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RESUM 

 

 

Nascut en una llar d’origen humil, Antoni Casanova Estorach (Tortosa 1847- París 

1896) perseverà fins a convertir-se en un artista d’alt reconeixement i valoració a 

l’emergent capital mundial de l’art, París. 

Format en l’academicisme natzarè a Barcelona, ampliaria els seus estudis a Madrid 

on la tradició purista romania vigent. Tot i així, amb l’obtenció de la pensió que li va 

permetre instal·lar-se a Roma, s’inseriria de ple en el circuit comercial internacional 

que anhelava l’obtenció de petites obres de gènere, seguint així l’estela del pintor 

reusenc Marià Fortuny i Marsal (Reus 1838-Roma 1874). 

Amb el seu posterior trasllat a la capital francesa, el tortosí esdevingué un paradigma 

d’èxit, tot compaginant la creació de grans teles destinades a ser presentades a les 

Exposicions Nacionals espanyoles i franceses amb la creació d’escenes de petit 

format que farien les delícies de la burgesia parisenca i del recentment consolidat 

mercat nord-americà. Entre aquesta darrera tipologia, bé en destaca la temàtica 

satírica anticlerical en la qual l’ebrenc s’especialitzà, mostrant-s’hi una amplia 

varietat de clergues en actituds allunyades de quelcom propi dels valors que 

n’haurien de regir la seva condició. 

La nostra tasca correspon a cercar i compilar les dades referents a la seva biografia i 

producció, analitzant així els paràmetres que en defineixen la seva figura i els seus 

treballs, enllaçant aquests amb el context pertinent. 

Per últim, bé hem desitjat centrar una extensa part de l’estudi en la fortuna crítica, 

sent aquesta tasca necessària per a la completa comprensió envers la trajectòria 

artística de Casanova i la seva recepció per part del públic. 

 

Paraules clau: pintura, segle XIX, París, anticlerical, mercat, fortuna crítica, públic. 
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OBJECTIUS 

 

 

Objectiu Principal:  

 

-Elaborar un discurs sòlid envers la figura d’Antoni Casanova i la seva trajectòria 

artística, estant aquest fonamentat en la fortuna crítica pertinent la qual esdevé el 

punt de partida per a l’anàlisi conseqüent.  

 

Objectius Secundaris: 

 

-Analitzar els textos referencials publicats prèviament per tal d’estructurar un discurs 

sòlid, argumentat a partir de l’estudi de la historiografia i el propi context. 

 

-Aportar dades exclusives extretes de la incorporació de noves fonts primàries 

 

-Definir l’evolució artística del tortosí a partir de les influències presents en el seu 

entorn i en els cercles mercantils i acadèmics del moment.  

 

-Aprofundir en la recepció crítica, tant la coetània envers el pintor com la posterior. 

 

-Compilar tota la informació necessària per a consolidar una base sòlida per a 

estudis posteriors. 
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METODOLOGIA 

 

 

Estudiar totes les fonts monogràfiques referents a l’artista.  

-Es pren com a referents principals: Alfred Chériê, Francesc Mestre i Noé, Francesc 

Masriera, Francesc Miquel i Badia, Joan Antó,  Sinesi Sabater, Gerard Vergés. 

 

Realitzar un buidat hemerogràfic, entenent com a fonts principals:  

-Arxiu Català de Revistes Antigues. 

-Biblioteca Municipal de Tarragona. 

-Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. 

-Biblioteca Nacional d’Espanya. 

- Arxiu digitalitzat Gallica, de la Biblioteca Nacional de França. 

 

Recopilar documentació de primer grau, aquesta es diferència en dos tipus: 

Textual, amb exemplars com: epistolari, llibres de registre, actes notarials...  

El gruix d’aquesta aportació procedeix de: 

 

    -Arxiu Històric Municipal de Tortosa. 

    - Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

    - Arxiu de la Biblioteca Nacional de Catalunya 

    -Arxiu de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. 

    -Biblioteca Marcel·lí Domingo. 
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    -Biblioteca Pública de Tarragona. 

    -Institut Ametller d’Art Hispànic. 

    - Col·leccions privades 

 

Altres fonts primàries de gran interès a les quals s’ha pogut accedir gràcies a estar 

presents en format digital com: 

-Registre de Copistes del Museo del Prado. 

-Llibre de Visites del Museo del Prado. 

-Registre de la Galeria Goupil. 

-Registre de la Galeria Knoedler. 

 

Per últim, cal estructurar un discurs monogràfic coherent a partir de les fonts citades, 

contextualitzant la figura del artista amb el seu entorn històric i artístic i la recepció 

pertinent. Cal doncs, estudiar amb cura la realitat pròpia del moment. 
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VIDA 

 

 

UN GENI D’ORIGEN HUMIL, TORTOSA 1847-1857 

 

 

L’artista tortosí Antoni Salvador Casanova Estorach va nàixer a Tortosa el dia 9 

d’agost de l’any 1847, fruit de la unió entre Josep Antoni Casanova Besalduch i 

Tomasa Estorach Sabaté. Determinar aquesta data resulta difícil ja que els arxius de 

la Parròquia de Sant Jaume de Remolins foren cremats l’any 1936, i amb ells la 

partida de naixement del pintor. Sortosament, es conserva un quadern escolar escrit 

per Josep Antoni Casanova, qui ja tenia el tarannà meticulós i ordenat que heretaria 

el seu fill. En aquest document hi apareixen en detall diverses dades sobre la família, 

sent Vergés qui dona llum sobre aquest, s’hi pot trobar citat: ‘’Nació Antonio Salvador 

Casanova y Estorach el día 9 de Agosto en lunes a las 7 horas de la Noche en 1847 

y fueron padrinos Antonio Balagué y Salvadora Sabaté. Bautizado en la parroquia de 

San Jaime.’’Un cop determinada aquesta efemèride, citarem breument algunes de 

les referències més significatives de la primera etapa del nostre protagonista, com 

bé ho és la residència de la seva família al número 6 del carrer de la Figuereta, al 

barri de Remolins.1 Un apunt significatiu a l’hora de determinar alguns dels aspectes 

referents a la fortuna crítica de la trajectòria d’Antoni Casanova és el fet que la placa 

que il·lustra el naixement d’aquest en la citada residència no fou col·locada fins al 

tardà any 1951. Aquesta qüestió no és pas casual ja que el consistori es trobà en tot 

moment amb una forta oposició al respecte, alimentada per les veus crítiques del 

diari El Ebro tal i com s’exposa amb detall posteriorment en aquest mateix treball. 

Deduïm que aquesta problemàtica estaria causada per l’anticlericalisme present en 

l’obra del pintor, sent però una curiositat històrica que la senyalització esdevingués 

                                                             

1 Gerard VERGÉS,  El pintor tortosí Antoni Casanova (1847-1896), Tortosa, Edicions Gèminis,  1882. p.23.
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una realitat precisament durant els anys més durs del règim nacionalcatolicista de 

Francisco Franco. 

La família Casanova Estorach era ben humil. Depenent de la font es cita diferents 

oficis realitzats pel pare, ja fora camàlic, paleta, o teixidor... Sigui com sigui, 

coincidint amb Vergés, entenem que es tractava d’un peó precari que s’apuntava a 

realitzar qualsevol tasca que fos requerida per tal de poder sostenir els seus éssers 

estimats. No és difícil doncs, imaginar-se al sacrificat pare del artista treballant 

durament en diversos sectors, sempre amb unes condicions exasperants i amb els 

rangs més baixos dintre la jerarquia laboral i social, i a la seva mare, Tomasa, 

realitzant les dures feines pròpies d’una llar modesta com la dels Casanova, potser 

inclús treballant puntualment de forma remunerada fora de casa per a complementar 

els ingressos aportats per en Josep Antoni.  Pobresa i misèria la que de ben segur 

visqueren aquella modesta família de Remolins, massa acostumada a perdre, a veure 

sovint la gana fent visites a la petita llar i a lluitar dia a dia per tirar endavant; trist 

reflex d’una situació econòmica que no era pas estranya per al gran gruix de la 

classe obrera i camperola catalana. El quadern citat prèviament, completa les dades 

de la família.2 Així doncs, hi apareix també el segon fill de la parella, Manuel 

Casanova Estorach qui nasqué a Tortosa el 16 de febrer de 1850.  La figura d’en 

Manuel esdevé també d’un gran interès ja que com a continuació podrem veure, no 

solament l’Antoni prosperaria en el seu camp professional. El segon fill del matrimoni 

no va seguir els passos del seu pare qui resignadament hagué de fer sempre oficis 

de peó, tampoc aniria rere l’estela artística del seu germà gran, en Manuel va decidir 

optar per la carrera militar, arribant amb èxit al rang de Comandant d’Infanteria. 3 4 5 6 

7 

                                                             

2 Gerard VERGÉS,  El pintor... p.22-23. 

3''Lista de efectivos'' El Año de la infantería,  1901, p. 80. 

4''Ascensos, Infantería'' El Correo Militar,  27 de setembre de 1889, p..3. 

5''Notas de la localidad'' Diario del Comercio,   27 de febrer de 1910, p.3. 

6''Real Decreto'' El Heraldo militar, 12 de febrer de 1910, p.3. 

7 ''Muerte del Comandante Manuel Casanova'' Diario de Tarragona,  06 d’agost de 1919, p.2. 
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Ja de ben petit,  Antoni Casanova, tingué un talent pel dibuix ben precoç,8 sent 

renyat sovint pel seu pare quan el petit trapella feia fluir el seu art sobre les parets de 

l’humil vivenda familiar.9 Un exercici reconfortant, capaç d’evadir al nen de les 

desgràcies quotidianes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

8 Josep ROCA ROCA,  ‘’Antonio Casanova y Estorach’’  La Vanguardia, 10 de gener de 1897, p.2.
 

9 Sinesi SABATER, Album biográfico detrtosense, Tortosa, Ed. Obdulio Rodríguez i Gonzálesz de los Ríos, 1892, p.102.
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FUGINT DE LA MISÈRIA, BARCELONA 1857-1865 

 

 

Estancats en la pobresa, l’any 1857 la família Casanova Estorach deixaria enrere 

Tortosa per a buscar noves oportunitats a l’emergent Barcelona industrial.  

L’aventura, però, l’havia iniciat una any abans el cap de família, qui havia partit a la 

recerca d’aquesta nova vida. Sortosament, aconseguí l’estabilitat econòmica 

desitjada que li permeté traslladar tota la família a la capital.10 

Gràcies als arxius de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi hem pogut 

localitzar en exclusiva el lloc exacte on habità l’humil família. Així doncs, el nom de 

l’artista apareix en un llistat on s’hi mostra el conjunt d’alumnes que es presenten per 

a obtenir els guardons de l’Acadèmia. D’aquesta manera, Casanova és citat com a 

aspirant a les medalles de Dibuix de l’Antic i Plecs de Maniquí, apareixent-hi 

indicada l’adreça del domicili familiar a Barcelona, sent aquesta: Ronda de Sant 

Pere, mitjana número 43, pis 3er.11 

La família s’amplià amb el naixement de Rosa Casanova Estorach l’any 1860, així 

com també del petit Josep Antoni Casanova Estorach l’any 1862, morint però aquest 

últim tot just dos anys després.12 

A Barcelona, el petit Antoni assistia a les classes de l’escola municipal, sent el seu 

mestre Joaquim Sabater.13 El docent, prompte descobrí el precoç talent del nen per 

al dibuix, recomanant-lo a l’inspector d’ensenyament Bernard Nuño,14 qui n’avaluaria 

aquestes qualitats. Molt encertadament, se li varen proporcionar al futur geni les 

                                                             

10 Alfred CHÉRIÊ, ‘’Antonio Casanova y Estorach’’  Del Moniteur des Arts, 25 de juliol de 1895, traduït a La Verdad 27 de 
gener de 1897, p.1. 

11  Escuela de Bellas Artes de Barcelona, Libro de Matrícula de la Enseñanza de Aplicación de los Cursos de 1860 a 1864. 

Arxiu RACBA, Barcelona. 
12 Gerard VERGÉS,  El pintor... p.20. 

