserdà (Barcelona, 1851 – 1926) de la secció d’indústries artístiques i Antoni 

Alsina, de la secció d’escultura, d’un total de 19 components; els quals van votar el 

31 de maig contra l’adquisició dels quadres de Pissarro, Monet, Sisley, així com 

també de Joaquím Mir. Leopoldo Soler i Pérez votava sols en contra de Monet, 

Sisley i Mir, però no de Pissarro168. Galofre Oller, Joaquím Vancells i Soler i Pérez a 

més van demanar de forma explicita que la seva opinió contraria a les adquisicions 

en qüestió constes en l’acta de la sessió, tal com figura.169 

Tot i la negativa, les propostes d’adquisició que van contemplar-se tampoc oferien la 

taxa consignada en el preu que acompanyava cada obra en el catàleg oficial. De 

forma concreta, pel quadre de Pissarro, el qual no figura preu en el catàleg; s’oferien 

3.000 pessetes. Pel que fa al de Monet, aquest tenia un preu de 22.000 francs, i se’n 

oferien 4.000 pessetes. Per acabar, per l’obra de Sisley es demanaven 12.000 

francs per part del marxant, i el jurat n’oferia tant sols, 3.000 pessetes. Aquesta 

enorme rebaixa o intent d’ajustar el preu al màxim era donat principalment per la 

visió que el jurat tenia dels preus que es demanaven per les teles, considerant que 

eren enormement desmesurats. Cal assenyalar que el canvi de divisa entre pessetes 

i francs estava molt igualat, de manera que l’intent de rebaixa era molt exagerat per 

part del jurat. Aquesta forma de procedir a més estava marcada per la política 

d’adquisicions del moment en la qual sempre s’intentava ajustar i rebaixar el preu 

consignat.  

                                                           
167

  Expedient 35: Relativo al Jurado de Recompensas.  Caixa X: Jurat d’admissió,  

reglament de l’exposició, invitacions especials, concurs, premis, adquisició i donatiu. Expedients de la 

V Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona. 

168
 Caixa II: Jurat de recompenses, medalles, diplomes de cooperación, sessió del 31 de maig de 

1907. Expedients de la V Exposició Internacional de Belles Arts de 1907, arxiu del Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, Barcelona. 

169
 Acta de la reunió del Jurat de recompenses del 31 de maig de 1907. Caixa XI: jurat de 

recompenses, medalles, diplomes de cooperació. Expedients de la V Exposició Internacional de 

Belles Arts de Barcelona,  arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
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Vista la contraoferta, Durand-Ruel, posseïdor de les obres; va titllar de ridículs els 

preus oferts per Barcelona, tal com s’exemplifica en aquesta carta dirigida al 

secretari Carles Pirozzini des de París el 17 de setembre de 1907: 

Senyor Carles Pirozzini 

El Senyor Cortada veient que m’ha remés tres cartes adreçades a Monet, 

Pissarro i Sisley per part de l’Ajuntament de Barcelona oferint els ridículs 

preus per tres quadres d’aquests artistes que vaig enviar a l’exposició de 

Barcelona.  

Aquests quadres són de la meva propietat com d’altres que he enviat a 

aquesta exposició, sol·licitades per diversos artistes espanyols. Els preus 

demanats representen el veritable valor i  considero un insult les ofertes que 

vostè m’ha enviat.  

No hi ha res a fer. Lamento que a la pàtria de Velàzquez, el Greco i Goya 

tinguin poc respecte pels artistes francesos per oferir per exemple 4.000 

francs per un Monet quan el preu és de 22.000 francs, ja que el benefici que 

se’n treu no val la pena, i estic molt disgustat d’haver-me privat d’aquestes 

magnifiques obres durant el temps que han estat a la vostra exposició i que 

han estat tant mal considerades. 

Si us plau accepti, senyor, els meus respectes 

Durand-Ruel170 

La causa principal per a la negativa rotunda dels membres del jurat fou el preu 

considerat elevat per les pintures oferides, si aquest es compara amb altres obres 

nacionals de característiques semblants, ja que en molts casos els pintors més ben 

valorats i cotissats del país en aquell llavors no guanyaven ni una quarta part del que 

el marxant demanava pels seus paisatges. Tot i això, aquestes xifres poden semblar 

ridícules si es comparen amb les cotitzacions actuals i el gran valor que es té de l’art 
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 Carta de Durand-Ruel a Carles Pirozzini, Secretari de l’Exposició Internacional de Belles Arts, des 

de París amb data del 17 de setembre de 1907. Caixa IV: Correspondència Estrangera, Expedients 

de l’Exposició Internacional de Belles Arts, 1907. Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelona. 
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impressionista francès i més d’artistes com Monet, Manet o Pissarro, els quals 

pengen avui entre les parets de les pinacoteques més importants i prestigioses del 

món. Per contra, van adquirir-se un seguit d’obres de pintors estrangers de cert 

prestigi, però de segon ordre.  

Malgrat això, veiem com les propostes d’adquisició, tot i la negativa d’un sector, van 

prosperar; i si finalment no van passar a formar part del fons barceloní no fou degut 

a dit sector i el seu vot contrari, sinó degut a la poca consideració  i visió per part 

d’aquells que havien de fixar les quantitats destinades a les adquisicions, sense 

adonar-se que Durand-Ruel no es conformaria amb uns preus tant reduïts, i més si 

es comparaven amb les xifres que es demanaven. 

Podem comparar els preus del grup impressionista amb els demandats per obres 

d’altres artistes nacionals de renom i prestigi com poden ser Ignacio Zuloaga o 

Joaquim Mir. A Zuloaga se li va cedir, degut als seus mèrits artístics, dues sales del 

Palau de Belles Arts per exposició individual, les seves obres van rondar des de les 

5.000 i 6.000 pessetes per a les teles més assequibles, fins a 10.000, 12.000 i fins i 

tot 25.000 pessetes per certes obres, com Le vieux marcheur.171 (nº 30), i finalment 

es va adquirir la seva obra més cara, amb preu de 30.000 pessetes. De Joaquim Mir 

el preu més alt que es demanava per les seves obres fou de 2.500 pessetes172. Per 

acabar d’artistes com Dionís Baixeras es demanaven 5.000 pessetes pel seu quadre 

Moll de pescadors (Barcelona)173, així com de Joaquim Vancells, pel seu quadre 

Tardor (paisatge)174.  

D’aquesta manera podem veure com, a excepció d’artistes com Manet o Monet, els 

quals la cotització de les seves obres podia semblar excessivament elevada ja en 

aquells temps, per la resta d’artistes francesos en qüestió no es demanaven uns 

preus tant elevats, sinó que es tractava de xifres més raonables i accessibles per la 

Junta, havent sigut realment una gran oportunitat perduda tant per Barcelona com 

per la seva cultura i el fons artístic i patrimonial d’aquesta.  
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 Catàleg de la V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries Artístiques, Barcelona, 1907. P. 

30. 

172
 Catàleg de la V Exposició Intern... P. 42. 

173
 Catàleg de la V Exposició Intern... P. 31. 

174
 Catàleg de la V Exposició Intern... P. 34. 
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En cas d’haver-se adquirit les obres que Durand-Ruel va oferir a la ciutat, en 

l’actualitat podrien ser contemplades per tothom als museus de la ciutat, enriquint 

considerablement el fons i el patrimoni artístic català, i creant una petita però 

valuosíssima col·lecció d’art impressionista francès de gran rellevància. L’únic 

exemple que en tenim és una pintura conservada al Museu Nacional d’Art de 

Catalunya del pintor francès Alfred Sisley titulada A Saint-Mammès (sol de juny) de 

la última etapa del pintor i per la qual es va pagar la suma de 15.000 pessetes175, 

adquirida a l’Exposició d’Art Francès celebrada a l’any 1917 a Barcelona. 

D’aquesta manera, el Jurat de Recompenses va optar per adquirir obres més 

assequibles i va perdre l’oportunitat de crear una petita però significat col·lecció 

d’obra impressionista francesa de primer ordre dins els museus barcelonins.  

 

4.4.  El futur de les obres: museus de primer ordre i col·leccions privades 

En l’actualitat, molts d’aquestes quadres han acabat 

entre les col·leccions de museus de primer ordre, 

enriquint de forma considerable els seus fons. També 

han format part de lots de subhastes internacionals i 

col·leccions privades.En el cas dels tres quadres de 

Manet que van figurar a l’exposició, el quadre El 

bevedor d’absenta (1859) forma part de la col·lecció 

d’art francès del segle XIX del Museum Ny Carlsberg 

Glyptoteket de la ciutat de Copenhage. Fou 

primerament venut a un cantat d’òpera i al 1914 va 

passar a ser exposat a la National Gallery of Denmark, 

quan va ser adquirit per la Ny Carlsberg Fundation, 

finalment aquesta va crear el museu on actualment es 

troba l’obra176, considerada una de les destacades de la 
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 CARBONELL, Jordi À: Alfred Sisley. A Saint-Mammès (sol de juny), D.A.: Pefiguració del Musseu 

Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, Lunwerg, 1992, P. 419. 
176

 Web: Ny Carlsberg Glyptoteket, Édouard Manet, The Absinthe Drinker,  

[http://www.glyptoteket.com/explore/the-collections/artwork/edouard-manet-absinthe-drinker] 

[consultada 18.4.2015.] 

Fig. 18. El bevedor d’absenta - 

Édouard Manet, 1859.  Ny Carlsberg 

Glyptoteket, Copenhage. 
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col·lecció i una de les primeres en que el geni de l’autor es fa visible. En ella se’ns 

mostra un personatge de cos sencer vestit amb capa i barret de copa.  

En realitat es tracta d’un pidolaire que Manet coneixia pels voltants del Louvre. 