13 Idem. 

14 El Correo de las Famílias,  1 de juliol de 1878, p.9.
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seves primeres classes gratuïtes, impartides pel dibuixant barceloní Josep Planella 

(Barcelona 1804-1890).15 16 

La trajectòria acadèmica del infant Casanova es consolidaria a partir de l’any 1859, 

amb la seva incorporació a l’Escola de la Llotja, tot compaginant al mateix temps 

aquesta activitat amb les classes d’en Josep Planella. De nou, l’arxiu de la Reial 

Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi ens ha servit per donar llum sobre l’etapa en 

que el tortosí aprengué tots els secrets de l’ofici artístic en aquell centre icònic.  L’any 

1859 es va matricular, cursant Ensenyança del dibuix d’aplicació. Ben aviat, al segon 

curs, va obtenir un excel·lent en Dibuix de figura, Secció 1a, Contorn.17 L’any vinent, 

obtingué un bé en Dibuix de figura, Secció 3a, Peus, mans, caps i figures de cos 

sencer.18 Al 1861 Casanova s’havia matriculat també a l’altra rama obligatòria per a 

la formació acadèmica completa, Ensenyança Professional de Dibuix, Pintura, 

Escultura i Gravat, consultant la matrícula d’aquell any, veiem que el segon termini 

de la matrícula li fou concedit gratuïtament, sobresortint dintre de l’expedient 

acadèmic d’aquell any una menció honorífica en Dibuix de l’antic.19 Al curs de 1862-

1863 Casanova ja no hauria de realitzar més classes de l’Ensenyança de dibuix 

d’aplicació. D’aquell any, referint-nos a partir d’ara sempre als estudis propis de 

l’Ensenyança Professional de Dibuix, Pintura, Escultura i Gravat, cal destacar de nou 

una menció honorífica en Dibuix de l’antic, aprovant amb un excel·lent i un bé. De 

nou apareix indicat el pagament del segon termini de la matrícula com a gratuït, 

concretant ara i als anys vinents, que aquest ve donat per la humil condició del 

tortosí.20 El curs de 1863-1864 fou summament profitós per a Casanova, tal i com es 

reflexa en les seves notes. En Composició i Colorit i en Dibuix del Natural aconseguí 

                                                             

15 Josep Planella i Coromina: fill del també artista català Bonaventura Planella i Coxello, en Josep va desenvolupar una 
fructífera tasca com a escenògraf, les seves ensenyances basades en el dibuix foren ràpidament assimilades per Antoni 
Casanova. 

16 S. SABATER, Album biográfico detrtosense...p.102. 

17Escuela de Bellas Artes de Barcelona, Libro de Matrícula de la Enseñanza de Aplicación de los Cursos de 1860 a 1864. 
Arxiu RACBA, Barcelona 

18Joan ANTÓ, ‘’ Vida y Obra’’ La Zuda,  Agost de 1956, p.306. 

19Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Libro de Matrícula. Enseñanza Profesional de Dibujo, Pintura, Escultura y Grabado. 
Cursos de 1858-59 a 1868-69. Arxiu RACBA, Barcelona 

20 Ídem. 
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mencions honorífiques, afegir també que va sobresortir especialment en  

l’assignatura de Plecs, sent recompensat amb un joiós excel·lent.21 El darrer curs a 

la institució catalana fou el 1864-1865, on s’aprecia el trasllat d’expedient. Les notes 

d’aquesta darrera etapa no empitjoraren pas, matriculant-se aleshores en Gravat en 

dolç i Paisatge.22 

Precisament a l’Acadèmia, Casanova trobaria la que sense cap dubte fou la figura 

més important per al seu desenvolupament artístic i personal en aquests primers 

anys de la seva trajectòria. Així doncs, l’individu que canviaria transcendentalment la 

sort del jove pintor fou el seu professor i director de la Llotja, Claudi Lorenzale i 

Sugranyes.23 

Parlar de Claudi Lorenzale (Barcelona 1815-188) és parlar de l’artista decimonònic 

del corrent natzarè català i per extensió també de la incorporació dels preceptes 

propis del romanticisme medievalista que es trobava aleshores en el seu punt més 

àlgid a nivell europeu.24 Sense cap dubte, la concepció pictòrica de Lorenzale 

influiria en tota una generació d’artistes catalans, dintre de la qual s’insereix de ple el 

propi Casanova. Així doncs, l’autor s’impregnà durant la seva etapa formativa 

d’aquesta herència en la que la contenció i la línea es subordinen a la representació 

meticulosament fidedigna dels elements que componen les representacions 

historicistes dels grans llenços de tradició acadèmica.  El talent gairebé innat del 

tortosí pel dibuix l’ajudà a absorbir les condicions d’aquest estil sense cap tipus de 

dificultat. Sovint, però, tal i com analitzarem detalladament més endavant, la fortuna 

crítica es qüestiona si aquest llegat que rebé de l’academicisme natzarè català 

primer i del purisme madrileny després, no en perjudicà la seva producció. En aquest 

                                                             

21 Ídem. 

22 Ídem. 

23 Francesc MASRIERA  ‘’El pintor vuitcentista Antoni Casanova Estorach’’ Gaseta de les arts,  1 de juny de 1927, p. 2-3. 

24 Claudi Lorenzale va ser enviat a Roma per qui fou el seu mestre a l’acadèmia barcelonina, Peregrí Clavé, a la ciutat del 
Tiíber es veuria fortament influenciat pel natzarenisme dels pintors del Gremi de Sant Lluc liderats per Friedrich Overbeck 
(Lübeck 1789-Roma 1869). Aquest grup cercava un art deslliurat d’una artificialitat teatral suposadament present en la 
pintura moderna imperant, apostant per retornar a l’estètica pròpia del primitius renaixentistes. El seu corpus teòric 
anhelava unir l’espiritualitat amb l’art a través de preceptes absoluts que negaven quelcom heterodox, tot cercant resultats 
on hi imperés l’harmonia i la uniformitat en contra dels clarobscurs, el barroquisme, els efectismes i l’expressivitat 
desbordant. No és estrany doncs, que aquesta manera de fer, tot i buscar retrobar-se amb l’art dels grans genis del passat 
sovint derivi en una producció tècnicament excel·lent però dotada també d’una certa rigidesa. 
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sentit, bé opinem que l’herència natzarena i purista li atorgà una precisió depurada a 

la qual s’hi sumà una excel·lent pulcritud tècnica. Tot i així, la rigidesa d’aquest estil i 

la voluntat de cercar l’èxit a partir del reconeixement proporcionat per les grans 

exposicions on la pintura d’història era el tema predilecte del romanticisme acadèmic 

sustentat pel nacionalisme dels estats europeus,  el retingué sovint a l’hora 

d’incorporar alguns dels elements pictòrics més moderns, els quals només afegiria a 

partir del seu contacta amb el grup fortunyà.  

 Sent conscient de l’origen humil d’Antoni Casanova, l’eminent Claudi Lorenzale 

decidí ajudar a alleugerir la misèria de la seva família, tot concedint al seu deixeble 

una petita pensió. Cal recalcar aquest acte i fer-ne un anàlisi que deriva en una 

important conclusió. Ens trobem doncs, en que Claudi Lorenzale i Sugranyes la 

persona amb més pes dintre de l’acadèmia catalana del seu temps, estava 

proporcionant-li amb el seu propi sou una pensió al seu deixeble, un de tants entre el 

gruix d’alumnes que passaven per la Llotja. Sense cap dubte, en deduïm una 

presumible bona amistat, però bé afegim que cal preguntar-s’hi: Si Casanova no 

hagués estat un dels aprenents més destacats, s’hauria pogut produir aquesta 

relació personal o bé hauria passat desapercebut davant els ulls del acadèmic? 

Considerant les barreres interpersonals pròpies d’un caràcter esquerp i auto 

marginal com el que tenia el tortosí, no resulta agosarat afirmar que aquesta amistat 

només hauria pogut aparèixer gràcies al bon ull d’en Lorenzale envers l’art d’en 

Casanova.  

Així doncs, l’acadèmic tingué una relació que aniria més enllà de la simple docència, 

forjant una sòlida amistat que duraria fins a la mort del vell mentor. L’ebrenc 

romandria eternament agraït al seu mestre ja que no només li havia ensenyat 

quelcom referent a l’art de pintar, sinó que a més a més l’havia fer créixer 

intel·lectualment i personalment en molts aspectes, tal i com l’alumne escriu: ‘’A 

Lorenzale ho dec gairebé tot. Ell m’impulsà a l’aprenentatge del francès i a ser el que 

jo sóc avui; ell em feia anar al seu taller per a que pogué estudiar millor; ell em 

donava bons consells sobre la composició i sobre la indumentària de tots els temps i 

tots els països, ell em facilità la manera d’adquirir tots aquells coneixements que són 
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indispensables per a un artista’’.2526 Expressant reiteradament aquest afecte també 

en una carta dedicada al seu amic Josep Masriera (Barcelona 1841-1912): ‘’para mí, 

es mi segundo padre, por el interés y afecto que tomó por mí cuando al principio de 

mi carrera (...) le seré eternamente agradecido.’’27 

A la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, el tortosí va veure els seus 

esforços recompensats sent guardonat amb dues primeres medalles i diplomes. La 

joia que visqué el pare de l’artista en el moment en que se li van entregar els premis 

oficialment fou tant gran que no pogué reprimir les seves emocions, tot caient en un 

mar de llàgrimes el qual trencà amb el silenci de la cerimònia.  De ben segur, en 

Josep Antoni visqué aquell com un dels millors dies de la seva vida, veient com el 

seu fill s’havia imposat per sobre la precarietat i la misèria, rendint gratitud envers els 

companys allí presents que en tantes ocasions l’havien ajudat per lluitar contra la 

manca de recursos.28 

Els anys d’Antoni Casanova com a alumne de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 

Sant Jordi varen concloure l’any 1865, ampliant els seus estudis a l’epicentre artístic 

peninsular, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

25 A. CHÉRIÊ, ’’Antonio Casanova Estorach.....p.1. 

26 G. VERGÉS,  El pintor... p.32. 

27 Carta d’Antoni Casanova a Josep Masriera. París 7 de juliol de 1886. 

28 F.MASRIERA, ‘’El pintor...p. 2-3. 
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AMPLIANT LA FORMACIÓ, MADRID 1865-1870 

 

  

Amb un voraç anhel de creixement, Casanova va partir més enllà de les terres 

catalanes tot cercant enriquir la seva progressió artística. L’artista s’encaminà així en 

la via habitual a seguir per als artistes dels territoris de la perifèria estatal que 

ambicionaven consolidar-se, un cop es sobrepassaven les possibilitats que oferien 

les aleshores ciutats secundàries com València, Saragossa o Barcelona. 

Aquesta aventura fou possible gràcies als professors Josep Planella i Joaquim Pi i 

Margall (Barcelona 1810-1891) els quals varen aconsellar al comerciant Josep Vidal i 

Ribas per a que pensionés els estudis del jove pintor a la capital madrilenya.29 30 Fou 

així, com aquest últim es convertí en el primer mecenes de l’artista, si no es té en 

consideració l’ajuda prestada prèviament pel seu amic i mentor Claudi Lorenzale. 

Encara no s’ha tret l’entrellat sobre quina fou la data exacta en que el tortosí es va 

traslladar  a Madrid. El diccionari Ràfols indica que hi va viatjar l’any 1863,31 una 

dada que coincideix amb un àlbum iniciat aquell mateix any, corresponent a aquest 

període. Si que s’hi pot trobar alguna dada indicativa preexistent com l’existència 

d’una sèrie d’apunts de cavalls realitzats a les cavallerisses del Duc d’Osuna que 

confirmen l’estança de Casanova a la capital estatal l’any 1865.  

A la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tenint com a professor a 

Federico de Madrazo (Roma 1815-Madrid 1824),32 l’artista seguiria regit pel 

predomini de la pintura història, emmirallat amb el reconeixement que 

                                                             

29 F.MASRIERA, ‘’El pintor...p. 2-3. 

30 La Verdad, 28 de desembre de 1896, p.1. 

31 VV.AA., Diccionari Ràfols d’Artistes de Catalunya, Balears i València, Barcelona ,Edicions Catalanes, 1980, p.229-231 

32 Federico de Madrazo y Kuntz: pintor espanyol nascut a Roma, formant part d’ un important llinatge d’artistes. 
Posteriorment, aquest es va convertir en l’epicentre de l’academicisme peninsular, ostentant el càrrec de director de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando i de pintor de cambra de la monarquia hispana. 
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proporcionaven les diverses exposicions nacionals que es vingueren celebrant a 

Madrid des de l’any 1856.33 

Tot i així, aquest no fou l’únic gènere produït pel pintor durant aquell període. Tal i 

com Vergés ja assenyala, en el petit quadern de dibuix de la seva etapa a Madrid hi 

apareixen tot un seguit de notes en les quals Casanova es converteix en cronista de 

tot allò que l’envolta retratant els diversos tipus de personatges més representatius 

de la societat madrilenya. Així doncs, menestrals, burgesos, obrers i camàlics són el 

leitmotiv d’aquesta joia intimista, en la qual l’artista desenvoluparia un dibuix àgil, 

incisiu amb una tècnica dotada d’una excel·lent economia de mitjans, sovint 

representant una realitat crua propera al propi miserablisme del qual no era aliè, 

alliberat en aquest format dels postulats academicistes. El propi Vergés afirma que 

Casanova abandonaria aquesta forma de fer, sent aquest quadern una autèntica 

raresa dintre del total de la seva producció.34 Hom opina que si bé és possible que el 

pintor moderés de nou la seva  tècnica, privant-se així d’aquesta rapidesa i 

modernitat, a més a més d’aquest component dramàtic, tot retornant a les formes 

pròpies de l’acadèmia; sí que es pot apreciar reminiscències d’aquesta via en alguns 

aspectes de la seva obra posterior. No és res estrany, ja que podem afirmar que al 

reunir-se amb el grup de Fortuny a Roma i els preceptes moderns de la pintura 

d’aquests, l’artista ebrenc pogué reincorporar en les seves obres la forma de 

procedir iniciada anys abans en aquest quadern. Un cas apart, són les pintures 

d’història, les quals romanien destinades a ser l’artífex de l’èxit en les diferents 

exposicions a partir de la rígida concepció visual i historicista de l’acadèmia, privant-

se a l’hora d’incorporar un nou tipus de plasticitat sovint titllada d’inacabada. Només 

les petites escenes de gènere destinades al públic burgés contindrien en alguna part 

del quadre algun element d’aquest llenguatge modern àgilment insinuat. Centrats en 

la temàtica, els eclesiàstics que esdevingueren el paradigma de l’èxit comercial de 

Casanova a París recorden sovint l’aspecte pròxim a quelcom caricaturesc propi de 

les notes del quadern, podent haver-hi un enllaç entre els clergues del tortosí i els 

                                                             

33 F. MASRIERA, ‘’El pintor...p. 2-3. 

34 G.VERGÉS, El pintor...p.36-39. 
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característics advocats del marsellès Honoré Daumier (Marsella 1808-Valmondois 

1879). 

Madrid es convertí en una rica font d’estímuls per a l’artista. La preparació 

acadèmica a San Fernando es complementava amb la visualització i còpia de les 

obres dels grans mestres disposades al Museo del Prado. Per a la realització 

d’aquest estudi hem pogut accedir al registre de copistes del propi museu en el qual 

Antoni Casanova hi apareix en diverses ocasions. Primerament, el dia 20 de febrer 

de l’any 186735, seguit del 6 de juny del mateix any36. Per últim, el seu nom apareix 

en el llistat referent al més d’abril de 186937, sense especificar el dia d’ingrés, sí que 

hi ha reflectit com a valedor el seu mestre de Barcelona, Claudi Lorenzale.38 En el 

propi registre de copistes hem localitzat la data fins ara inèdita en la qual s’hi 

observa la localització de la residència on el pintor visqué durant la seva estada a 

Madrid, sent l’adreça corresponent el 3er pis del número 16 del carrer Valverde.39 

 

Se’ns presenta un interrogant a resoldre, sent de moment aquest només susceptible 

de la especulació. Així doncs, creiem que és probable que el caràcter fresc i 

esbossat propi del quadern de dibuixos dels carrers de Madrid es veu directament 

influenciat per l’hàbil i pragmàtic caràcter resolutiu de Diego Velázquez. Cal recordar 

que la producció del sevillà tot just es començava a valorar en aquells moments, 

havent estat fins aleshores sovint menyspreada per aquest aspecte inacabat 

d’algunes de les seves obres. Un tipus de pinzellada la del andalús, que només és 

assolida pels pintores més excel·lents els quals es serveixen d’una gran comprensió 

visual a l’hora de descriure més amb menys. Només aquells qui visitaven el Prado i 

compartien aquesta genialitat clarivident podien comprendre la grandesa de l’art del 

andalús i alhora aprendre’n, determinant-ne la seva ascendent valoració. 

                                                             

35 Libro de firmas de los señores copiantes: Principio en 2 de Octubre de 1866, Arxiu del Museo del Prado, Madrid, p.79 

36 Ídem, p.146. 

37Registro de Copistas (1864-1874). Arxiu del Museo del Prado, Madrid, p.24 

38 Ídem. 

39 Ídem. 
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Entre la producció realitzada a la capital estatal hi destaca el que fou el seu primer 

gran quadre d’història, El Rei Alfons VII arrengant la seva host abans de la Batalla de 

las Navas de Tolosa. El llenç fou presentat a l’Exposició Nacional de l’any 1866, sent 

guardonat amb una menció honorífica.40 Es tractava doncs, d’una brillant i 

primerenca carta de presentació d’un jove Casanova que comptava aleshores amb 

només dinou primaveres. L’èxit d’aquest llenç tingué també una importància afegida 

en el transcurs de la vida del artista. D’aquesta manera, gràcies als diners obtinguts 

per la compra del llenç realitzada pel seu protector, en Josep Vidal i Ribas,41 el pintor 

va poder eximir-se de realitzar el Servei Militar Obligatori, pintant també a Madrid per 

al propi benefactor l’oli Les Vespres Sicilianes.42 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

40 'Exposición de Antonio Casanova Estorach'' El Heraldo de Madrid, Madrid,  6 de juny de 1924, pàgina 3. 

41 J.ANTÓ, ‘’Vida y Obra...p.306. 

42 F.MASRIERA, ‘’El pintor...p. 2-3. 

43 Manuel OSSORIO BERNARD, Galeria biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, Ramon Moreno, 1868, pàgina 
no especificada.  
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EL PRIMER GRAN TRIOMF, BARCELONA 1870-1871 

 

Després d’un lustre a Madrid, l’any 1870 Antoni Casanova Estorach tornava a la 

capital catalana, Barcelona. 

Seguint amb l’ascensió de la seva trajectòria artística, el pintor seria premiat amb 

una medalla a l’Exposició de Barcelona realitzada l’any 1870.44 L’estança de 

Casanova a la ciutat que l’havia vist créixer fou un breu interludi de només un any al 

inici de la dècada dels setanta, entre l’etapa madrilenya i la romana. Així doncs, 

gràcies a l’obra La Redempció dels Captius,45 l’artista va aconseguir guanyar la 

pensió de la Diputació de Barcelona per a 

ampliar els seus estudis a Roma.46 Aquesta 

pensió estava destinada a cobrir les despeses 

per a dos anys a la capital italiana. Constava 

així d’una quantitat de sis mil pessetes per 

any, és a dir dotze mil en total. Gran fou la 

generositat de Casanova al donar nou mil de 

les dotze mil pessetes a la seva humil família, 

quedant-se només amb les tres mil restants.47 

Aquest acte honra al pintor per sobre de 

qualsevol llenç realitzat i qualsevol premi obtingut, sent l’anhel d’ajudar 

econòmicament la seva família un factor constant durant la seva vida. Així doncs, fer 

sortir a la seva família de la misèria en la que vivia es va convertir en una autèntica 

obsessió per a l’artista, aconseguint-ho finalment, amb els pinzells com a únic mitjà. 

 

                                                             

44  Manuel OSSORIO BERNARD, Galeria biogràfica...pàgina no especificada. 

45 Resolució sobre la pensió becada a Roma per a artistes, 15 de març de 1871, Arxiu RACBA, Barcelona. 

46F.MASRIERA, ‘’El pintor...p. 2-3. 

47 G.VERGÉS, El pintor... p. 41-43. 

Fig.1 La Redempció dels Captius. Oli sobre llenç, 
101x131, Barcelona, Reial Acadèmia de Belles Arts 
de Sant Jordi. 
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CONSOLIDACIÓ ARTÍSTICA A LA CIUTAT ETERNA, ROMA 1871-1875   

 

L’1 de juliol de 187148 Antoni Casanova marxava pensionat a Roma. En aquell centre 

artístic i cultural de l’Europa de mitjans del segle XIX hi havia brillat des de feia anys, 

de la mateixa forma que els tocs preciosistes de la seva pintura, el geni reusenc 

Marià Fortuny i Marsal49 amb qui l’artista tortosí cultivà posteriorment una gran 

relació artística i personal. 

La capital italiana degué tindre un efecte revelador en el jove Casanova, tal i com ho 

defineix la crítica, fent-se inclús referència a aquesta ciutat a l’hora de mostrar els 

inicis del seu anticlericalisme: ‘’Roma, en la que también residió, pudo dejarle 

indiferente y hasta tocado, si no supo vivirla con la profundidad que Roma exige, y 

más aquella Roma del garibaldino Rissorgimento políticamente agitada y 

religiosamente decaída.’’50 

La colònia de pintors espanyols a Roma s’emmirallava en la figura del artista Marià 

Fortuny. El reusenc ja havia viscut prèviament a la ciutat eterna des de l’any 1858 en 

que hi residí com a pensionat, tornant-hi l’any 1867. Totalment consolidat, el virtuós 

havia iniciat l’any 1870 un periple que el portaria per indrets com París, Granada o 

Portici. Fortuny fou el gran geni de la pintura peninsular de mitjans del segle XX, 

mèrit només disputat segons la historiografia castellana pel madrileny Eduardo 

                                                             

48 El Correo de las Familias, 1 de juliol de 1878. 

49 Marià Fortuny i Marçal (Reus 1838-Roma 1874)nasqué a Reus el dia 11 de juny de 1838, orfe des de petit, va ser criat pel 
seu avi qui el va animar a estudiar a la l’Escola de Belles Arts de la Llotja l’any 1852. Al centre acadèmic tingué com a 
professor a Claudi Lorenzale, qui tal i com passaria posteriorment amb en Casanova, tindria al reusenc com a alumne 
avantatjat. Aquest, va guanyar el Premi de Roma de la Diputació de Barcelona, traslladant-s’hi per a ampliar el seu 
aprenentatge. Amb motiu de la Guerra Hispano-marroquí, la mateixa institució li va encarregar desplaçar-se a Àfrica per 
plasmar amb el seu art les escenes més representatives del conflicte. Les característiques pròpies del paisatge, la llum i la 
cultura marroquina que el pintor va descobrir in situ durant aquesta etapa definirien el que passaria a ser el tema estrella de 
les seves produccions, l’orientalisme. A partir d’aleshores, l’artista aniria desenvolupant progressivament el seu llenguatge 
particular, en el qual la llum i el colorisme esdevenien protagonistes amb la companya de refinades pinzellades i perfils 
sovint esbossats, definint-se la seva producció per un àgil i virtuós preciosisme, un estil modern que el faria triomfar. 
Fortuny va adaptar perfectament les seves produccions al format dels tabelautins i a la temàtica de casacons, aportant-hi 
l’herència colorista de Goya, així com també un tractament espurnejant i una gran sensibilitat per la matèria pictòrica que 
anticipava la modernitat de les darreres dècades del segle XIX . Els últims anys de la seva vida els passaria viatjant, establint-
se en indrets com París, Granada, Marroc, Portici... morint prematurament a Roma l’any 1874. 

50 Aureli QUEROL, ‘’Hijo de su época’’, La Zuda, Agost de 1956, p.302. 
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Rosales  Gallinas (Madrid 1836-1873),51 amb qui compartia una trajectòria i biografia 

paral·leles. Tot i així, si la vida del català va estar marcada per la sort i la fortuna, la 

del segon sempre es va veure caracteritzada per la misèria i la malaltia. Deixant de 

banda aquest fet, compartiren la gràcia d’una genialitat només assequible per als 

escollits i la fatalitat de les morts prematures que els convertiren en mites. Així 

doncs, la influència de Fortuny en els artistes establerts a Roma fou determinant, 

sent senyalat Casanova reiteradament per la historiografia com el més brillant dels 

seus seguidors.52 53 

Roma significava, tal i com abans ho feu Madrid amb la imponent col·lecció del 

Museu del Prado, l’oportunitat d’estudiar les obres dels grans mestres que allí s’hi 

troben. Una ocasió que es tradueix per exemple en la petita aquarel·la que va 

realitzar copiant  la Vista de Delfos de Claudi de Lorena (Chamagne 1600-Roma 

1682).   