L’obra fou la primera que l’artista va intentar exposar als salons de París i  va ser 

immediatament rebutjada, atès el subjecte de la tela, a part de per la tècnica que va 

emprar l’autor, amb pinzellades massa visibles segons el jurat dels salons.  En la 

mateixa col·lecció  de dit museu trobem l’obra de Claude Monet Molí d’Holanda 

(1871), titulat en l’actualitat Molins de Zaandam, la qual mostra una visió típica dels 

molins holandesos, també presentada a Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’obra El caçador de lleons (1881), de Manet; aquesta es troba 

actualment el Museu d’Art de Sao Paulo177.El Pidolaire (1865 - 1870) forma part de 

la col·lecció d’art francès del Norton Simon Museum, a Pasadena, California; fou 

adquirit per la fundació a la galeria Wildesntein & Co de Nova York al març de l’any 

1968178. L’obra representa un altre personatge de classe baixa de la ciutat, l’autor 
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 Web: Museo de Arte de Sao Paulo: Manet – cazador de leones (1881).  

[http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=245 ] [consultada 18.4.2015.]. 

178
 Web: Norton Simon Museum, Pasadena, California; The Ragpicker (1865-70)  

[http://www.nortonsimon.org/collections/browse_title.php?id=F.1968.09.P] 

[consultada 18.4.2015.]. 

Fig. 19. Molí d’Holanda – Claude Monet, 1871. Ny Carlsberg Glyptoteket, Copenhage. 
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s’inspira en el tractament que Diego de Velázquez (Sevilla, 1599 - Madrid, 1660) feia 

dels seus personatges, presentant-los de cos sencer i sobre un fons de tons 

monocromàtic. Es troba en exposició. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’artista Claude Monet, l’obra El pont de Waterloo (Londres), (1904); forma part 

de la sèrie de teles que representen el pont de Waterloo de la capital anglesa sota 

els efectes de la llum, realitzada entre 1899 i 1901179. Aquest fou subhastat l’any 

2007 a la casa de subhastes Christie’s London. En un principi el quadre va ser 

adquirit a l’artista l’any 1905 per Durand Ruel i fou comprat a l’any 1909 i desprès de 

passar per Barcelona, per Michael Raibouchinsky. Més tard va passar per la galeria 

Wildenstein & Co de París i d’allà fou adquirit per Sir Alexander Korda (1893-1956) a 

la dècada dels 50. Korda fou un dels fundadors i director de cine britànic des dels 

anys 30 i primer productor cinematogràfic en rebre el títol de cavaller; fou a més un 

gran amant de l’art. Al llarg de la seva vida el cineasta anglès va reunir una important 

col·lecció de pintura impressionista i post-impressionista. L’any 1952 Korda va 
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 Web: Christie’s, Impressionist and Modern Art (Evening Sale) 18
th
  june 2007, Claude Monet – 

Waterloo bridge temps couvert, Sale 7404.  

[http://www.christies.com/lotfinder/paintings/claude-monet-waterloo-bridge-temps-couvert-4935387-

details.aspx] [consultada 18.4.2015.]. 

Fig. 20. El pidolaire - Édouard Manet, 

1865 - 70. Norton Simon Museum, 
Pasadena, California. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1599
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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regalar l’obra al seu amic Henry Lax, famós metge hongarès resident a Nova York. 

Aquest va acabar per subhastar-la el 13 de novembre de 1990 a Sotheby’s acabant 

en una col·lecció privada del Japó. Finalment fou altre cop subhastat, a l’any 2007 a 

la casa Christie’s London, King Street; rematat amb l’astronòmic preu de 

35.535.140$. Val a dir que aquesta obra sols ha figurat en una exposició, la mostra 

barcelonina de 1907.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obra Le quai du Louvre (1867), també de Monet; ha acabat formant part de la 

col·lecció del Gemenntemuseum de La Haya.181 

Per acabar,  el quadre Sol ponent a Vétheuil (1901), de Monet, està actualment al 

Art Institute de Chicago, en exposició a la sala 243, sota el títol de Vétheuil. L’obra 

capta el moment en que el sol està ja acabant de desaparèixer i deixa la població de 

Vétheuil immersa en la nit. L’obra fou comprada a l’artista pel marxant Durand-Ruel 

al decembre de 1905 i fou venut al 1911 a Paul Mulle de Jaegher. L’any 1912 passa 

a mans de Bernheim-Jeune i, el mateix any torna a ser possessió de Paul Durand-

Ruel. Martin A. Ryerson va comprar-lo al 1914, i a la seva mort al 1932 passarà al 

                                                           
180

 Veure nota 178. 

181
 Web: Gemeentemuseum de la Haia, Claude Monet – Quai du Louvre (1867). 

[http://www.gemeentemuseum.nl/en/collection/item/4312 ] [consultat el 7.5.2015.] 

Fig. 21. El pont de Waterloo (Londres) – Claude Monet, 1904. Col·lecció privada. 

 

http://www.gemeentemuseum.nl/en/collection/item/4312
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Fig. 23. Sol ponent a Vétheuil - Claude Monet, 1901. Art 
Institute, Chicago. 

 

fons del Art Institute de Chicago com a llegat, fent-se efectiu l’any 1933.182 Val a dir 

que el museu compta amb 47 obres de Monet. 
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 Web: Art Institute Chicago, Claude Monet – Vétehuil (1901).  

[http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/16579?search_no=4&index=1] [consultada  

10.5.2015.]  

Fig. 22. Le quai du Louvre - Claude Monet, 1867. Gemeentemuseum de La 

Haia.  
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Fig. 24. El jardí de les Tulleries – Camille Pissarro, 1899. Metropolitan Museum of 
Art, New York. 

 

De totes les obres de Pissarro que van exposar-se a la mostra del 1907, El jardí de 

les Tuilleries (1899) actualment es troba entre les sales d’impressionistes francesos 

del Metropolitan Museum of Art de Nova York i figura com a The Garden of thje 

Tuileries on a Winter Afternoon II.  Aquesta pertany a la primera sèrie de pintures 

que Pissarro va realitzar sobre els jardins de les Tulleries, a Paris; realitzada entre 

els anys 1898-1899 des de l’apartament que havia llogat per a aquest fi al 204 de la 

famosa Rue de Rivoli. Pissarro l’any 1889 va patir una infecció a la vista la qual va 

forçar-lo a treballar en interiors ja que l’exterior agreujava la seva malaltia, 

especialment durant els mesos d’hivern; es per això que decideix llogar l’apartament, 

des del qual va pintar sis quadres amb la mateixa visió. En la sèrie, l’autor fa servir la 

geometria del paisatge i de forma concreta dels jardins, per ordenar la composició. 

Quan les obres van estar acabades, Pissarro les va enviar al seu marxant, Durand-

Ruel183, qui la va comprar a l’artista el 18 de maig de 1899 per 3.000 francs. Aquest 

fou el quadre proposat de Sisley per part del Jurat per a la seva adquisició, amb preu 

de 8.000 a la mostra.  
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 The Metropolitan Museum of Art & Philippe de Montebello: Notable Acquisitions, 1979-1980, 

Metpublications, New York, 1980, p. 45-46.  
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Fig. 25. Vista de la sala 820, on es troba l’obra de Camille Pissarro: El jardí de les Tulleries, 1899. Segon 

quadre a l’esquerra de la imatge. Metropolitan Museum of Art, New York. 

 

 

 

La pintura fou venuda el 11 de novembre de 1915 per 12.000 francs a Durand-Ruel 

New York, qui la va vendre al gener de 1945 per 9.500 $ al marxant nord-americà 

Carroll Carstairs (188-1948). Aquest va posseir l’obra fins al 1956 quan va passar a 

mans de Marshall Field III (Chicago, 1893 – Nova York, 1956) banquer nord-americà 

i filantrop. Finalment a l’any 1979 entra a formar part de la col·lecció del Metropolitan 

com a donació per part del col·leccionista. Es troba en exposició a la sala 820 del 

museu, el qual posseeix una altre pintura pertanyent a la sèrie184.  

Pel que fa a les obres de Berthe Morisot que van ser presentades a Barcelona, en 

l’actualitat dos es troben a territori nord-americà. L’obra la Toilette (1875-1880) està 

a la reserva de la Medieval to Modern European Painting and Sculpture Collection 

del Art Institute de Chicago, als Estats Units. Figura com Woman at her Toilette i 

mostra una figura femenina d’esquenes a l’espectador mirant-se en un mirall, 

denotant cert erotisme femení, molt usat per altres artistes del moment com Degas, 

Manet o Renoir. Morisot va exposar en set de les vuit exposicions col·lectives del 

grup impressionista, aquesta pintura fou inclosa a la cinquena exposició l’any 1880, 

amb gran èxit.  

                                                           
184

 Web: Metropolitan Museum of Art, Camille Pissarro - The Garden of the Tuileries on a Winter 

Afternoon II (1899) . 

[http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-

online/search/437312?=&imgno=0&tabname=object-information] [consultada 19.4.2015.] 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/437312?=&imgno=0&tabname=object-information
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/437312?=&imgno=0&tabname=object-information
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L’obra va ser en un primer moment possessió del pintor impressionista americà 

William Merrit Chase (Williamsburg, Indiana, 1849 -  Nova York, 1916) fins a l’any 

1896 quan va passar a la galeria Durand-Ruel de París. L’any 1905 va passar a la 

galeria Wildenstein & Co de Nova York i més tard a mans del marxant francès Paul 

Rosenverg (París, 1881 – Neuilly-sur-Seine, 1959) qui la va acabar venent al Art 

Institute de Chicago l’any 1924, ingressant d’aquesta forma al fons del museu. 

Aquesta obra ha figurat en una vintena d’exposicions i mostres al llarg del món des 

de París i Londres, passant per diverses ciutats dels Estats Units, fins a Sant 

Petersburg o Tokyo185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altre obra de Berthe Morisot que actualment es troba en un museu de primer ordre 

és Dona amb barret (1884) a la National Gallery of Art de Washington, capital dels 

Estats Units. Tornem a trobar una altre representació femenina amb una pinzellada 

molt solta i lliure i amb una paleta plena de llum amb tons pastels. L’obra va ser 

adquirida per Durand-Ruel l’any 1905 i aquell mateix any va ser exposada pel 

marxant francès a la Grafton Galleries de Londres. Una publicació de l’any 1933 la 

situava en una col·lecció privada però no dona informació de la ciutat en la qual es 

                                                           
185

 Web: Art Institute Chicago, Berthe Morisot – La toilette (1875-1880). [ 

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/11723# ] [consultada 18.4.2015.] 

Fig. 26. La Toilette – Berthe Morisot, 1875 - 1880. Art Institute Chicago, Chicago. 