La historiografia recalca la bona relació i companyonia entre els diversos artistes que 

composaven la colònia romana a través de les obres dedicades a Casanova fetes 

per aquests. Una aquarel·la d’una gitana venent cistells feta per Ricardo Madrazo 

(Madrid 1851-1917), el nu d’un infant tocant la flauta fet per Luís Jiménez Aranda 

(Sevilla 1845-Pontoise 1928), el dibuix d’unes cases fet per Arcadi Mas i Fontdevila 

(Vila de Gràcia, Barcelona 1852-Sitges 1934), un espadatxí fet a ploma per José 

Villegas o el nu d’una noia jove fet per Joan Planella (Barcelona 1849-1910). Pel que 

fa al propi estudi de Casanova, també indica a partir d’un petit apunt datat del vint-i-

vuit de juny de 1874 que aquest és més humil en comparació al dels seus 

                                                             

51Eduardo Rosales Gallinas (Madrid-1836-1873): Pintor madrileny que va dominar el panorama artístic espanyol de la 
meitat del segle XIX juntament amb Marià Fortuny, compartint els dos diversos paral·lelismes biogràfics com bé ho son les 
dates de naixement i defunció, la trajectòria professional i l’èxit fulgurant. De la seva producció destaquen obres com El 
testamento de Isabel la Católica o La presentación de don Juan de Austria al emperador Carlos V en Yuste. Fou reconegut 
pels seus mèrits l’any 1873 sent nombrat director de l’Acadèmia de Belles Arts de Roma l’any 1873, malauradament, va 
morir mesos després sense prendre possessió del seu càrrec. 

52J. ROCA, ‘’Antonio Casanova...p.2. 

53Francsc MIQUEL I BADIA ‘’Un artista catalán’’ Recull Diario de Barcelona, Fons Raimon Casellas, 2 de gener de 1897, 
p.273-275. 
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compatriotes, però que tot i així hi té diversos mobles, un gran tapís i un aguilot 

dissecat.54 

Tornant de nou cap a la realitat econòmica de Casanova durant la seva estança a 

Roma senyalem que visqué d’una banda gràcies a les tres mil pessetes restants de 

la pensió, així com també d’una segona gratificació que se li va atorgar a Itàlia. Però 

les pensions i beques aviat quedarien al marge, tot i ser de gran ajuda, del que 

s’estava convertint en un pintor madur i cada cop més consolidat entre els grup de la 

colònia romana.  

Així doncs, a la capital italiana entraria una joc una firma clau en la venta de les 

obres del pintor tortosí, Goupil & Co.55 

L’aparició de Goupil en la vida de Casanova va ser sinònim d’èxit comercial. El 

marxant francès que prèviament havia introduït a París l’obra de Fortuny, s’havia 

desplegat fins a Roma per a poder comerciar amb les obres dels artistes que allí s’hi 

trobaven, comprant-li primerament al tortosí: ‘’tres teles petites,gairebé esbossades i 

que gràcies a un model que li treballa de franc, va poder fer el nostre artista’’.56 

Aquesta última expressió sintetitza la importància que tingué Goupil per a consolidar 

l’artista, que des d’una situació humil passaria a vendre-li teles al comerciant més 

important del seu temps, sent aquesta una tasca assolida només a través de l’esforç 

i la constància.  

La producció de Casanova s’ha d’analitzar en precisió tenint en compte el dualisme 

creatiu que va desenvolupar a ciutat dels set turons, diferenciant entre les teles 

pròpies del compromís que l’artista tenia amb la Diputació de Barcelona i les petites 

creacions destinades al circuit comercial del moment. Així doncs, seguint amb els 

encàrrecs de la diputació, el tortosí va enviar a Barcelona l’obra Joan de Fiveller 

reivindicant els furs de la ciutat davant de Ferran d’Antequera malalt.  Treballador i 

                                                             

54 G. VERGÉS, El pintor tortosí...p.50. 

55Goupil (galeries): Empresa comerciant d’art fundada l’any 1827  per Adolphe Goupil (París 1806-1893) especialitzada en 
un principi en el mercat d’estampes i gravats.  Més endavant prengueren el nom de Galeries Goupil venent aleshores obres 
d’artistes de primer nivell. Tingueren diverses sucursals a Nova York, Berlín, Londres i La Haya. Les galeries foren 
traspassades l’any 1875 a Boussod i Valadon, acollint posteriorment les obres dels grans genis impressionistes de la mà de 
Théo Van Gogh i Maurice Joyant. Sense cap dubte, l’empresa fou un dels grans focus del mercat artístic de l’època. 

56G.VERGÉS, El pintor...p.53. 
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responsable, en Casanova compliria amb regularitat i seriositat els terminis requerits 

per a la seva pensió a Roma.  Aquesta esdevé una de les produccions més 

importants de l’etapa romana de l’artista, amb altres creacions rellevants com El sord 

o La disputa de geografia. 57 58 

D’altra banda, com ja hem dit, hi trobem les obres de gènere, sovint inspirades en el 

costumisme de casaca del segle XVIII. Començava així, a desenvolupar la tipologia 

estilística i temàtica que l’elevaria social i econòmicament. Es tractava d’escenes 

galants, sovint frívoles, en les que els motius decoratius dels salons i les opulents 

vestidures servien a Casanova com a mitjà per mostrar tot el seu virtuosisme 

preciosista. Més endavant, el tortosí s’especialitzaria en les pintures que 

representaven eclesiàstics amb actituds alienes a la virtut promulgada pel dogma 

cristià, sent aquests treballs els més cèlebres del artista.  

Tornant a la etapa romana, ben aviat un gran xoc sacsejà la vida del membres de la 

colònia d’artistes establerts a Roma, aquest fou la mort del gran Fortuny. El final de 

la seva vida era també el final de la seva obra, una producció que gaudia d’un èxit 

comercial extraordinari optant per la creació d’obres de petit format, seguint així el 

camí iniciat a París per Jean-Louis-Ernest Meissonier (Lyon 1815-París 1891). 

Aquest tipus de pintura basada en escenes de gènere sovint amables i cortesanes, 

tenia el seu origen en la tradició pictòrica dels Països Baixos. Adscrit a aquesta 

fructífera línea, Casanova s’inserí també en la moda de la pintura anomenada de 

casaca, la qual es caracteritzava per representar escenes cortesanes pròpies del 

segle XVIII.  

Amb el reusenc finat,  sorgí un gran buit al mercat, amb uns clients que lluny de 

quedar-se orfes, compraren les teles d’aquells qui varen saber omplir aquest espai. 

Aquests eren els qui havien conviscut amb Fortuny a Roma, artistes de renom com 

Baldomer Galofre (Reus 1849-Barcelona 1902), Josep Tapiró (Reus 1836-Tanger 

1913), Joaquim Agrassot (Orihuela 1837-València 1919)... entre altres. 

                                                             

57 G.VERGÉS, El pintor...p.50. 

58El Correo de las Famílias, Tortosa, 1 de juliol de 1878, p.9 
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D’alt interès és la carta que Antoni Casanova escrigué al seu mestre Claudi 

Lorenzale amb motiu de la mort de Marià Fortuny, la qual hem decidit transcriure a 

l’annex del nostre treball. Aquest text, és clau per comprendre molts dels aspectes 

de la relació entre Fortuny i Casanova; així com també les vivències pròpies de la 

colònia de pintors espanyols a Roma. A més a més, mostra l’actitud del tortosí 

enfront una tragèdia com aquesta i esdevé un exemple del seu tarannà a l’hora 

d’escriure.59 

Són diverses les conclusions dotades d’alt valor per a la configuració de la biografia 

del artista: 

-L’estretíssima relació entre Claudi Lorenzale i Antoni Casanova, escrivint-li la carta 

sobre la defunció d’aquest últim, gairebé amb el cos del finat encara calent.  

-Evidentment, es confirma també l’estreta relació entre el pintor ebrenc i Fortuny, per 

qui el primer sentia una forta admiració, mencionant també la seva fascinació envers 

el també recentment finat Eduardo Rosales.  

-Es fa pal·les l’estret vincle en que vivien els artistes de la colònia espanyola, així 

com també la connexió d’aquests amb els diversos artistes estrangers. En Josep 

Tapiró, mencionat directament, és un clar exemple d’aquesta unió de la que en 

Casanova gaudia plenament tant a nivell artístic com personal. 

-Una dada inquietant i reveladora, així com Casanova sentia una profunda i sincera 

estima envers el seu mestre Claudi Lorenzale, desenvoluparia un profund odi contra 

qui havia estat el seu mentor a Madrid, Federico de Madrazo. Aquesta rancúnia, 

sembla ser que compartida per molts dels deixebles establerts a Roma, arribava fins 

al punt d’acusar subtilment al madrileny de la mort de Fortuny, ja que s’afirma que 

els maldecaps familiars que el reusenc tingué per culpa del matrimoni del seu sogre 

amb la vídua Rosa Guardiola foren la  causa del seu final prematur. 

-Casanova, persona de per sí depressiva, mostra en aquesta carta el seu vessant 

més pessimista. Sense cap dubte, l’ocasió el disculpa, però no cal ni dir que en 

aquest pou d’amargura no escriu ni una lletra amb un mínim bocí d’esperança. De 

                                                             

59 Carlos GONZÁLEZ i Montserrat MARTÍ, Mariano Fortuny Marsal, Barcelona Ràfols, 1989, p.112-117.   
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ben segur, el paràgraf on afirma que ell mateix es va refredar és totalment sincer, si 

es té en compte la reacció que tingué entre la tristor de la tragèdia i els tràfecs que 

aquesta comportà per als individus més pròxims al reusenc. Només s’entreveu una 

bri de llum en les paraules de Casanova quan es refereix als petits fills del difunt. 

-D’altra banda, relata de manera minuciosa fins a l’últim detall de les escenes que 

presencià i que envoltaven el dramàtic final de Fortuny, arribant inclús a extrems que 

freguen l’escatologia i quelcom macabre. Sigui com sigui, fer especial menció a 

aquesta manera d’escriure descriptiva fins a l’extrem i obsessivament detallista, en 

una consonància més que evident amb la seva forma pintar i dibuixar.  

-Per últim, de nou un apunt d’important rellevància. Sembla ser, que a l’estudi d’en 

Casanova visqué, ni mes ni menys que durant un període de tres anys, un exiliat 

carlista. Mancat de recursos, aquest individu fou l’encarregat de realitzar l’inventari 

dels béns del malaguanyat Fortuny, posant-lo en net al mateix estudi d’en Casanova. 

Amb aquesta revelació s’obren diversos interrogants. D’una banda el nivell de relació 

que aquest i Casanova tenien per a que el primer visqués fins a tres anys a l’estudi 

del pintor, més enllà del filantròpic acte caritatiu. D’altra banda, dilueix el fet que 

l’obra anticlerical de Casanova fos completament derivada d’una postura extremista 

d’aquest contra l’església i no pas producte dels anhels de la nova burgesia 

parisenca. Recordar però, la bona relació que tingueren a pesar de les discrepàncies 

ideològiques Ramón Martí Alsina (Barcelona 1826-1894) i Josep Lluís 

Pellicer (Barcelona 1842-1901), republicans anticlericals els dos sent el segon 

president de la secció Barcelonina de l’A.I.T., amb el conservador Modest Urgell 

(Barcelona 1839-1919) i el carlí Joaquim Vayreda (Girona 1843-Olot 1894). Era 

realment Casanova el que per l’època es considerava un extremista anticlerical, però 

que sabia aparcar els seus pensaments ideològics en favor de l’amistat personal o 

era més bé un xic més moderat del que s’ha cregut fins ara i el seu treball estava 

supeditat a les demandes i gustos del mercat? Hom opina humilment, que aquesta 

és una d’aquelles qüestions que es queden a meitat camí entre una postura i l’altra. 

Sí que Antoni Casanova tenia una forta pressió comercial ja que visqué obsessionat 

amb l’idea d’assolir l’èxit monetari a través de la pintura, ara bé per a realitzar les 

temàtiques sobre eclesiàstics riallers i picarescos tal i com ell ho feia, cal tindre un 

cert grau de predisposició per quelcom es representa, es fa difícil imaginar un fervent 
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catòlic servidor de l’església com en Joan Llimona (Barcelona 1860-1926) decantant-

se a representar un monjo gras i opulent dels que pintava el tortosí.  

Tal i com queda reflectit en la carta, el tortosí i el reusenc compartien una excel·lent 

relació, aquesta queda palesa també amb el dibuix que Casanova va fer-li al cos del 

difunt Fortuny. Aquest, guardaria el retrat fins als seus darrers dies, juntament amb 

un petit tros de vellut marró segellat amb cera en la que es podia llegir: ‘’Fortuny, 24 

de Novembre, Roma’’, Joan Antó Cardona  especula que aquesta tela era la cinta 

que l’ebrenc portava al funeral del seu admirat company.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

60J.ANTÓ, ‘’Vida y Obra...p.307. 
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ÈXIT A L’EMERGENT CAPITAL MUNDIAL DE L’ART,  PARÍS 1875-1897  

 

Després del llarg període italià, el mes de novembre de l’any 1875, Antoni Casanova 

i Estorach iniciaria la seva darrera etapa vital, tot viatjant cap a la capital de la 

República Francesa, París.61 

Nascut a Tortosa on hi va viure durant la seva més tendra infància, amb Barcelona 

com a ciutat que el va veuré créixer i donar els primers grans passos com a artista, 

sent Madrid l’ indret on maduraria acadèmicament i Roma on havia evolucionat de la 

mà del grup fortunyà, París fou on acabaria de consolidant-se com a gran artista 

d’èxit i fama. 

Deu anys a Tortosa, nou a Barcelona, cinc a Madrid i quatre a Roma vers els vint-i-

un que el pintor va romandre a París. Si tenim en compte que hi viatjà tenint a les 

seves espatlles vint-i-vuit anys i tres mesos podem afirmar que va passar a la capital 

franca gairebé la meitat de la seva curta vida.  

D’important menció, és el fet que Casanova va viatjar cap a terres franques per una 

raó doble. D’una banda, l’evident gran font d’oportunitats que suposava per un artista 

del seu temps viatjar a París, un camí gairebé obligat per assolir la consolidació 

mundial i els reconeixements més alts. D’altra banda, un fet més quotidià, mancat de 

romanticisme i pragmàtic; recuperar gràcies als tribunals una gran quantitat de 

diners que li devien uns marxants francesos. A Roma, el tortosí havia venut diverses 

obres a aquests comerciants, fiant-los-hi el valor a percebre. Un greu error d’un 

aleshores innocent Casanova que tot i viatjar a París per a enfrontar-se als deutors 

amb tot el pes de la llei, perdria la batalla legal i una quantitat equivalent a la meitat 

de la seva fortuna. 62 63 

Deixant de banda aquest incident,  tot i que la historiografia ha descrit habitualment 

el camí comercial d’Antoni Casanova cap a París com a plàcid, ja que tenia un 

                                                             

61J.ANTÓ, ‘’Vida y Obra...p.307. 

62 S. SABATER, Album biográfico detrtosense, Tortosa, Ed. Obdulio Rodríguez i González de los Ríos, 1892,p.102. 

63G.VERGÉS, El pintor... p.53. 
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primer contacte ben sòlid aconseguit gràcies a la relació amb Goupil i altres 

marxants de primer nivell, és ben cert que en un principi depengué d’en Josep 

Masriera qui el va ajudar econòmicament durant aquells primers moments de la seva 

estada a la Ciutat de la Llum.64 

  L’èxit estava assegurat, amb les escenes de gènere de petit format que ja havia 

començat a produir durant els anys anteriors a Roma.65 El tortosí aplicava un gran 

esclat de llum en aquestes teles, tot dotant-les de temàtiques picaresques, plenes de 

filigranes i motius preciosistes.66 Aquest tipus d’obres suscitaven un gran furor entre 

la nova burgesia que s’havia consolidat anys enrere a París, en temps del imperi de 

Napoleó III, la qual també romandria en el poder durant la Tercera República 

establerta l’any 1870. La creixent classe dominant es va beneficiar d’ una notable 

pujança econòmica lligada als avenços propis de les revolucions industrials i 

agrícoles d’aquell període. Aquesta bonança es veuria però interrompuda pel crack 

borsari de l’any 1882. 

 Sembla ser que fou la capital francesa l’indret que més el va influir en els seus 

corrents ideològics, un París dotat d’un espectacular progrés tecnològic, econòmic i 

social en el qual afloraven els corrents més radicals de la època, molts d’ells hereus 

dels principis de la il·lustració i l’esperit de les revolucions que s’havien anat succeint 

durant les darreres dècades. 

 Afegir també, la importància que havia tingut anys abans la insòlita comuna 

autogestionària instaurada durant la primavera del 1871, molt present en la memòria 

més recent de la ciutat. Diversos autors, veuen doncs, en aquest context un substrat 

idoni perquè en Casanova desenvolupés les teles i gravats més crítics envers la 

institució catòlica.67 Tot i així, recordar que Casanova, només s’esquitxà per aquella 

nova realitat, lluny de seguir el camí emprès per Courbet, allunyant-se de tot allò que 

                                                             

64 Joaquim FOLCH I TORRES, ‘’Alrededor de un Cuadro de La llegada de Carlos V a Yuste pintado por Casanova Estorach’’ 
Panorama de Arte y Letras, 1956, p.24-25. 

65 Francesc MIQUEL I BADIA ‘’Un artista catalán’’ Recull Diario de Barcelona, Fons Raimon Casellas, 2 de gener de 1897, 
p.273-275. 

66F.MASRIERA, El pintor... p. 2-3. 

67A.QUEROL, ‘’Hijo de su época...p.302. 
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tingués qualsevol regust a quelcom revolucionari. Tanmateix, sí que adoptà la 

temàtica anticlerical, de la qual més endavant analitzarem els factors que en 

determinaren el seu valor. 

L’èxit de Casanova a París seria gairebé immediat, tal i com es veu en el trasllat que 

fa d’una residència més humil, cap a un segon lloc més ric. Així doncs, el tortosí es 

va instal·lar primerament en un modest estudi de Passy, al carrer Greuze, un petit 

espai que de ben segur devia tindre unes característiques semblants a les del seu 

habitatge a la capital italiana. Amb l’èxit econòmic que obtingué a la capital franca, 

Casanova aconseguí reunir els diners necessaris per construir una petita vila al 

Passatge de les Favorites , nº28, vora el carrer Vaugirad.68 Es tractava d’una 

residència-estudi que el pintor va optar per decorar amb una gran quantitat 

d’objectes antics i moderns amb  gran valor de col·leccionista, sovint lligats al 

folklore andalús: indumentària, instruments musicals, mobles, armes... reflex de l’èxit 

professional del artista, quedant ja molt lluny els temps on la solitària àguila presidia 

el seu humil estudi romà.69 70 71 

El següent dibuix, fins ara mai publicat, mostra l’exterior de la vivenda: 

 

Fig.2 Dibuix de la casa d'Antoni Casanova a París. Tinta sobre paper, mesures desconegudes, col·lecció privada. 

 

 

                                                             

68 Boletin Municipal Officiel, 2 de juny de 1892, p.1464. 

69 F.MASRIERA, ‘’El pintor...p. 2-3. 

70 La Verdad, 28 de desembre de 1896, p.1. 

71 Destino,  22 de maig de 1943. 
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La sumptuositat d’aquest nou edifici no resulta pas estranya si de nou tenim en 

compte l’escalada econòmica que visqué l’artista. Al fi i al cap, Casanova tenia a 

París un estudi adequat a les grans personalitats que atretes per la seva pintura, 

estranyament pel seu caràcter depressiu, el visitaven sovint. Parlem doncs, 

d’escriptors notables com Alexandre Dumas, fill (París 1824-Marly-le-Roi 1895),  

l’acadèmic i literat Jules Claretié (Llemotges 1840-París 1913) i eminents polítics i 

científics, així com també personatges pertanyents a l’ elit bancària, tal i com ve 

descrit en les diverses biografies prèvies. Mencionar també el fet biogràfic segons el 

qual es mostra la seva relació amb diversos aristòcrates, destacant sobretot la que 

tingué amb el príncep prematurament difunt Carles I de Portugal qui fou el seu 

deixeble i aprengué amb èxit les bases de l’art pictòric que li permeteren 

desenvolupar una bona producció paisatgística.72 

Casanova es convertiria a París en un pintor d’èxit com ben bé hem vist, una 

gloriosa retribució que no li va arribar per casualitat, ja que aquesta només es pot 

entendre recordant que aquest era un treballador incansable, obsessiu, capaç de 

tancar-se hores i hores en el seu estudi, amb una psicologia gairebé malaltissa que 

l’obligava a romandre aïllat del mon creant en el seu taller cada cop que li venia al 

cap una idea. Un estil de vida insalubre, comprensible només des de la perspectiva 

d’aquell qui nasqué humil i que veia en la pintura el mitjà per alliberar la seva família 

de la pobresa, i així ho va fer.73 Es sacrificava doncs, concentrat per aquest anhel 

que l’empenya, vivint molt més humilment del que haguera pogut permetre’s, 

treballant incansablement i enviant cada mes de forma escrupolosa una generosa 

pensió a la seva família a través de la família Masriera,74 especificant-s’hi alguns 

dels detalls sobre aquesta en la correspondència pertinent annexa al nostre treball.75     

L’obra comercial de París, seguiria la tradició iniciada a Roma, emmirallat en les 

escenes de petit format que tant d’èxit li havien donat a Fortuny.76 Aquí és on 

                                                             

72 G.VERGÉS, El pintor... p.55. 

73 J.ROCA ‘’Antonio Casanova... p.2. 

74 Sobre la nissaga Masriera resulta referencial: V.V.A.A., Los Masriera (Cataleg de l’exposició a la Caja Duero),  Salamanca, 

1999. 

75 Carta d’Antoni Casanova a Josep Masriera, París 7 de juliol de 1886. 

76 F.MASRIERA , ‘’El pintor... p. 2-3. 
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desenvoluparia en la seva majoria les creacions pel qual més se’l coneix i que es va 

convertir en la seva tipologia artística més icònica, escenes de gènere que inclouen 

clergues realitzant accions allunyades dels piadosos valors catòlics. Aquestes van 

des de les més innocents en les que els personatges apareixen, per exemple, llegint 

algun text còmic tot rient o degustant algun menjar opulentament, fins a les més 

crítiques en les que se’ls veu amb actituds picaresques envers diverses dames.  

Paral·lelament, Antoni Casanova va presentar un profitós nombre de produccions a 

les exposicions nacionals de París. Cal senyalar, que el pintor, com és evident, 

tingué especial cura d’aquestes ja que triomfar als certàmens era el màxim anhel per 

a un artista format en la tradició acadèmica com ell.  

La participació del tortosí en aquests concursos s’inicià poc després d’instal·lar-se de 

forma definitiva a la capital francesa. Així doncs, l’any 1876 ja va presentar l’obra Les 

víctimes d’un robatori..77 

A continuació, en motiu de la mostra de 1877 Casanova presentà Els favorits de la 

Cort de Ferran VII, sent aquesta pintura posteriorment venuda a Goupil per 5.000 

francs.78 L’altre quadre d’aquesta exposició fou La temptació. Bé sabem que hi ha 

més d’una obra del pintor amb aquest títol.  

L’any següent, la seva representació vingué donada de nou per partida doble. D’una 

banda s’hi trobava la tela Van Dyck a la Cort de Carles I d’Anglaterra79.Aquest llenç 

va ser exposat posteriorment al Centre del Comerç de Tortosa, l’any 1920, sent 

valorat amb 15000 pessetes de l’època. També fou present a l’exposició feta a 

l’Ateneu de Madrid l’any 1924, i a la Sala Gaspar de Barcelona al 1943.80 81 82 

                                                             

77 S.FLAQUER, F.FONTBONA, M.T.PAGÈS, Inventari d'artistes catalans que participaren als salons de Paris fins l'any 1914, 
Barcelona, Diputació de Barcelona,  1986, p.40. 

78G.VERGÉS, El pintor... tortosí p.82. 

79S.FLAQUER, F.FONTBONA, M.T.PAGÈS, Inventari d’artistes catalans...p.40.   