 

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/11723
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troba, finalment el 7 de gener de 1941 va vendre’s a Ailsa Mellon Bruce (1901 – 

1969) personatge de l’alta societat americana, qui a la seva mort va deixar en llegat 

la seva col·lecció a la pinacoteca de Washington, la qual va ingressar l’any 1970186. 

Actualment es troba fora d'exposició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, quatre del les obres de l'artista Mary Cassatt que van exposar-se al 1907 

han acabat en pinacoteques de prestigi. Cassatt fou la única artista americana 

oficialment associada amb el grup impressionista francès, la qual va exposar obres 

de forma conjunta amb dit grup des de l’any 1879 al 1886187.  

La primera, titulada Retrat de nena (1900) forma part de la col·lecció impressionista 

del Metropolitan Museum of Art de Nova York, titulada Spring: Margot Standing in a 

Garden (Fillete dans un jardin). En ella veiem un infant en mig  d’un jardí, tema 

recurrent de l'artista; la model fou Margot Lux, la qual apareix representada en 

gairebé cinquanta obres de l'autora. És un gran exemple de l'estil impressionista de 

Cassatt, la qual va treballar en el seu art el món femení, així com escenes maternals 

                                                           
186

 Web: National Gallery of Art, Washington, Berthe Morisot – Young Woman with a Straw Hat, 1884. 

[http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.52193.html] [consultada 18.4.2015.] 

187
 The Metropolitan Museum of Art and Philippe de Montebello: Notable Acquisitions 1981-1982, 

Metpublications, New York, 1982, p. 49. 

Fig. 27. Dona amb barret de palla – Berthe 

Morisot, 1884. National Gallery of Art, 

Washington. 
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plenes de tendresa, mentre la resta 

d'impressionistes buscaven la inspiració en la 

natura i els paisatges. En l’obra podem veure 

com l’artista adopta les principals 

característiques dels impressionistes en quant 

a la composició; la forma com retalla el cos i no 

el presenta sencer, i la juxtaposició que hi ha 

entre la natura del fons i el la nena, la qual amb 

la seva actitud desenfadada i ingènua, 

contribueix a l’instant captat per l’artista amb 

tota naturalitat. 

L’obra va ser primerament possessió de les 

galeries Durand-Ruel de París l’any 1903, al 

1908 va passar a mans de G.Kohln, i a l’any 

1909 passa a Nova York sent possessió de Mrs C. J. Lawrence per acabar el mateix 

any passant a la col·lecció de F. Dupre, París. Tot i no saber-se el cert la data de 

canvi de propietari, en algun moment passa a mans 

de Mr. Charles Blumenthal, fins la seva mort a l’any 

1977, mateix any que surt a subhasta a la casa 

Sotheby’s New York, concretament el 19 d’octubre 

amb número de lot 4030B, comprat per Mrs. J. 

Augustus Barnard, New York. L’any 1981, amb la 

mort del propietari, passa a formar part de la 

col·lecció del museu com a llegat de Ruth Alms 

Barnard, la qual enriqueix notablement la col·lecció 

de l’artista dins el museu188. 

Altra obra de Mary Cassatt que també es troba 

entre les sales impressionistes del Metropolitan és 

La tassa de té (1880-1881). Aquesta fou creada 

                                                           
188

 Web: Metropolitan Museum of Art: Mary Cassatt – Spring: Margot Standind in a Garden (Fillete 

dans un jardin), 1900. [http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-

online/search/10422?=&imgno=0&tabname=online-resources ] [consultada 23.4.2015.] 

Fig. 28. Retrat de nena/Spring Margot Standing 

in a Gargden (Fillette dans un jardin) – Mary 

Cassat , 1900. Metropolitan Museum of Art, 

New York. 

 

Fig. 29. La tassa de té - Mary Cassatt, 

1880 - 1881. Metropolitan Museum of 

Art, New York. 
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pocs anys després que Degas convides a l’artista a formar part del grup 

independent, conegut com impressionista189. L’obra mostra la seva total adhesió a 

les característiques formals i tècniques emprades pel grup, En ella se’ns presenta 

una dona en actitud relaxada prenent una tassa de té, hàbit social de moltes dones 

de classe mitjana alta del moment. La model que Cassatt va fer servir pel quadre fou 

la seva germana Lydia Simpson Cassatt (1837 – 1882)190, la qual s’havia traslladat a 

París amb els seus pars l’any 1877. Destaca la tècnica amb que crea les formes, les 

pinzellades soltes i ràpides així com els colors plens de llum, gran dot de l’artista. 

L’obra fou presentada amb gran èxit per part de la crítica a les exposicions 

impressionistes de l’any 1879 i 1881, a París191. El crític d’art i col·leccionista francès 

Charles Ephrussi (Odessa, Rússia 1845 – París, 1905) va elogiar els efectes de la 

llum i el color que havia aconseguit en aquesta obra l’artista, afegint que era una de 

les grans obres de Cassatt fins llavors; d’altra banda el novel·lista i crític Joris Karl 

Huysmans (París 1848 – 1907) en la seva crítica i revisió de l’exposició 

impressionista del 1881, i de forma concreta del quadre de Cassatt, diu que és un 

gran exemple de l’elegància parisenca, tot afegint que l’artista havia aconseguit amb 

l’obra quelcom que la resta de pintors no havien aconseguit captar i expressar amb 

pinzellades, una espècie de “tranquil·litat alegre i confortable d’un interior acomodat”, 

donat per la postura relaxada del personatge així com l’aparent comoditat de la 

cadira. D’aquesta manera quan l’obra va arribar a Barcelona de mans de Durand-

Ruel, aquesta ja tenia una important reputació i gran acceptació per part de la crítica, 

augmentant el seu valor i consegüentment, el preu d’adquisició.  

                                                           
189

 VV AA: American paintings in the Metropolitan Museum of Art, vol II, A Catalogue of Works by 

Artists Born between 1816 and 1845. Metpublications, New York, 1985, p. 632. 
190

 Veure nota 187. 

191
 STANDEN, Edith A. FOLDS, Thomas M: Masterpieces of Painting in the Metropolitan Museum of 

Art, Metpublications, New York, 1970, p. 110. 
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L’obra va veure’s primer a les galeries Durand-Ruel de París, entre els anys 1881 i 

1895, va passar al 1895 a les mateixes galeries però de la ciutat nord-americana de 

Nova York i al mateix any va acabar tornant a París fins al 1911 quan va passar a la 

col·lecció  James Stillman (Brownsville, Texas 1850 – Nova York, 1918), un home de 

negocies nord-americà que va fer grans fortunes invertint  en terrenys, la banca i 

xarxes ferroviàries als estats americans de Texas, Nova York i a Mèxic. L’any 1918, 

amb la mort de l’anterior propietari, la col·lecció d’art va ser possessió del fill de 

l’anterior, Dr. G. Ernest G. Stillman; en la qual es trobava el quadre de Cassatt fins 

l’any 1922, moment en que el dona com regal (as a gift) al museu192. Es troba a la 

sala 768 del museu, junt amb quatre pintures més de l’artista; i es considerada com 

un dels highlights de l’exposició permanent considerada un gran exemple de l’ 

impressionisme i una obra mestre del moviment, a més de comptar com a adquisició 

rellevant, enriquidora de la col·lecció del museu.  

 

 

 

                                                           
192

 Web: Metropolitan Museum of Art: Mary Cassatt – The Cup of Tea (1879). 

[http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-

online/search/10388?=&imgno=0&tabname=online-resources] [consultada 2.5.2015.] 

Fig. 30. Vista de la sala 768 del Metropolitan Museum of Art, on es troba el quadre de Mary Cassatt: La 

tassa de té (1880-1881) exposat. Tercer quadre per la dreta. Metropolitan Museum of Art, New York. 
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La Llotja (1878-1880) està en l’actualitat a 

la National Gallery of Art de Washington. 

En l'obra veiem dues espectadores en una 

llotja a l'opera, costum pròpia de les 

classes benestants de la societat, donat 

que les llotges eren extremadament cares 

i exclusives. Una de les noies sosté un 

ram de flors mentre que l'altre intenta 

ocultar el seu rostre rere un ventall. L'obra 

fou comprada a l'abril de 1896 directament 

a l'artista per part de les galeries Durand-

Ruel de París i venuda a l'agost del 1911 

al Baró de Herzog. A l'any 1912 va passar 

a ser propietat de Marczell von Nemes 

(Jánoshlama, Hongria, 1866 - Budapest, 

1930) un important home de finances hongarès, amant de l'art i considerat un dels 

grans mecenes del segle XX, el qual va reunir una important col·lecció d'art 

impressionista així com de mestres antics tals com el Greco o Goya. Nemes va 

vendre l'obra a la Galeria Manzi Joyant de París el 18 de juny de l'any 1913, 

comprada per Chester Dale (1883 - 1962) el 17 de desembre de 1929. L'any 1963 

entra a formar part de la col·lecció del museu com a llegat per part de Chester Dale. 

L'obra es troba en exposició a la sala 89.193  
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 Web: National Gallery of Art: Mary Cassatt  - The loge (1878  - 1880).  

[http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.46571.html] [consultada 29.4.2015.] 

Fig. 31. La llotja - Mary Cassatt, 1878 – 1880. National 
Gallery of Art, Washington.  
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Jove al Jardí  (1899) també forma part de la 

col·lecció del Metropolitan i es troba a la 

mateixa sala que l’obra La tassa de té, la 768, 

on figura amb el títol de Portrait of a Young 

Girl i datada de l’any 1899. En ella es pot 

contemplar una nena vestida de l’època i en 

actitud relaxada en  mig d’un jardí, la qual 

sembla estar immersa en mig de la natura la 

qual l’envolta. Es caracteritza pel punt de vista 

amb que enfoca el conjunt i l’absència de 

l’horitzó en la composició. L’obra fou propietat 

de les galeries Durand-Ruel des de l’any 1901 

fins al 1912, moment en que passar a mans 

del galerista James Stillman. L’any 1918 passa a ser possessió del seu fill Ernest G, 

Stillman, formant part de la seva col·lecció particular fins l’any 1922, moment en que 

entra al museu americà.194  

Per acabar, de l’obra titulada Mare i filla 

(1902) desconeixem el seu 

emplaçament actual però està 

documentat que aquesta va figurar en la 

cèlebre The Armory Show de l’any 1913, 

a la ciutat americana de Nova York, 

figurant al catàleg de la mostra amb el 

número 584 amb el títol de Mère et 

enfant, deixada en préstec per John 

Quinn, per tant sense opció de 

compra.195 En ella hi ha representada una escena plena de tendresa entre una mare 

i una filla.  

 
                                                           
194

 Web: Metropolitan Museum of Art, Mary Cassatt – Portrait of a Young Girl (1899). 

[http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-

online/search/10406?=&imgno=0&tabname=online-resources]  [consultada 9.5.2015.] 
195

 BROWN, Milton W: The Story of The Armory Show, Abbeville Press, New York, 1988, p. 252. 

Fig. 32. Jove al Jardí - Mary Cassatt, 1899. 

Metropolitan Museum of Art, New York.  

 

Fig. 33.  Mare i filla – Mary Cassatt, 1902.  
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De l’artista Alfred Sisley sabem que una de les obres exposaves a Barcelona es 

troba actualment formant part de la col·lecció del Mead Art Museum, el qual pertany 

al Amherst College, Massachusetts, Estats Units. Es tracta del quadre Castell de la 

Croix (1884), obra realitzada durant la temporada que va passar a Saint-Mammes, 

prop del bosc de Fontainebleau. L’obra representa el castell de la Croix-Blanche a la 

vora del riu. Aquesta fou propietat de la mateixa família que l’havia comprat a Paul 

Durand-Ruel fins l’any 2011, quan va passar a formar part del museu, en el qual 

figura com Chateau de la Croix-Blanche à Saint-Mammes (après-midi de 

Septembre). 196 
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 Web: Mead Art Museum, Amherst College: Alfred Sisley - Cahateau de la Croix-Blanche à Saint-

Mammes (après-midi de Septembre) (1884).   

[http://museums.fivecolleges.edu/detail.php?museum=all&t=objects&type=all&f=&s=chateau+de+la+cr

oix&record=0] [consultada 10.5.2015] [consultada 10.5.2015.] 

Fig. 34. Cahateau de la Croix-Blanche à Saint-Mammes (après-midi 

de Septembre) – Alfred Sisley, 1884. Mead Art Museum, 

Massachusetts. 
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5. L’EXPOSICIÓ A LA PREMSA: RECEPCIÓ I CRÍTICA 

La Exposició ja es oberta, y’l seu èxit es evident. A la nostra crida tothom hi 

ha respost. Barcelona,’l cap y casal de Catalunya, torna a ser alberch de les 

Arts estrangeres que s’hi aplegant en una gran festa de germanor.197  

Amb aquesta cita, publicada per Miquel Utrillo a la revista Forma -la qual ell mateix 

editava- podem copsar l'interès que va despertar a Catalunya la mostra i la gran 

acollida que va tenir per part del públic. 

L’exposició va tenir un gran ressò a la premsa, principalment pel fet de que després 

de molts intents sense resultat, les mostres barcelonines es tornaven a reprendre;  

vist com un fet positiu per la ciutat, no sols en l’àmbit artístic sinó també urbanístic i 

de progrés cultural, el qual havia quedat, segons els escrits, en notable detriment. 

Al reanudar Barcelona sus grandes concursos artísticos, interrumpidos 

desde la guerra colonial, parece entrar en una nueva fase de su progreso 

urbano, aparentemente detenido en la última década.198 

L’esdeveniment va despertar la curiositat de tothom, per una part degut al seu 

caràcter socio-cultural, però sobretot es va remarcar el seu caràcter artístic, donant 

com a resultat un seguit d’articles i escrits dedicats a tractar l’art i els artistes que en 

ella es van poder contemplar. Abans però de la celebració, ja s'havien publicat 

articles que demanaven la realització immediata d'aquestes exposicions, sobretot 

quan es va fer pública la represa de les mostres. Exemple n'és l'article titulat "Per 

l'educació artística de Catalunya" que publica Jaume Brossa( Barcelona, 1875 - 

1919)199 a El Poble Català. En ell Brossa intenta despertar l' interès de la població i 

elogia que finalment s'hagi fet pública la represa de les exposicions, gran oportunitat 

per a Catalunya per contemplar l'art internacional imperant. L'autor fa una menció 

especial a l'art francès que li agradaria veure a la mostra, nombrant artistes com 
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 La Il·lustració Catalana, 12 de maig de 1907, núm 206, p. 290.  

198
 OLIVER, Miguel S.: “BARCELONA – V EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE.- (NOTAS DE 

UN PROFANO)”. La Il·lustració Catalana, 13 de maig de 1907, n. 1324, p. 314.  

199
 Jaume Brossa fou un dramaturg i articulista català. Va publicar nombrosos articles polèmics, amb 

llenguatge agressiu i grandiloqüent on defensava una línia democràtica socialitzant, raó per la qual 

fou detingut sovint. Va col·laborar en publicacions com Catalònia, La Revista Blanca, l'Avenç o El 

Poble Català.  
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Courbet, Manet, Chavannes, Monet, Renoir, Sisley, Cezanne Van Gogh, Pissarro o 

Degas entre d'altres, tot dient que seria una gran ocasió per als artistes i el públic 

català per "afinar la seva sensibilitat", afegint que d'aquesta manera naixeria la visió 

moderna i vibrant de la vida, tal com havien fet els mestres citats.200  

Barcelona podia sentir-se orgullosa dels resultats dels treballs que tant l’Ajuntament 

com la Comissió Executiva havien dut a terme pel bon esdevenir d’aquesta, la qual 

es veia com una segona etapa en el esdevenir artístic, social i cultural de la capital. 

Hi ha una visió de cert renaixement de la ciutat, la qual deixa enrere els prejudicis de 

ciutat industrial, on les xemeneies de les fàbriques dibuixaven l’skyline, per obrir-se a 

una nova època on l’art i la cultura prenen altre cop embranzida. La població va 

esperar amb impaciència la mostra, la qual un cop oberta, va tenir gran afluència 

d’assistents. Gran exemple d’aquesta voluntat de trobar-se amb l’art de les altres 

regions del planeta per part de la Barcelona de 1907 és l’article que la revista Album 

Salón dedica a l’exposició: 

La inauguración oficial, que ha tenido lugar el pasado sábado, día 20, se ha 

visto favorecida por escogida concurrencia [...] Desde mucho antes de la 

hora anunciada, numerosa y distinguida concurrencia pobló el vestíbulo del 

Palacio de Bellas Artes, donde se celebra la Exposición.201  

Destaca la poca atenció que l’estat va fer de la mostra, fet que molts crítics, com 

Miguel S. Oliver (Campanet, Mallorca; 1864 – Barcelona, 1920) a La Ilustración 

Artística remarca,  tot dient que ha estat un obstacle considerable per la bona 

organització i execució de l’exposició.   

Un fet que també van posar de rellevància tant els crítics com a la premsa, i que tots 

recalquen en els seus escrits, és el caràcter internacional amb que es va dotar la 

mostra: l’arribada d’artistes estrangers així com de grans obres d’art representatives 

de les diverses nacions que es trobaven al front del moviment artístic del moment; 

van exaltar Barcelona i la van transformar en una capital de primer ordre en l’escena 

artística de l’Europa del moment. Aquest caràcter internacional és el que va donar 
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 BROSSA, Jaume: "Per l'educació artística de Catalunya", dins: El Poble Català, n. 236, 6 d'octubre 

de 1906. 
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 “V Exposición Internacional de Arte, año 1907”. Album Salón, 1 de gener de 1907.  
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aquest èxit aclaparador, ja que l’art estranger va concórrer a la mostra en major grau 

que el nacional, de manera que la culminació de la mostra es dona més aviat gràcies 

a l’art forà que no pas al del país.  

Les diverses publicacions del moment també ens ajuden a imaginar l’ambient i 

l’efecte que havia de tenir per als ciutadans de Barcelona visitar una exposició de 

caràcter internacional com va ser la de 1907. D’aquesta forma, a La Hormiga de Oro, 

revista publicada entre 1884 i 1936; dedica un apartat que titula Exposición de Bellas 

Artes, en el qual parla del gran èxit que la mostra ha aconseguit en sols obrir les 

seves portes, tot descrivint l’entorn en el qual es desenvolupa l’exposició. 

El vestíbulo ofrece bellísimo golpe de vista. Adórnanlo plantes, estatuas, 

guirnaldas, y en medio de él levántase un elegante sortidor bajo artistico 

dosel de acacias en flor, entrelazadas con guirnaldas de luces. El Salón 

Central ostenta un velario de tonos muy claros, delícioso. La iluminación es 

riquísima y de gran efecto.202 

Qui va dedicar nombrosos articles i critiques a l’esdevenir de la mostra fou l’artista i 

crític d’art Manuel Rodríguez Codolà (Barcelona, 1872 – 1946) publicats a La 

Vanguardia entre els mesos de maig i octubre de 1907.  

La Il·lustració artística, publicació setmanal que tractava sobre la literatura, les arts i 

les ciències del moment, la qual va publicar des de l’any 1882 al 1916 a la ciutat de 

Barcelona; va fer interessants articles tractant l’exposició com un gran esdeveniment 

per tota la ciutat així com pel món de l’art.  

 

5.1. Fortuna crítica dels artistes de la V Exposició Internacional de Belles 

Arts de 1907. 

Respecte dels artistes que exposen i que tenen una consideració important per part 

de la crítica trobem que destaquen principalment el pintor Ignacio Zuloaga a qui se’l 

considera el continuador de Velàzquez i Goya i a qui l’exposició dedica dues sales 

completes per a mostrar de forma exclusiva de les seves obres, considerades la 

màxima representació de l’art espanyol a la mostra. De Zuloaga es va adquirir l’obra 
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 “Exposición de Bellas Artes”. La Hormiga de Horo, 11 de maig de 1907, p. 295. 