80 G.VERGÉS, El pintor... tortosí p.82. 

81 Antonio Casanova y Estorach (catàleg d’exposició, Madrid, Salón del Ateneo de Madrid, 1924)  

82 Bernardino DE PANTORBA, Registro de las exposiciones celebradas en la Sala Gaspar durante la temporada 1942-1943, 
Exposición-Homenaje a Antonio Casanova y Estorach,Barcelona, 1943, p.142-149. 
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D’altra banda també en aquesta ocasió va presentar la composició La Xocolata,83 la 

qual posteriorment seria venuda per Kohn. En ella apareix un monjo assegut de 

forma relaxada amb una tassa de xocolata a la 

mà. Casanova capta de forma excel·lent 

l’expressió de l’eclesiàstic en el moment just 

en que bufa el líquid calent, aquesta acció 

també fou reproduïda de forma similar per 

Georges Croegaert (Antwerp 1848-Paris 1923) 

en la seva obra L’hora del te, esdevenint un 

motiu recurrent entre els artistes que produïren 

llenços de temàtica anticlerical al París del 

moment. Es pot apreciar com l’artista tenia una 

excel·lent habilitat a l’hora de perfilar els plecs de les robes, un exercici plàstic que 

mostra el virtuosisme tècnic d’aquells qui el dominen. Cal recordar, les bones notes 

que el català va obtenir en els seus temps de formació en l’assignatura que hi 

correspon.84  

 A l’exposició del 1879 el tortosí va repetir de nou la seva doble participació. Així 

doncs, va mostrar la tela Les noces d’un príncep85. L’altra peça fou L’indiscret tenint 

també aquesta diverses versions.86 N’ hem pogut localitzar la imatge original. Per 

sobre de l’escena, que ja denota un fort anticlericalisme, hom destacaria el 

preciosisme en que es descriuen alguns dels detalls, com les puntes del vestit de la 

dama o les esferes del rellotge, subratllant la seguretat dels àgils traços que 

conformen el llenç.  

 

                                                             

83 S.FLAQUER, F.FONTBONA, M.T.PAGÈS, Inventari d’artistes catalans....p.40.   

84 Escuela de Bellas Artes de Barcelona .Libro de Matrícula. Enseñanza Profesional de Dibujo, Pintura, Escultura y Grabado. 
Cursos de 1858-59 a 1868-69. Arxiu RACBA, Barcelona. 

85 S.FLAQUER, F.FONTBONA, M.T.PAGÈS, Inventari d’artistes catalans....p.40.   

86 Idem. 

Fig. 3 L'indiscret. Oli sobre llenç, 39x50, col·lecció 
privada 
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Canviant de dècada, l’any 1880 solament presentaria una obra L’heroi de la festa. La 

tela mostra de nou un marcat to anticlerical, una actitud inapropiada més dintre del 

repertori exposat per Casanova. En aquest cas, uns monjos s’han unit a una festa, 

no dubtant ni un moment un d’aquest a ballar impúdicament amb una de les belles 

dames del conjunt. De nou, s’hi pot apreciar el virtuosisme de Casanova, podent 

gaudir l’espectador d’un escenari on la rica varietat decorativa es representada a la 

perfecció.  

 

L’any següent l’artista va tornar de nou a la tendència de presentar dues obres, 

l’escena de gènere picardiosa Al racó del jardí venuda a W.Schaus.87 I també El 

gourmet,88 en la que s’hi pot apreciar de nou un monjo amb una tassa a la mà, tot i 

que en aquest cas l’individu es representat amb un rotund retrat a tres quarts. 

L’expressió riallera, el detallisme extrem present en tot el conjunt, el genial estudi de 

les mans... de nou una altra obra on Casanova mostrava una perfecció tècnica 

només assequible per als més genials artistes.  

El 1882 va repetir exposant dues teles. Així doncs, penjà a l’exposició L’hàbit i 

l’espasa,89 no confondre la temàtica ja que no és un quadre de gènere anticlerical, 

sinó que tal i com ho era l’obra La Redempció dels Captius, es tracta d’una pintura 

d’història on s’hi representen tres frares preparant-se per a una batalla, fent 

referència al setge que visqué París el quatre de maig de l’any 1590.  D’altra banda, 

aquell mateix any Casanova també va presentar A la vorera,90 la qual sabem que fou 

venuda a W. Schauss. 

El darrer cop en que el tortosí va entregar treballs per partida doble a l’exposició 

nacional parisenca va ser el 1883. En aquest cas, el torn fou donat a l’obra Ha 

nascut una estrella91 L’altra tela fou Sempre el Rei, en la qual hi apareix un frare 

                                                             

87 S.FLAQUER, F.FONTBONA, M.T.PAGÈS, Inventari d’artistes catalans....p.40.   

88 Ídem. 

89 Ídem.  

90 Ídem.   

91 Ídem.  
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jugant a cartes amb una bella. El primer sembla amagar les cartes victorioses 

mentrestant la dama sembla reclamar-li que li mostri, podent gairebé intuir com 

aquesta exclama: Sempre el Rei! De nou, l’escena denota un cert coqueteig ocult 

entre les dos figures allunyat del camí cast propi de les exigències monacals.   Un 

cop més, s’hi pot trobar una  coincidència temàtica amb una tela del artista Georges 

Croegaert, deduint que aquests paral·lelisme responien a l’èxit  comercial que podia 

despertar alguna escena en concret. 

 A partir de l’any 1884 presentaria només obres de forma individual, aquell any l’obra 

produïda per a tal funció fou Un teòleg.92 

Al 1885 Casanova va intentar repetir l’èxit 

obtingut l’any anterior a l’Exposició Nacional 

de Madrid amb la composició Últims 

moments de Felip II o El testament de 

Felipe II.93 Aquesta li havia valgut al 

certamen espanyol una medalla de segona 

classe al mèrit, sent presentat també a París 

on rebé una menció honorífica. Al morir 

Casanova, aquesta tela fou regalada pels 

seus germans al Museu de Tortosa, desapareixent-hi durant la Guerra Civil 

Espanyola.
94

  

                                                             

92 S.FLAQUER, F.FONTBONA, M.T.PAGÈS, Inventari d’artistes catalans....p.40.   

93 Ídem.  

94  Sinesi SABATER, Album biográfico detrtosense, Tortosa, Ed. Obdulio Rodríguez i González de los Ríos, 1892, p.108. 

Fig. 4 Últims moments de Felip II, Oli sobre llenç, 
mesures desconegudes, desaparegut durant  la 

Guerra Civil Espanyola 
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L’ any 1886,  presentà Sant Ferran rei d’Espanya.95 L’obra va ser comprada pel propi 

govern espanyol, pagant 4000 francs, sent traslladada posteriorment al Museu d’Art 

Modern de Barcelona, actualment es troba situada al Museo del Prado de Madrid. 

L’any vinent, el mateix llenç fou presentat a l’Exposició Nacional de Madrid, rebent 

una medalla de segona classe. Tot i rebre 

aquest premi, la polèmica estava servida, 

ja que tant Casanova com una gran part 

dels experts, creien que aquesta 

composició mereixia la primera medalla.96 

Al 1887 va exposar Cristòfor Colom.97 

Aquesta tela va ser adquirida pel Govern 

Español, tenint una gran difusió al ser 

reproduïda per l’empresa Hanfstaengl de Munich com a prototip de quadre històric.98  

Un any després l’obra escollida per Casanova per a presentar-se al certamen va ser 

El Cardenal Richelieu al setge de La Rochelle.
99  

Finalment, l’any 1889 el pintor va veure l’èxit amb el llenç Arribada de Carles V al 

Monestir de Yuste, obra que actualment es troba en propietat del Museu Nacional 

d’Art de Catalunya. La peça li valgué una medalla de bronze.100 Aquesta no fou 

presentada al Saló Nacional com era habitual, sinó a l’Exposició Universal que 

acollia aquell mateix any la capital de la llum. La tela va arribar a Catalunya, sent 

exposada a la Sala Parés l’any 1910, esdevenint també una de les teles amb més 

diversitat d’opinions entre la fortuna crítica tal i com s’il·lustra posteriorment en 

aquest treball. Referent a la decisió del jurat de l’Exposició Universal, Casanova 

afirma en una carta escrita al seu íntim amic Josep Masriera: ‘’la grandísima 

                                                             

95 Ídem.  

96 S.SABATER, Album biográfico detrtosense...p.109. 

97 S.FLAQUER, F.FONTBONA, M.T.PAGÈS, Inventari d’artistes catalans....p.40.   

98 J.ANTÓ, ‘’Vida y Obra... p.308. 

99 S.FLAQUER, F.FONTBONA, M.T.PAGÈS, Inventari d’artistes catalans....p.40.   

100 ''Exposición de Antonio Casanova Estorach'' El Heraldo de Madrid, 6 de juny de 1924, p.3. 

Fig.5 Sant Ferran rei d’Espanya, Oli sobre llenç, 300 x 468 
cm, Madrid, Museo del Prado. 
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injustícia que me ha hecho el jurado internacional de esta Exposición Universal ha 

llenado el cáliz de mi amargura’’ afegint entre lamentacions i plors que aquell havia 

estat el pitjor any entre tots els que havia viscut fins al moment, havent estat la 

recent mort del seu ‘’segon pare’’ Claudi Lorenzale, un xoc terrible que enfonsaria en 

la penombra del seu estudi al ja de per si depressiu artista.101 Aquesta fou la 

penúltima composició que el genial artista presentaria a la mostra parisenca, 

exposant com a darrera Un pasatge difícil, l’any en que finà, 1896. 

A més a més de les obres presentades als certàmens de la capital francesa, l’artista 

també enviaria diverses produccions a les Exposicions Nacionals de Madrid, obtenint 

així les ja citades medalles dels anys 1884 i 1887, rebent l’honor de ser nombrat 

Comanador de l’Ordre d’Isabel la Catòlica.102 

L’any 1890 el Cercle Mercantil i Industrial de Tortosa va organitzar una exposició 

honorífica centrada en la figura del pintor, aquest però, lamentaria profundament no 

poder assistir-hi en una carta.103 Malauradament, la mare d’Antoni Casanova, 

Tomasa Estorach  morí tot just un any després, de nou un altre cop emocional per al 

pintor. Tot i la negativa de dos anys enrere de viatjar cap a la ciutat que l’havia vist 

nàixer, l’any 1893 l’artista sí que va poder desplaçar-se cap a la població catalana.104 

Un breu viatge en el que podria gaudir de la companya de la seva família, i sobretot 

del seu pare recentment vidu, realitzant Casanova tot un seguit d’apunts i pintures 

del municipi i de la casa on va passar la seva més tendra infantesa. Per desgràcia, 

poc després de tornar a París, Antoni Casanova viuria el seu propi annus horripilis 

durant les darreries d’aquell 1893. La primera etapa de l’any no havia estat 

especialment crítica, tot i la greu malaltia soferta per la seva germana Rosa, aquesta 

va ser operada amb èxit a París, sent l’excel·lent recuperació d’aquesta celebrada 

amb joia pel seu estimat germà. Es conserva un oli, al qual no hem pogut accedir 

directament, fet entre el 4 i el 6 de juliol en el qual apareix la intervinguda amb el cap 

                                                             

101  Carta d’Antoni Casanova a Josep Masriera, París 17 de setembre de 1889. 

102 G.VERGÉS, El pintor... p.57. 

103  Carta d'Antoni Casanova a Francesc Mestre i Noé, 22 de novembre de 1890. 

104 ''Provincial, Visita de Antoni Casanova'' Correo de la Provincia,   6 de juny de 1893, p.2. 
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embenat.105 Sortosament, com ja hem dit, tot i l’aparatositat de l’operació la 

compareixença de Rosa fou breu i sense complicacions.106 Tot i així, la tristor abatria 

al pintor poc després, al morir el cap de família, Josep Antoni Casanova Besalduch 

durant el mes d’octubre, als setanta anys.107 L’última abraçada que l’Antoni li havia 

donat al seu pare l’any anterior no fou suficient consol per a un fill, ja de per sí amb 

un tarannà depressiu i pessimista, que es trobava dessolat. No cal dir que el vincle 

del tortosí amb la seva família era, tot i la llarga distància que els separava, fort, càlid 

i altament emotiu.108 

Pocs mesos després, però, a final d’aquest horrible 1893, la mala sort es tornaria a 

creuar amb la vida d’Antoni Casanova, concretament durant la nit del dos al tres de 

desembre. El tortosí, havia acumulat una petita fortuna, el seu caràcter desconfiat i 

esquerp l’empenya a guardar els seus béns en un petit amagatall del seu estudi, 

lluny de les entitats bancàries, tot i saber de la seva bona relació amb alguns dels 

millors banquers de l’època. 109 Com era habitual, l’artista tenia a la seva disposició 

tot un seguit de models, recordar que aquesta tasca sovint era desenvolupada per 

gent mancada de recursos amb molt poc a perdre en cas de realitzar un robatori i 

molt a guanyar-hi, a més a més baix les seves ordres també hi tenia un jardiner que 

compartia antecedents penals amb el seu germà.110 Els elements per a un desenllaç 

catastròfic estaven tots en joc, l’arribada d’aquest era només una qüestió de temps. 

Així doncs, foren aquests empleats d’origen italià els qui degueren observar 

agudament les accions d’en Casanova, qui sap si pot ser delatant-se ell mateix en 

alguna ocasió. L’episodi conclogué la nit del dos al tres de desembre, entrant els 

lladres a l’estudi que tant bé coneixien i robant tots els seus estalvis.111 El botí estava 

                                                             

105  J.ANTÓ, ‘’Vida y Obra...p.308. 

106 G.VERGÉS, El pintor...p.87. 

107 La Verdad, 28 de desembre de 1896, p.1. 

108 Ibid, p.57. 

109 F.MASRIERA, ‘’El pintor...p. 2-3. 

110 Cort d’ Apel·lació de Nàpols, Sentència de la Causa Judicial, AntonioCasanova Estorach contra Benedetto Leonardi, Luigi 
Leonardi i Pietro Elía., Nàpols, 1895. Procedent del fons privat Pablo Rueda, Santander. 

111 Le XIX siècle, dimarts 5 de desembre de 1893, p.1. 
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format per uns 200.000 francs i un seguit d’objectes de valor.112 113 El xoc per al 

pintor fou dramàtic caient en un estat de postració, més endavant la seva germana 

Rosa afirmaria que aquell fet fou el que el va matar, ja que es varen veure truncats 

tots els seus projectes de futur. Aquesta situació depressiva, no significà la fi de la 

seva producció artística, però si que es va traduir en un aïllament gairebé perpetu en 

el seu estudi i una desconfiança, rancúnia i misantropia cada cop més acusada. 

Els delinqüents que havien comés el crim foren trobats més endavant a Itàlia, sent 

propietaris d’unes finques comprades amb els diners obtinguts. Tal i com ho havia fet 

dinou anys abans, Casanova emprengué un viatge amb l’objectiu de posar justícia. 

Tot i així aquest cop, el trajecte seria realitzat en sentit contrari, de la capital francesa 

fins a la península itàlica. Així doncs, l’ 1 de març del 1894, Casanova va sortir de 

París acompanyat per un inspector francès, anomenat Prince. En el seu quadern 

titulat ‘’En busca dels meus lladres italians’’s’hi mostra amb detall descrits el nom de 

les pensions, dates, dibuixos...114  

L’ú de juny el tortosí encara seguia a Itàlia, acabant sent el judici pertinent 

completament inútil per a les seves reivindicacions.115 Sortosament, s’ha pogut 

accedir a  una primera sentència dictada a Cassino que seria confirmada a Nàpols, 

aportant així fins l’última dada del fatídic succés i de la disputa posterior, sent 

aquesta annexada en el darrer apartat d’aquest treball.116  

Així doncs, Casanova es convertí en propietari de les terres que els malfactors 

havien comprat a Nàpols,117 una retribució que desballestaria les il·lusions de l’artista 

al esdevenir aquestes un conjunt de feixes àrides sense cap tipus de valor productiu. 

El crim el marcaria profundament, minant completament la moral i la salut del 

artista.118 La depressió que sofriria des d’aleshores seria irreversible, patint poc 

                                                             

112  Carta d'Antoni Casanova a George A. Lucas, 26 de gener de 1895, 

113   Carta d'Antoni Casanova a George A. Lucas, 31 de gener de 1895 

114  Antoni CASANOVA ESTORACH, Viatge a Itàlia en busca dels meus lladres, 1894. 

115  A. CHÉRIÊ, ‘’Antonio Casanova y Estorach...p.1895. 

116  Cort d’ Apel·lació de Nàpols, Sentència de la Causa Judicial... 

117 ‘’Propietario por fuerza’’, La Vanguardia, 21 de març de 1894, p.3. 

118 F.MIQUEL I BADIA, ‘’Un artista catalán... p.273-275. 
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després un atac d’apoplexia. La que en un moment fora una vitalitat incansable i 

encuriosida prompte s’aniria apagant a la penombra d’un estudi massa ple de 

records passats, uns últims dies foscos per al encara relativament jove artista. 

La mort li va arribar a Antoni Casanova i Estorach el dia 22 de desembre de 1896, 

tenint 49 anys d’edat, a causa d’un suposat atac de cor. Joan Antó va precisar el lloc 

on descansava el cos del difunt, el Cementiri de Bagneux.119 

La data exacta en que morí el pintor ha estat sovint errada,120 inclús en biografies 

directes fetes en aquella època, en les que s’indica que va morir la nit del 24. 121 Tot i 

així, sabem que el dia exacte correspon al 22 gràcies a una esquela parisenca citada 

per Vergés. Gràcies a aquest document es revela l’existència d’una vídua que 

encapçalava el llistat de familiars.122 En l’epistolari de l’artista bé hem pogut 

corroborar l’existència d’aquesta companya sentimental, fins ara gairebé oblidada.123 

Destacar també, que la premsa del moment es va fer gran ressò de la tràgica 

pèrdua, sent aquesta una mostra més de la importància que el pintor tingué dins  del 

panorama artístic com a figura de primer nivell.124  

Un cop mort, el Cònsol d’Espanya va segellar amb una estampeta roja els treballs 

que el pintor tenia al seu estudi en el moment que havia finat.  

A la tristor per la pèrdua d’un difunt, sempre s’hi afegeix una responsabilitat inherent 

a aquesta que sovint pot causar més d’un maldecap. Què dir doncs, del cas d’un 

artista d’èxit que havia fet fortuna a cents de quilòmetres del lloc on residien els seus 

parents? Evidentment, els encarregats de gestionar la defunció i els assumptes 

pendents del creador foren els seus germans, Rosa i Manuel. Així doncs, el 29 de 

desembre de l’any 1897, Rosa va viatjar a París per a gestionar l’herència i vendre 

                                                             

119 J.ANTÓ, ‘’Vida y Obra...p.309. 

120 Isidre SABATER... Correo de Tortosa, 5 de febrero d 1897, p.3. 

121 F.MASRIERA, ‘’El pintor ....p. 2-3. 

122 G.VERGÉS, El pintor...p. 65. 

123  Carta d'Antoni Casanova a Josep Masriera, 17 de setembre de 1889 

124 ''Muerte de Antonio Casanova'' Diario oficial de avisos de Madrid, 27 de desembre de 1896, p. 2. 
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els béns del pintor. A més a més, també  fou ella qui parlà amb l’historiador Francesc 

Mestre i Noé (Tortosa, 1866-1940), infructuosament, per a que l'ajudés a gestionar el 

trasllat del cos del finat a la seva ciutat natal,125 així com també qui va guardar tota la 

documentació i records més íntims del pintor. Afegir que juntament a en Manuel, 

regalaria tres quadres de gran importància a Barcelona, Tortosa i Madrid.126  

Al morir Casanova la reacció de les necrològiques fou immediata, recalcant aquestes 

sempre la seva notorietat com a pintor.127 

Amb el mercat artístic anhelant adquirir les darreres obres del artista, va realitzar-se 

una subhasta amb les creacions que el finat tenia en possessió al morir. El lloc 

escollit, fou ni mes ni menys que l’Hotel Drouot, a data d’ 1 de juny de 1897, l’ indret 

on dotze anys abans s’havia produït la subhasta pòstuma del gran geni reusenc 

Marià Fortuny. Quin goig haguera tingut el tortosí d’haver sabut de forma confirmada 

que els seus darrers llenços acabarien venent-se al mateix lloc on els treballs del 

seu admiradíssim company també ho havien estat anys enrere.  El conjunt del lot 

estava format per cent cinquanta pintures a l’oli, un centenar d’aquarel·les i diversos 

dibuixos. Aquesta, fou realitzada en dos fases, una primera amb obres 

seleccionades i la darrera amb la totalitat de l’obra. En Manuel i la Rosa, que 

romanien com a hereus del difunt, varen regalar l’obra Últims moments de Felip II a 

l’ajuntament de Tortosa,128 129aquesta va ser exposada al museu municipal fins a la 

seva lamentable desaparició l’any 1936, així com també una sèrie de dibuixos 

regalats per la Rosa a l’Ateneu de Tortosa. D’altra banda, també varen regalar a 

l’Ajuntament de Barcelona la composició Sant Ferran Rei d'Espanya.130  

 

 

                                                             

125 Carta de Rosa Casanova Estorach a Francesc Mestre i Noé, 7 de desembre de 1897 

126 G.VERGÉS, El pintor ...p.65. 
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INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA 

 

 

Per analitzar la trajectòria artística d’Antoni Casanova Estorach cal fer primer una 

contextualització. 

En l’àmbit estilístic, una reacció evolutiva contra la teatralitat artificiosa dels grans 

formats acadèmics havia portat a una bona part dels artistes de l’època a realitzar un 

nou tipus de pintures. Sorgí així el gust pel detall, l’observació minuciosa i l’anhel 

resolutiu d’executar fins al més mínim element de la composició amb una precisió 

absoluta. L’artista que va encapçalar aquesta tendència de forma pionera al segle 

XIX fou el francès Jean Louis Ernest Meissonier, sent tot aquest corrent una 

relectura moderna de les petites obres holandeses del segle XVI que anys enrere 

havien elevat l’art d’aquest país bàltic al podi més excels de la pintura universal.  La 

minuciositat reproduïda a través de la paciència, la dificultat de representar fins 

l’últim aspecte de les escenes, el gust per quelcom propi gairebé d’una miniatura 

determinaren un format adequat a les circumstancies. Així doncs, Meissonier 

imposaria en aquest sector el gust pel tableautin, entenent com a aquest el quadre 

de petit format ideal per a pintar dintre de l’estudi, còmode, versàtil i molt vendible. A 

més a més, el francès també va lligar aquest estil i format amb una temàtica 

recurrent concreta, tractant-se doncs sovint d’escenes de gènere ambientades en el 

segle XVIII. Es representaven així, un gran nombre de situacions refinades que 

evocaven la pompositat i luxe de l’Antic Règim, les anomenades escenes de 

casaques.  Aquesta pintura fou altament apreciada per la burgesia ascendent del 

Segon Imperi Francès i de la Tercera República, sovint ignorant dels preceptes 

acadèmics seguits per la cúria que els precedeix, gustosa d’aquest estil refinat que 

evocava la glòria decadent dels darrers temps de l’hegemonia social aristocràtica.131 

Resulta curiós que fos la nova classe dominant la que cerqués en el mercat 

aquestes escenes que representaven el luxe fastuós de l’antiga noblesa imperant. 
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Sense cap dubte, els nous adinerats pretenien emmirallar-se en aquells a qui unes 

dècades abans havien passat per la guillotina, sinònim inequívoc de que els nous 

poders fàctics mantingueren els tics de la vella aristocràcia. Més concretament, foren 

els nous rics sorgits ja des de els temps del Segon Imperi els qui compraren 

massivament aquest tipus d’obres. Resulta molt encertada l’afirmació d’Enrique 

Lafuente Ferrari, qui digué que els burgesos del Segon Imperi van revelar-se contra 

el ‘’pare’’, és a dir, la burgesia de la primera meitat del segle XIX, abraçant els valors 

del ‘’avi’’, els poderosos de l’Antic Règim.132 

En aquells temps, Espanya estava mancada d’un mercat artístic interior rellevant, fet 

pel qual els artistes recorrien a les ciutats de Roma  i París com a punts des d’on 

prosperar.133 A meitat del segle XIX es produí a la península un estancament artístic, 

sent la prova d’aquest la falta d’un canvi de relleu generacional a l’Acadèmia, fet pel 

qual les tendències dominants foren durant massa anys les d’una generació 

obsoleta. Recordar, que només a través dels preceptes estilístics de l’elit normativa, 

els pintors aspirants podien progressar en la seva carrera, ja que dels primers 

depenia l’obtenció de beques i medalles. Era doncs obligat, el domini de la pintura 

d’història per a anar avançant professionalment cap al cim de l’excel·lència artística. 