LA V EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BELLES ARTS I INDÚSTRIES ARTÍSTIQUES DE BARCELONA, 1907 

 

122 
 

Les meves cosines, (nº 22) la qual figurava amb el preu de 3.000 pessetes en el 

catàleg. A més obtingué diploma excepcional pel conjunt de les obres presentades a 

la mostra.203 Junt amb Zuloaga, l’estatuària de l’escultor belga Constantin Meunier 

va tenir una important consideració, reconeixent la seva capacitat per dotar de 

realitat i expressivitat les seves figures, un proletariat que formen la base de la 

societat i que xocava a tot individu que contemples les seves escultures, ja que 

mostren la realitat del moment de forma cruenta i humil. Tot això es veu exemplificat 

en la frase que Oliver escriu: 

... recorridas todas las sales y vistes en conjunto todas las secciones, cierra 

los ojos y concentra la memoria para preguntarse qué recuerdo domina a los 

otros [...] puede asegurarse que recordará dos nombres y dos series de 

obres: los cuadros de Zuloaga y la estatuaria de Meunier.204 

M. Rodríguez Codolà va fer un seguit de publicacions les quals el tema central era la 

mostra barcelonina a La Vanguardia. Mentre que alguns dels escrits tractaven el fet 

de l’exposició i el seu impacte a la ciutat i la vida pública d’aquesta, d’altres els 

destinava a fer una visió crítica d’un artista en concret així com de la seva producció 

exposada a Barcelona. Un d’aquests articles va dedicar-lo exclusivament a il·lustrar 

les obres de l’artista  Constantin Meunier, el qual hem pogut veure que va tenir gran 

acollida a Barcelona. El crític el considera un “escultor-psicólogo” el qual documenta 

el món humà a través de les seves obres, i ens convida a reflexionar sobre la vida 

dels seus personatges. Rodríguez Codolà en fa una gran consideració de les seves 

obres, les quals tracta com si fossin miralls que reflectissin la vida dels personatges, 

els seus patiments, l’angoixa i la tristesa a través de les formes i els materials amb 

els que treballa l’artista belga, mostra la realitat de l’individu, miners, camperols i 

obres d’indústries.205  

                                                           
203

 Caixa XI: Jurado de recompensas, medallas, diplomas de cooperación. Expedients de la V 

Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu Nacional d’Art 

de Catalunya, Barcelona. 
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 OLIVER, Miguel, S. : “V EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE. -  (NOTAS DE UN 

PROFANO)”. La Ilustración Artística, 20 de maig de 1907, núm. 1.325, p. 330. 
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 RODRIGUEZ CODOLÀ, Manuel: “V EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE, II - Constantino 

Meunier”. La Vanguardia, 12 de maig de 1907, p. 6-7. 
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Com a visió general que en fa de l’art exposat a la mostra, Manuel Rodríguez Codolà 

parla d’aquest com a triomf de l’expressió, del dolor i patiment humà. Aquest 

sentiment es mostra sobretot en les escultures, figures que romandran per sempre 

amb aquesta actitud de desesperació, sense esperança a restar finalment en repòs. 

Aquesta actitud afecten l’ànim de l’espectador, segons el crític, i el deixen en un 

estat de preocupació, una espècie de catarsis, arribant a sentir el que la figura 

mostra. Tot això mostra l’atmosfera del moment històric, és el reflex del moment en 

que s’està vivint. Dins aquesta línia trobem obres rellevants com l’Edat de bronze 

(1977), de l’escultor francès Auguste Rodin, la qual mostra un jove nu amb els punys 

tancats i en tensió mentre que el cap es tirat enrere i tanca els ulls. Una altra figura 

que comparteix aquest sentiments és l’escultura el Desconsol (1903), de Josep 

Llimona, gran exemple d’aquesta angoixa de la que parla Codolà; en l’obra veiem 

una jove agenollada que sembla abatuda per les tristeses de la vida, tapant-se el 

rostre amb la llarga cabellera, el nom de l’obra és el reflex del sentiment del 

personatge. Per acabar, altra obra que exemplifica aquest estat de l’ànima és el Jo 

pecador, de Pablo Gargallo, en la qual veiem el turment d’un individu després dels 

seus actes gràcies a l’expressivitat dels seus gestos.  

Ignacio Zuloaga també està present en una de les ressenyes publicades a La 

Vanguardia. Els quadres que d’aquest s’exposen a Barcelona tenen, seguint el criteri 

de Codolà, una gran influència del gran mestre espanyol que fou Velàzquez, 

matisant que és el del primer període el que influència a Zuloaga206.  

Altre dels articles que M. Rodriguez Codolà va publicar va dedicar-lo a l’artista Frank 

Brangwyn, el qual sobresortia pel nombre d’obres que va enviar a la mostra i l’honor 

amb que havien sigut rebudes per part de les comissions a Barcelona, el qual a 

principis de segle comptava amb una important consideració al seu país així com a 

la resta d’Europa. A l’exposició es van poder observar un seguit d’aiguaforts, 

paisatges i quadres a l’oli. D’aquest van adquirir-se 16 gravats i dues teles titulades 

Àlbers blancs i la taverna, aquesta última de tendència marcadament naturalista 

segons Codolà, amb la qual l’artista va obtenir diploma excepcional. En els paisatges 
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en canvi es pot apreciar l’espontaneïtat i la visió sintètica de l’artista, recollint de la 

visió que en té sols els aspectes essencials per l’obra.207  

Veiem doncs que fou un artista que va tenir gran acollida a la mostra barcelonina 

tant per part del públic com de la pròpia exposició i les comissions de recompenses.  

En quant a les obres que es trobàvem a les parets del Palau de Belles Arts les quals 

el tema era el paisatge per ell mateix, Codolà ens relata com aquestes han estat 

creades per artistes visionaris que han deixat, finalment, enrere les figures humanes, 

per petites i anecdòtiques que poguessin ser, per representar en les seves teles la 

naturalesa i el paisatge com a protagonista, justificant l’obra tot dient que aquest té 

prou pes i significat com per a ser reproduït sense cap ornament afegit, trencant 

d’altre forma l’harmonia d’aquest. Des dels impressionistes i els post-

impressionistes; que van veure en la natura una força esclatant de llum i color, i com 

amb Mir es transforma en colors vibrants i plens d’energia. Acabant per sentenciar 

que els artistes els quals els seus paisatges triomfen és perquè han aconseguit 

plasmar en les seves teles l’emoció i harmonia de la pròpia naturalesa per ella 

mateixa.208   

Pel que fa als artistes catalans, es té una important consideració de Josep Llimona, 

nombrant obres com el Monument al Doctor Robert. Rep la consideració de ser el 

màxim exponent de l’escultura catalana del moment.  

Un altre artista català que va obtenir una especial consideració tant a la mostra com 

per part de la crítica i la premsa fou el pintor Joaquim Mir. De les seves obres que es 

trobaven a la mostra es va adquirir cel de trons (1907) la qual està actualment en 

exposició a la sala 66 de la Col·lecció d’Art Modern del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona.209 Rodríguez Codolà destina un dels seus altres escrits a 

parlar d’aquest artista i de l’amplia producció que es va poder contemplar exposada 

al Palau de Belles Arts; Mir és considerat per aquest com un artista dotat amb 
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 RODRÍGUEZ CODOLÀ, Manuel: “V EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE, IX – Frank 

Brangwyn”. La Vanguardia, 11 de setembre de 1907, p. 6. 
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 RODRÍGUEZ CODOLÀ, Manuel: “V EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE, X – Los 

Amadores de la Naturaleza”. La Vanguardia, 24 de setembre de 1907, p. 6. 
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 Web: Joaquim Mir – Cel de trons (1907), Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

[http://museunacional.cat/ca/colleccio/cel-de-trons/joaquim-mir/010890-000] [consultada 5.5.2015.] 
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capacitats que sobresurten d’entre els demés pintors, per poder jutjar-lo de forma 

justa s’han de deixar enrere els paràmetres habituals, per tal de veure el geni que en 

les seves pintures se’ns presenta. Aquest conjunt de teles tenien un component 

personal molt accentuat, Mir creava una  visió subjectiva del paisatge amb una 

paleta de colors vius i lluents, demostrant grans habilitats a l’hora de jugar amb els 

colors i crear grans contrastos lumínics.210 

Altre personatge que ens dona una visió general de la mostra a través dels seus 

escrits és Miquel Utrillo publicats a la revista Forma211 -editada per ell mateix- on va 

dedicar-hi tres articles en els quals revisa tant l’execució d’aquesta, així com la 

pintura i l’escultura que s’exposa. Utrillo va estar sempre íntimament lligat al nucli 

d'artistes modernistes, sent una figura clau del grup i esdevenint un promotor del 

moviment més que un crític.  

Utrillo comença senyalant a Manuel Fuxà com a principal impulsor de la mostra, per 

ser aquell que des de feia ja temps demanava la represa de les exposicions, tot 

considerant-lo l’iniciador. L’exhibició va ser un èxit rotund, segons paraules de 

l’editor; tant per al món de l’art com per a la pròpia ciutat, recalcant la necessitat de 

portar les arts de tots els racons d’Europa a Barcelona. Altre fet que destaca és el 

resultat positiu i beneficiós que tenen les mostres respecte els museus de la ciutat. 

Utrillo, respecte de l’art català i de forma concreta de l’escultura, escriu sobre Josep 

Llimona i Miquel Blay com els grans escultors del territori, els quals tenen presència 

en l’exhibició. De les seves obres diu que aquestes no mostren ni temes històrics, ni 

són estàtues eqüestres, han deixat enrere temes mitològics per representar realitats 

cruents i plenes de sentiment.  

En quant als pintors, a la revista van figurar aquells que va considerar els grans 

mestres de la mostra. En primer lloc Ignacio Zuloaga, el qual fou molt celebrat i va 

assolir una consideració i admiració tant del públic com la crítica molt elevada.  
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  RODRÍGUEZ CODOLÀ, Manuel: “V EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE, VI – Joaquín Mir”. 

La Vanguardia, 18 de juliol de 1907, p. 6-7. 
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 Forma fou la revista artística editada a Barcelona entre els anys 1904 i 1907 dirigida per Miquel 

Utrillo. Va difondre’s en català així com també castellà i francès. Consta de 26 números, en certa part 

és la continuadora de les publicacions Els Quatre Gats, i més tard Pel i Ploma. Va estar en part 

finançada per Ramon Casas. 
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El conjunt de les seves obres mostra de forma complerta la personalitat del pintor, 

sent l’únic conjunt que, segons el mateix Utrillo, deixa entreveure el seu recorregut i 

desenvolupament212. 

L’artista anglès Frank Brangwyn també està entre les crítiques de la revista Forma, 

considerat com un dels millors decoradors del moment, tot i que en aquesta ocasió 

la seva producció no va poder viatjar fins Barcelona, degut a que va ser exposada el 

mateix any a la ciutat de Venècia.  

Joaquim Mir també mereix una consideració a part. Miquel Utrillo el considera tota 

una novetat, amb quadres de gran virtuositat que, segons ell, introdueixen a 

Catalunya l’ impressionisme. També nombra a Joan Brull (Barcelona, 1863 – 1912), 

Santiago Rusiñol, Ramon Casas i Ricard Canals. 

Del conjunt d’artistes estrangers de la mostra, subratlla el grup anglès i sobretot els 

impressionistes francesos. Dels artistes anglosaxons i les seves obres ens diu que 

aquestes semblen estar creades per artistes d’una alta intel·ligència i ser grans 

treballadors, amb grans mites de la pintura en la seva història com Thomas 
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 UTRILLO, Miquel: “L’exposició Internacional d’Art que celebra Barcelona, l’any 1907”. Forma, 

Barcelona, 1907, núm. 20. 

Fig. 35. Primera sala dedicada a l’artista Ignacio Zuloaga, on figuren les obres La familia del torero, 

Vendimiadores, En el balcón, Alcalde de un pueblo de la provincia de Segovia. Al centre de la sala i 

sobre un pedestal s’hi trobava una escultura de l’escultor francès Auguste Rodin. Foto extreta de: La 

Ilustración Artística, 6 de maig 1907, núm. 1.323, p. 213. 
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Gainsborough (Sudbury, 1727 – Londres, 1788), Joshua Reynolds (1721 – 1792) i 

col·locant a William Turner (Londres, 1771 – 1851) en una posició inferior.213    

Per acabar, Miquel Utrillo pública un últim article dedicat de forma exclusiva a 

l’escultura de la mostra, però es limita sols a anomenar les obres escultòriques per 

l’ordre en que apareixen publicades al catàleg oficial, sense fer-ne cap crítica al 

respecte.214 
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 UTRILLO, Miquel: “La pintura, en la V. Exposició Internacional d’Art de Barcelona”. Forma, 

Barcelona, 1907, núm. 21. 
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 UTRILLO, Miquel: “L’escultura a la V Exposició Internacional de Belles Arts. Barcelona – 1907”. 
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6. CLOENDA I RESULTATS DE L’EXPOSICIÓ 

L’exposició va tancar de forma oficial el 27 d’octubre  després de 7 mesos oberta, 

amb un gran acte en el qual el secretari Pirozzini va llegir l’acta i pronuncia el fallo 

dels premis, donant per acabada la mostra i agraint totes les persones, entitats i 

corporacions que la van fer possible. 

 

6.1. El gran dèficit que va generar l’exposició 

La mostra va generar un dèficit considerable que va ser difícil de sanejar. Per un 

costat aquest dèficit va accentuar-se pel fet que des del govern central a Madrid mai  

van arribar les quantitats promeses per a despeses i subvencions, que havia de ser 

de 100.000 pessetes,215 d'altra banda cal assenyalar que la comissió no va complir 

el consignat en cap partida del pressupost establertes en l'organització de la mostra. 

El principal motiu pel qual el dèficit fou tant accentuat va ser la prorroga de la mostra, 

la qual va allargar-se fins a l'octubre, multiplicant gairebé totes les partides 

establertes.216 En la següent taula veiem una relació de les consignacions per a 

cada partida i el gastat finalment en cadascuna217 (en pessetes): 

Partides Consignació Gastat Romanent Excedent 

Propaganda, publicitat i 

despeses menors 

15.000 13.739,87 1.260,13  

Impresos de totes 

classes 

13.00 16.425.25  3.425,25 

Transports i 35.000 102.118,30  67.118,30 
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 Veure nota 22. 

216
 De forma concreta els destinats a propaganda, serveis de vigilància i de neteja, de porteria, festes i 

actes públics i salaris i gratificacions. 
217

 Informació extreta de la taula "Resumen de partidas" configurada pel tresorer de l'Exposició Josep 

Rogent i Pedrosa i el secretari Carles Pirozzini, extreta del Dossier 55: "Expediente relativo a la 

Liquidación General de la Exposición (I)". Caixa XIV: Liquidació General. Ingressos i Despeses. 

Expedients de la V Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu 

Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona. 
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assegurança 

Instal·lació i 

desmuntatge d'obres 

4000 2.953,50 1.046,50  

Restauració i decorat 

del Palau 

10000 77.602,02  67.602,02 

Serveis de vigilància 2000 4.032,50  2.032,50 

Serveis de neteja 2000 1.393 607  

Servei de portes i 

intervencions  

2000 1.074 926  

Festes i actes públics  33000 68.621,39  35.621,39 

Premis 3000 4.702,50  1.702,50 

Adquisició d'obres 85000 133.005,43  48.005,43 

Sous i gratificacions  6000 5.221,80 778,20  

Imprevistos  10000 9.962,63 37,37  

TOTAL 220.000 440.852.19 4.655,20 225.507,39 

 

Com veiem en la taula que van configurar el secretari de la mostra i el tresorer un 

cop aquesta va finalitzar, podem observar de forma clara que en algunes partides es 

va tenir certa prevenció i es va consignar una xifra que més tard no va arribar a 

superar-se, com és el cas de les partides destinades a Propaganda i publicitat, 

Instal·lació i desmuntatge, Serveis de neteja i porteria i els sous i imprevistos; el qual 

demostra que en certa mesura la comissió va intentar ser cauta. En d'altres el 

pressupost consignat va quedar-se molt curt, sobretot en les destinades a 

Transports i assegurança -degut al gran volum d'obra que va arribar dels diferents 

indrets- amb un excedent de 67.118,30 pessetes; així com de Restauració i 

decoració amb un sobre cost de 67.602,02 pessetes; causat principalment per l’estat 

en el qual es trobava el Palau de Belles Arts, el qual va necessitar de diversos 
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treballs de reforma i condicionament, així com també la decoració que es requeria; 

sent les dues partides que més es va sobrepassar la xifra consignada.  

Altres partides que també van sobrepassar-se van ser les destinades a Festes i 

actes públics, amb un excedent de 35.621,39 pessetes; degut a la successió de 

concerts i festes que es van celebrar durant els mesos que es va dur a terme 

l'exposició, i que comptava amb directors d'orquestra i compositors de renom. De la 

mateixa manera, la consignació destinada a Adquisició d'obres va tancar amb un 

excedent de 48.005,32 pessetes, exemplificant la voluntat de la comissió d'adquirir el 

major volum d'obra possible, fins i tot sobrepassant la consignació destinada a 

aquesta empresa.  

Aquests resultats apareixen detallats en la Memòria de la mostra on, tot fent un 

repàs del que aquesta ha suposat per a Barcelona, també es tracta el gran dèficit i 

les principals causes: 

"Una de las más importantes y sin duda la que más contribuyó naturalmente al 

aumento de gastos, fué la prorroga de la Exposición: motivada por su indiscutible 

éxito, y pedida unànimamente por la opinion pública."218 

Tot i això, aquestes enormes despeses van veure més o menys compensades en 

part pels ingressos que va recaptar l’organització de la mostra en quant a entrades i 

concurrència de públic als actes oficials, de la mateixa forma els abonaments; que 

finalment van excedir en més de 50.000 pessetes de la quantitat proposada. Pel que 

fa a entrades en taquilla, es van vendre un total de 78.168, ingressant 80.047 

pessetes. En total es va ingressar la xifra de 81.098 pessetes de les 80.000 

consignades, de manera que va haver-hi un excedent de 1.098 pessetes. 

En quant als ingressos totals, s’havien calculat que sumarien la quantitat de 220.000 

pessetes, i contemplaven les entrades, els abonaments, les festes nocturnes i 

concerts, l'arrendament de serveis (cafeteria, guarda-roba...) els anuncis en el 

catàleg de la mostra; la venta de fotografies, i finalment les subvencions de 

l'Ajuntament de Barcelona, el qual va ingressar la xifra de 100.000, tot i que com 

hem vist en l'apartat "2.5.3. Pressupost i partides", aquesta xifra acabaria augmentat 

per tal de liquidar el dèficit. 
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Finalment els ingressos van ascendir a 352.874,26 pessetes, un augment doncs de 

més de 132.000 pessetes sobre la xifra consignada dins el pressupost. La despesa 

total va augmentar fins a 440.852,19 pessetes, amb un dèficit final de 87.977,93 

pessetes.219 

Tot i això, i tal com se'ns mostra altre cop a la Memòria, es va intentar contrarestar 

pes al dit dèficit enaltint les grans feines d’organització de la mostra i els excel·lents 

resultats en quant a públic i concurrència internacional. Barcelona tornava a estar 

entre les principals ciutats europees pel que fa l'àmbit cultural i el foment de les arts. 

"... Indispensableme es que aquí se diga, con satisfacción y pesar al mismo tiempo, 

que esta gran fiesta del Arte Internacional, en que Barcelona se ha puesto en 

relación directa y continua con los grandes Paises que hoy figuran a la cabeza del 

movimiento artístico, recibineod de todos ellos grandes muestras de consideración y 

estima."220 

Cal valorar també les obres que passen al fons dels museus municipals adquirides 

amb cert descompte per parts dels artistes i marxants, aquestes estan estimades 

amb la quantitat de 171.306 pessetes, amb un conjunt total de 228.279 pessetes, 

quantitat superior a la que representa el dèficit. 

Malgrat aquest resultat final en les arques municipals, sembla que per als 

organitzadors l’èxit aclaparador de la mostra va ser molt més significatiu, ja que al 

1908 es va començar a pensar en la propera exposició que, seguint el sistema 

biennal, havia de celebrar-se l’any 1909 i havent satisfet el dèficit de la passada 

exposició, la de 1907. Les incidències resultants de l'exposició van quedar resoltes 

de forma oficial en la sessió ordinària de l'Ajuntament de Barcelona del dia 30 de 

març de 1909.221 De totes formes, les dificultats econòmiques van obligar a ajornar 

                                                           
219

 "Resumen General" confeccionat pels senyors Carles Pirozzini i Josep Rogent i Pedrosa, datat del 

dia 22 de març de 1909, dins "Detalle de los Ingressos". Arxiu XIV: Liquidació General. Ingressos i 

Despeses. Expedients de la V Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, 1907. Arxiu del 

Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona. 
220
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 Expedient 54: "Expediente relativo a la Liquidación General de la Exposición (I). Caixa XIV: 

Liquidació General. Ingressos i Despeses. Expedients de la V Exposició Internacional de Belles Arts 

de Barcelona, 1907. Arxiu del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona. 
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l’exhibició per a més endavant. En reunions de la Junta de Museus l’any 1909, es 

debat sobre el fet de que la liquidació del dèficit de la passada mostra s’estava 

acabant de realitzar, així les perspectives comencen a ser més favorables a la 

realització d’una propera mostra, en el transcurs de la sessió la Junta fixa la 

primavera de l’any 1910 coma a data convenient per a realitzar la VI Exposició i es 

comencen a organitzar els preparatius. Finalment la mostra decideix passar-se a 

l’any 1911 ja que al 1910 es celebrava l’Exposició Nacional de Madrid. 

Així doncs, Barcelona es sentia satisfeta dels resultats immediats de la mostra, la 

qual havia organitzat de forma autònoma i per ella mateixa, amb els esforços i 

sacrificis de personatges dedicats en cor i ànima a la ciutat i el foment de la seva 

cultura, i fent un petit lloc en l'escena internacional del moment a la capital catalana. 

"Quien no ve en los resultados de la contabilidad más que la verdad fria i inerente de 

los números, podrà pedirles al Pueblo de Barceona cuanto valen el renombre, la 

fama y los honores adquiridos ante la Europa culta."222 
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7. CONCLUSIONS 

L’objectiu principal en el nostre treball era conèixer l’abast, importància i repercussió 

de l’Exposició Internacional de Belles Arts celebrada l’any 1907 a Barcelona, tot 

veient el seu impacte real en la vida artística de la ciutat així com la promoció de l’art 

i, finalment, l’augment de les col·leccions contemporànies del fons municipal.  

En relació amb aquests objectius generals, ens havíem proposat altres punts més 

específics: 

1. Veure quins són els mecanismes que donen peu a la represa de les mostres 

de belles arts a la capital catalana. Quins individus  i institucions juguen un 

paper decisiu en el context artístic del moment tot valorant les seves 

aportacions. D’altra banda també volem veure els objectius que es marquen 

amb aquesta nova mostra. 

2. Explicar la forma com s’organitza l'esdeveniment, les comissions que es creen 

per tal de realitzar els treballs necessaris pel bon funcionament d’aquesta, 

quines són les persones que intervenen i quins mitjans són necessaris per a 

la concurrència i l’èxit.  

3. Veure quin és el repartiment de premis i medalles, fent una valoració dels 

artistes i obres premiades, així com les adquisicions; tot analitzant els criteris i 

polítiques que van seguir-se.  

4. De forma singular veure el paper que els impressionistes francesos van tenir 

en l’exposició i dilucidar quines van ser les causes per les quals les obres del 

grup no van quedar-se a Barcelona. 

5. Analitzar la recepció de la mostra des del punt de vista del públic general així 

com de la crítica i la premsa de l’època, per copsar el paper que va tenir 

l’exposició en el seu moment.  

En relació amb aquests propòsits, hem pogut veure que l’objectiu principal de la 

mostra va ser la de atorgar a Barcelona el distintiu de capital artística europea que 

es mereixia, fomentar el comerç i consum de peces d’art entre particulars així com 

l’adquisició d’obres per fornir les col·leccions públiques d’art de la ciutat, donant 

també resposta a les demandes de les diferents associacions artístiques.  

La mostra va ser impulsada per la Junta de Museus de la ciutat junt amb 

l’Ajuntament, el qual finalment pren un paper actiu en la vida artística de Barcelona i 
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garanteix la celebració de l’exposició consignant partides i habilitant el Palau de 

Belles Arts. Altre motor indiscutible en l’organització van ser les comissions, les 

quals van donar forma a la mostra i van vetllar per la seva realització, en elles hi van 

haver membres de la l’Ajuntament, la Diputació Provincial, així com presidents o 

personatges rellevants de les diverses corporacions artístiques de la ciutat. 

D’altra banda hem vist com la celebració de la mostra té un impacte a la ciutat molt 

important, esdevenint un fenomen de masses, el qual no fou sols artístic, sinó que 

també va tenir un component lúdic i festiu per Barcelona. La capital va bolcar-se amb 

aquesta celebració de l'art i va despertar la curiositat dels ciutadans, vist com un fet 

positiu no sols en l'àmbit artístic sinó també cultural. La ciutat podia sentir-se 

orgullosa dels resultats dels treballs que tant l'Ajuntament com la Comissió Executiva 

havien dut a terme, es tractava d'una nova etapa en l'esdevenir artístic, social i 

cultural de la capital, deixant enrere els prejudicis de ciutat industrial per obrir-se a 

una nova època on l'art i la cultura són una  part indispensable de la societat. És 

important veure el paper que juguen aquestes mostres, no sols la de 1907, en 

apropar allò que fins no feia gaire quedava reservat a un segment reduït de la 

societat, instal·lant ara l'art com un fenomen de masses, que en ocasions va més 

enllà del fenomen artístic. Aquesta mostra va contribuir -junt amb la sèrie 

d'exposicions anteriors- a consolidar un públic cada cop més interessat en l’art, 

creant opinions populars i valorant les obres amb una dimensió nova, sobretot pel fet 

que es tracta d’una mostra amb peces no sols de belles arts, sinó d’un mostrari 

heterogeni i variat d’objectes, donant a conèixer els corrents europeus del moment 

en els diferents formats. També va donar a conèixer artistes estrangers que mai 

havien exposat a Barcelona. Val a dir que aquests esdeveniments van rebre un 

grandíssim nombre de visitants, i de forma especial la nostra exhibició, amb un total 

de 78.168 entrades registrades223 fins el dia que el Palau va tancar les seves portes. 

Aquesta xifra insòlita contrasta amb les dades que es tenen de les exposicions 

oficials celebrades a Madrid, amb poc més de 20.000 visitants en l'exposició 

celebrada al 1887, sent una de les més concorregudes, mentre que en la última 

mostra del segle XIX, només es van vendre 9.000 entrades. 

                                                           
223

 Deduït dels ingressos de la mostra.  
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Hem pogut veure també com la mostra va rebre cròniques i crítiques artístiques als 

diaris i revistes d’art, permeten als crítics opinar i guiar d’una forma o altra al públic, 

tot veient les valoracions que es feien a principis de segle de l’art internacional. 

Pel que fa a premis i adquisició, veiem que el conjunt d’obres són prou 

convencionals, tret d’algunes obres catalanes que poden considerar-se claus en la 

història de l’art del territori. Pel que fa als components tant del Jurat d’Admissió com 

el de Recompenses, es va intentar que aquests fossin variats per tal d’emetre un 

judici independent. En quant al fet que algunes obres exposades han tingut fortuna 

crítica al llarg del segle, sobretot per la seva aportació a l’avantguarda, però no van 

ser prou valorades ni adquirides; cal entendre-ho dins la dificultat d’emetre judicis 

sobre obres contemporànies sense tenir una perspectiva històrica i artística, així com 

la manca de confiança o rebuig per part de jurats conservadors. Tot i això, va 

produir-se algun episodi polèmic provocat pel dictamen de la comissió, que no va 

valorar obres que tant el públic com la crítica havien celebrat, de forma concreta les 

obres impressionistes, les quals van acabar marxant de la ciutat i perdent una 

grandíssima oportunitat per als museus.  

Per acabar, hem pogut veure com, tot i no tractar-se d’una exposició de caràcter 

estatal, aquesta fou tot un èxit tant per la Barcelona del moment així com per les 

seves relacions internacionals, la seva vida artística i l’augment del fons municipal.  
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ANNEX 1. COMISSIONS, DELEGATS I JURATS DE LA V EXPOSICIÓ DE 

BELLES ARTS DE 1907 

 

Comissió Executiva 

o Domènec Joan Sanllehy, alcalde president  

o Hermenegildo Giner de los Ríos, tinent alcalde vicepresident 

o Alberto Bastardas, tinent alcalde 

o Francesc Layret i Foix, polític i advocat català 

o Jesús Pinilla 

o Josep Borrell i Sol, regidor Síndic 

o Fernando de Sagarra, Concejal 

o Josep Rogent y Padrosa 

o Antonio González Prats 

o Leopoldo Soler i Pérez, vocal tècnic 

o Josep Puig i Cadafalch, arquitecte 

o Manuel Fuxà, escultor 

o Josep Font i Gumà, arquitecte 

o Raimon Casellas, crític d’art 

o Josep Maria Tamburini, pintor 

 

Suplents 

o Arcadi Mas y Fondevila, pintor català, fundador de l'Escola Luminista de 

Sitges 

o Josep Pijoan i Soteras  

 

Sub-Comissió Ponent 

o Hermenegildo Giner de los Ríos, tinent alcalde, president 

o Josep Rogent i Pedorsa, regidor 

o Josep Puig i Cadafalch, arquitecte 

o Manuel Fuxà, escultor 

o Josep Maria Tamburini, pintor 
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Suplents 

o Josep Font i Gumà, arquitecte 

o Arcadi Mas i Fondevila, pintor 

 

Secretari 

o Carles Pirozzini Martí 

 

Comitè d’Honor 

President Honorari: Ministre d’Instrucció Pública i Belles Arts 

Vocals honoraris: 

o Sr Cardenal, Bisbe de la Diòcesis 

o Governador Civil de la Província 

o Capità General del Principat 

o Degà de l’Audiència Territorial 

o President de la Diputació Provincial 

o Rector de la Universitat Literària 

President efectiu: Alcalde President de l’Ajuntament de Barcelona, Domènec Joan 

Sanllehy 

Vocals: 

o Hermenegildo Giner de los Ríos, 1r Tinent Alcalde, Vice-president de la Junta 

Municipal dels Museus de Belles Arts 

o Cònsol General de França 

o Felip Bertràn d’Amat, President de l’Acadèmcia Provincial de Belles Arts de 

Barcelona 

o Juan Azéma, Comisari Oficial de França 

o Albert Bastardas, 2n Tinent Alcalde, President de la Comissió Municipal de 

Foment 
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o Leopoldo Soler i Pérez, Director de l’Escola Superior d’Arts i Indústries i Belles 

Arts 

o Marquès de Comillas, Vice-president segon de l’Exposició Universal 

o Degà de la Premsa Local 

o Cònsol General d’Itàlia 

o Francisco Layret, Tinent Alcalde President de la Comissió Municipal 

d’Hisenda  

o Ferruccio Cescati, Comissari oficial d’Itàlia 

o President de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts 

o Joan Coll i Pujol, ex-Alcalde, President de la I Exposició de Belles Arts 

o Jesús Pinilla, Tinent Alcalde, President accidental de la Comissió Municipal de 

Gobernació 

o Cònsol General de Bèlgica 

o Lluís Domènech i Muntaner, Director de l’Escola Superior d’Arquitectura 

o Josep Collaso i Gil, Senador del Regne, Ex-Alcalde, President de la II 

Exposició de Belles Arts 

o Federico Rahola i Trémols 

o Manuel Porcar i Tió, Ex-Alcalde, President de la II Exposició d’Indústries 

Artístiques 

o Eusebi Güell i Bacigalupi, Comissari Oficial a Baviera 

o Josep Borrell i Sol, Regidor Síndic de l’Ajuntament de Barcelona 

o Cònsol d’Holanda 

o President del Cercle Artístic de Barcelona 

o President de l’Ateneu Barcelonès 

o Josep Maria Nadal de Vilardaga, Ex-Alcalde, President de la III Exposició de 

Belles Arts 

o Marià Batllés i Bertràn de Lis, Comissari Regi de 1ra Ensenyança 

o Josep Puig i Cadafalch, Arquitecte, Vocal de la Junta Municiapl de Museus i 

Belles Arts 

o Cònsol General d’Austria-Hongria  

o Pere G. Maristany 

o Ignasi Girona 

o Josep Griera i Dulcet, Ex-Alcalde, President de la IV Exposició de Belles Arts 

o Salvador Samà i de Torrénts, Marquès de Marianao 
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o President del Cercle del Liceu 

o Josep de Togores i Muntadas, Comisari Oficial de Bèlgica 

o Fernando de Sagarra, Regidor i Vocal de la Junta Municipal de Museus i 

Belles Arts 

o Cònsol General de l’Imperi Alemany 

o President del Cercle Eqüestre 

o President del Cercle Artístic de Sant lluc 

o Cònsol General de la República Argentina 

o Josep Monegal i Nogués, Ex-Alcalde, President de l’Exposició d’Art Antic 

o Hugo Herberg, Comissari Oficial d’Alemanya 

o Joan Llussà i Puig 

o Josep Rogent i Pedrosa, Regidor i Vocal de la Junta Municipal de Museus i 

Belles Arts 

o Cònsol General de Suècia 

o President de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya 

o Marquès de Castellvell 

o Julio de las Cuevas, Comissari Oficial d’Holanda 

o Antoni González Prats, Regidor i Vocal de la Junta Municipal de Museus i 

Belles Arts 

o Cònsol de Dinamarca 

o Julio Marial 

o Ignasi de L. Ribera i Rovira, Delegat Oficial de Portugal 

o President de la Societat Literària i Artística de Catalunya 

o E. Gès, President de la Cambra francesa de Comerç 

o Manuel Fuxà i Leal, escultor, vocal de la Junta Municipal de Museus i Belles 

Arts 

o Cònsol General de Gran Bretanya 

o President del Foment del Treball Nacional 

o Josep Ferrer Vidal i Soler 

o President del Foment de les Arts Decoratives 

o Pere Sureda Rosa, Comissari Oficial de Portugal 

o Josep Font i Gumà, Arquitecte i Vocal de la Junta Municipal de Museus i 

Belles Arts 

o Alexandre Maria Pons i Serra 
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o Manel de López Ayala 

o Cònsol General dels Estats Units d’Amèrica 

o President de l’Institut Català de les Arts del Llibre 

o Alexandre de Riquer, Comissari oficial de Gran Bretanya 

o Raimòn Casellas, Crític Artístic i Vocal de la Junta Municipal de Museus i 

Belles Arts 

o Cònsol General de Grècia 

o President de l’Associació de Joieria i Plateria 

o Josep Maria Tamburini, Pintor, Vocal de la Junta Municipal de Museus i Belles 

Arts 

o Compte Port i Cª 

o President del Centre de Mestres d’Obres 

o Arcadi Mas i Fondevila, Pintor i Vocal de la Junta Municipal de Museus i 

Belles Arts 

o Josep Pijoan, Arquitecte i Vocal de la Junta Municipal de Museus i Belles Arts 

Secretari: Josep Gómez del Castillo i Manzanedo, Secretari de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Delegats Oficials 

Espanya: 

o Andalusia: Gonzalo Bilbao (Sevilla), José Gestoso i Pérez (Sevilla) 

o Castelles: Francisco Maura (Madrid), Enrique Amaré (Madrid) 

 

Alemanya: 

o President de l’Acadèmia Imperial de Berlín 

o Carlos Rospial, Cònsol d’Espanya a Munich 

o Robert de Satorras, Cònsol d’España a Düsseldorf 

 

Bèlgica: 
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o Rudolf Wytsman, Brussel·les 

 

França: 

o Alexandre de Cortada (París) 

o Josep Maria Sert (París) 

o Eugeni d’Ors (París) 

 

Gran Bretanya: 

o Victoriano Codina Länglin (Londres) 

o Eduardo de Toda (Londres) 

o Joaquín M. Torroja (Londres) 

 

Itàlia: 

o Ettore Ferrari (Roma) 

o Alberto Salvagnini (Roma) 

 

Països Baixos: 

o D.H.W. Mesdag (La Haia) 

o D.J.E. Scholten (Amsterdam) 

 

Portugal: 

o Ignacio de L. Ribera i Rovira (Lisboa) 

 

Japó: 

o Joaquín Mustarós (kyoto) 
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Comissaris Oficials 

Residents a la ciutat de Barcelona 

Alemanya: 

o Eusebi Güell i Bacigalupi 

o Hugo Herberg 

 

Bèlgica: 

o Josep de Togores i Muntadas 

 

Gran Bretanya: 

o Alexandre de Riquer 

 

Itàlia: 

o Ferruccio Cescati 

 

Països Baixos: 

o A. Kriens, Cònsol 

o Julio de las Cuevas 

 

Portugal: 

o Pedro Sureda i Rosa, Canceller del consolat  

 

Japó: 
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o José Oliver 

 

Jurat d’Admissió i Col·locació d’Obres 

o Domènec Joan Sanllehy, Alcalde de Barcelona 

o Hermenegildo Giner de los Ríos, Tinent Alcalde 

o Albert Bastardas, Tinent Alcalde 

 

o Josep Rogent y Pedrosa, regidor 

o Josep Puig i Cadafalch 

o Manuel Fuxà 

o Josep Maria Tamburini 

o Raimon Casellas 

o Josep Font Gumà 

o Arcadi Mas i Fondevila 

o Josep Pijoan i Soteras 

o Ramon Casas 

o Josep Llimona 

o Rafael Atché 

o Félix Mestres 

o Miquel Utrillo 

o Manuel Rodríguez Codolà 

o Josep A. de Trías 

o Dionís Baixeras 

o Joan Brull 

o Joan Busquets i Cornet 

 

Secretari General: Carles Pirozzini i Martí 

Secció de pintura, dibuix, gravat y escenografia 

President: Albert Bastardas 

Vocals: 
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o Josep Maria Tamburini 

o Raimon Casellas 

o Arcadi Mas y Fondevila 

o Ramon Casas 

o Félix Mestres 

o Miquel Utrillo 

o Dionís Baixeras 

o Joan Brull 

o Manuel Rodríguez Codolà 

 

Secció d’escultura i indústries artístiques 

President: Josep Rogent 

Vocals: 

o Josep Rogent 

o Josep Puig i Cadafalch 

o Manuel Fuxá 

o Josep Font i Gumà 

o Josep Llimona 

o Rafael Atché 

o Josep A. de Trias 

o Joan Busquets 

o Josep Pijoan 

 

Jurat de Recompenses 

o Leopoldo Soler i Pérez 

o Raimon Casellas 

o Josep Maria Tamburini 

o Josep Pijoàn i Soteras 

o Ettore Ferrari 

o Rudolf Wytsman 

o Antonio Muñoz Degrain 
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o Miguel Angel Trilles 

o Joan Llimona i Bruguera 

o Joaquín Vancells  

o Francesc Galofre Oller 

o Pere Carbonell Huguet 

o Antoni Alsina Amíls 

o Emili Cabot 

o Enric Sagnier 

o General Guitart 

o Salvador Alarma 

o Enric Moncerdá 

 

Suplents: 

o Josep Rogent 

o Josep Puig i Cadafalch 

o Manuel Fuxà 

o Maurici Vilomara Virgili 

o Agustí Querol 

o Valero Tiestos 

o Luis Dietrich 

o Miquel Utrillo 

 

Secretari: 

o Carles Pirozzini Martí 

Dins el jurat de recompenses, trobem diferents seccions: 

Belles arts: 

Grup 1: 

- Joan Llimona 

- Joaquim Vancells i Vieta 

- Francesc Galofre Oller 

Suplent: Maurici Vilomara Virgili 
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Grup 2: 

- Pere Carbonell i Huguet 

- Antoni Alsina Amíls 

Suplent: Agustí Querol 

Secció d’Indústries Artístiques 

- Enric Sagnier 

- Salvador Alarma 

- Enric Moncerdà 

- Emili Cabot 

- General Guitart 

Suplents: Valero Tiestos, Miquel Utrillo i Luis Dietrich 
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