La concepció d’aquestes obres s’havia de realitzar amb la total obligació de recórrer 

sempre al màxim rigor historicista, fet que es traduïa en la necessitat de conèixer fins 

al més mínim detall elements com la indumentària.  

Amb l’etapa dels Eduardo Cano (Madrid 1823-Sevilla 1897) i Antonio Gisbert (Alcoi 

1834-París 1902) conclosa, els pintors de la següent generació com Francisco 

Pradilla (Villanueva de Gallego 1848-Madrid 1921) o Antonio Muñoz (València, 1840-

Màlaga 1924) varen incorporar una paleta més fosca amb tendència cap al 

clarobscur,134heretada de les grans composicions barroques, en la que inclús sovint 

s’hi troben atreviments efectistes com bé es el cas de la Joana la Boja de Francisco 

Pradilla. Tot i així, el gust per la llum en les temàtiques històriques seguiria estant 

present i arribaria inclús a emfatitzar-ne, recordar doncs, obres com Comitiva del 
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bateig del príncep Joan, fill dels Reis Catòlics, pels carrers de Sevilla del mateix 

Pradilla o els treballs de José Villegas com La Mort del Mestre. Antoni Casanova va 

viure els darrers dies d’esplendor de la pintura d’història espanyola. D’aquest 

període, es destaquen entre altres teles com Últims moments de Felip II del propi 

tortosí, el cèlebre Spoliarium del filipí Juan Luna (Badoc 1857-Hong Kong 1899), el 

Dos de Maig de Joaquim Sorolla (València 1863-Cercedilla 1923) o La invasió dels 

bàrbars d’Ulpiano Checa (Colmenar de Oreja 1860-Dax 1916).135136 

D’altra banda a Roma, els seguidors de Fortuny adoptaren les qualitats brillants 

pròpies del seu virtuosisme preciosista, adscrivint-se al luminisme i prenent les 

característiques de l’art del reusenc, tant en la tècnica com en la narrativa. Entre 

aquests, destaquen juntament amb Casanova, artistes com Josep Tapiró Baró (Reus 

1836-Tánger, 1913), Tomàs Moragas Torras (Girona 1837-Barcelona 1906) , Ramon 

Tusquets Maignon (Barcelona 1839-Roma 1904) o Arcadi Mas i Fondevila 

(Barcelona 1951-Sitges 1934), entre altres.  

Un cop definits aquests paràmetres, procedim a analitzar les diferents tipologies 

artístiques presents en la trajectòria artística del tortosí. 

Primerament, cal analitzar les obres inicials del artista, aquelles pròpies de la seva 

etapa formativa. Trobem ja des dels inicis una fixació molt meticulosa envers el detall 

i el dibuix, tot i la tosquedat inicial pròpia d’un artista en etapa d’aprenentatge, 

aquestes característiques ja hi eren presents. Amb l’herència artística dels seus 

professors, Claudi Lorenzale i Federico de Madrazo, Casanova va seguir al peu de 

la lletra les formules d’aquests, podent ascendir gratament com a pintor gràcies a 

aquest tarannà meticulós tant necessari a l’hora de constituir aquest tipus d’obres.  

Recordar doncs, l’oli Alfons VIII arrengant la seva host abans de la Batalla de las 

Navas de Tolosa en el qual ja s’hi pot intuir el caràcter preciosista propi de les seves 

creacions posteriors. Cal afegir que aquest treball tot i ser realitzat pel tortosí a la 

tendra edat de dinou anys i patir algun error anatòmic, mostra un precoç virtuosisme 
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i una excel·lent pulcritud en quelcom referent al dibuix que ens ajuda a comprendre 

el perquè del seu èxit posterior.  

A partir d’aleshores cal diferenciar entre les teles d’història i les petites pintures de 

gènere. 

Les primeres mantingueren sempre el rigor academicista, però amb el temps 

adquiririen els valors propis de les pintures de gènere, havent una simbiosi entre 

aquestes. Aquesta s’aprecia en teles com L’hàbit i la espasa o  L’arribada de Carles 

V al Monestir de Yuste en les que tot i pertànyer al gran gènere històric, mantenint 

totes les característiques pròpies dels treballs que s’havien d’exposar enfront l’elit 

artística,  es tracten les escenes de forma gairebé costumista i anecdòtica. 

Les segones, com ja hem dit, corresponen al Casanova ‘’més lliure’’, prenent com a 

referència el gènere de casaca i perruca del segle XVIII en un primer moment,  

especialitzant-se posteriorment en les produccions anticlericals. 

Generalment, la creació del tortosí està dotada de diversos elements a destacar, els 

quals foren sense cap dubte els artífexs del seu triomf: 

-El gran sentit de la composició del ebrenc el va convertir en un artista més que 

eficient quan s’enfrontava amb el repte de les grans composicions històriques. 

-La precisió només assequible a través del esforç, la meticulositat i un bon ús del 

dibuix. Aquesta és present en les vestidures, les joies, les armes i tots els elements 

superflus que formen els seus treballs. 

-El color, gairebé sempre subjugat al dibuix, passarà de la plasticitat artificiosa del 

natzarenisme cap als clarobscurs propis dels grans llenços d’història del moment 

que bevien de l’influencia barroca espanyola. Amb la seva estada a Roma, el tortosí 

va adaptar el colorisme propi dels fortunyans. 

-La genialitat a l’hora de representar diferents expressions facials. La gracilitat amb 

que Casanova mostra els rostres dels seus afamats monjos, és només assequible 

per als pintors més dotats. 

- L’economia de mitjans assolida en la seva maduresa. Tradicionalment s’ha negat 

que Casanova s’arribés a adaptar mai a les noves plasticitats, sí és cert que les 
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seves necessitats econòmiques i professionals el feien cenyir-se a l’art imperant del 

moment, tot i així s’intueix un caràcter cada cop més esbossat a l’hora de realitzar 

alguns elements secundaris de les seves composicions. Així doncs, els rostres i els 

cossos dels protagonistes dels seus olis resultaran inalterables, mantenint sempre 

un gran rigor marcat per la línia del dibuix, però en les joies, utensilis o motius 

decoratius s’hi pot apreciar una agilitat que flueix paral·lela a la resolució utilitzada 

per Fortuny a l’hora d’incorporar elements preciosistes.  

Cercant els orígens del gènere anticlerical a la capital parisenca, les representacions 

de quelcom hispànic realitzades durant els anys seixanta per artistes com León-

Joseph Bonnat (Bayona 1833- Monchy-Saint-Éloy 1922), sovint sumaven al 

costumisme de mantellina i casaca, altres escenes associades com a definitòries de 

la realitat espanyola. Tanmateix, bé en fou el cas dels bufons i les tauromàquies com 

a sinònims de l’extravagància suposadament heretada de la dinastia dels Habsburg 

o les pròpies escenes anticlericals com a reforç envers l’idea d’una Espanya atàvica. 

Centrant-nos en la darrera tipologia, seria l’artista francès Jules Worms (París 1832-

1924), qui consolidaria definitivament aquest tipus de composicions satíriques 

influenciant directament als seus companys i amics Eduardo Zamacois y Zabala 

(Bilbao 1841-Madrid 1871) i Jean Georges Vibert (París 1840-1902).137  Quan 

Casanova arribà a París, trobà en les composicions burlesques envers quelcom 

eclesiàstic un gènere establert al mercat des de feia poc més d’un lustre. Tanmateix, 

el català fou proper al cercle afí a aquestes composicions definit ja des de la dècada 

anterior, compartint amistat amb Alexandre Dumas fill (Paris 1824-Marly-le-Roi 

1895), les tertúlies del qual havien estat sovintejades pels propis Vibert i Zamacois. 

Per últim, cal destacar la figura d’Adolphe Goupil, el qual també fou el marxant dels 

artistes anteriorment citats, alhora que exercí com a tutor legal de l’orfe Jean 

Georges Vibert durant la seva infantesa.  

Més enllà de les característiques amplament citades prèviament per altres autors, 

hom destacaria un fet rellevant del qual fins ara no se n’havia escrit mai. Aquest és la 

consonància temàtica que Antoni Casanova va desenvolupar paral·lelament amb el 
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 V.V.A.A., Zamacois, Fortuny, Meissonier (Catàleg exposició Sala BBK 17 octubre de 2006 a 28 de gener de 2007), Museo 

de Bellas Artes de Bilbao, 2006, p.50-63. 



48 

 

grup que acabem de citar. Aquest fet no és casual, ja que respon al anhel dels 

artistes d’imitar, dit aquest darrer terme sense el més mínim to despectiu, aquells 

treballs que gaudien d’èxit comercial. Així doncs, trobem moltes escenes que 

esdevenen gairebé idèntiques, les quals sorprenen al desvelar enfront l’investigador 

els que quasi podrien ser considerats com a subgèneres temàtics dins les 

composicions de casaca i anticlericals.  Realitzant un buidatge envers els principals 

artistes que desenvoluparen aquesta temàtica hi podem apreciar diverses afinitats i 

paral·lelismes temàtics. Així doncs,s’hi poden contemplar els monjos i notables 

personatges acompanyats de belles dames amb les quals tenen una actitud de 

coqueteig. S’hi adhereixen també les escenes que humanitzen als retratats d’una 

forma menys compromesa, com per exemple aquelles en que els protagonistes 

realitzen tasques quotidianes. Per últim, destacar la continua repetició de tres temes 

concrets presents en les teles de diversos artistes d’aquest cercle, entre els quals 

també Casanova, es tracta de: clergues jugant a escacs, bufant una beguda calenta 

o interactuant amb ases. 
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FORTUNA CRÍTICA 

 

 

Abans d’endinsar-nos en l’ampli gruix d’articles crítics referents a l’artista Antoni 

Casanova Estorach, bé hem volgut repassar cronològicament la historiografia 

principal generada al voltant de la figura estudiada. Així doncs, amb la voluntat de 

clarificar la recerca, procedim a introduir aquelles aportacions amb més pes, sent 

però aquells aspectes més interessants contrastats amb la hemerografia més 

endavant. 

La primera aportació extensa és la monografia realitzada per Sinesi Sabater recollida 

a l’Album Biográfico Dertosense. Aquesta, defineix els elements principals de la 

biografia de l’artista, caient però sovint en la hipèrbole i la manca d’exactitud. 

Prèviament, elabora una síntesi envers l’art de la pintura a través de la història, 

prenent com a referència la Història de la Pintura de Francesc Pi i Maragall 

(Barcelona 1824-Madrid 1901) i  L’Art a Espanya de Francesc Miquel i Badia 

(Barcelona 1840-1899). Així doncs, la intenció del escriptor tortosí recau en situar el 

nom del seu paisà entre el dels artistes més importants de tots els temps. Com bé 

hem dit, s’hi pot veure establerta la que serà la primera aproximació monogràfica 

consolidada, assolida gràcies al contacte directe amb el pintor i el seu entorn 

familiar.  Centrats, en la valoració artística pertinent, no hi trobem en les línies de 

Sabater elements de divergència que anticipen les crítiques futures, sorgides també 

des de Tortosa, en contra de la seva producció anticlerical. Més enllà de descriure 

sistemàticament les seves produccions, en destaca l’alt grau de virtuosisme present 

en aquestes, enumerant els seus èxits més importants en les diferents exposicions, 

estant aquests últims citats prèviament en aquest treball. En aquest sentit, hi 

assenyala també la polèmica sorgida a l’Exposició Nacional de Madrid de l’any 1887, 

adherint-se al corrent que denunciava el veredicte del jurat que no concedí la 

Medalla de Primera Classe a la tela Sant Ferran Rei d’Espanya.  També destaca la 

sentència en la qual s’exposa en primícia que fou l’obra L’hàbit i la espasa, 
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presentada a la capital francesa l’any 1882, el gran punt d’inflexió en la valoració 

crítica de la producció del pintor.138 

Anys després a França, poc abans de la mort de l’artista, Alfred Chériê en dedicà un 

escrit a Del Moniteur des Arts, el qual es recreava en l’amistat i companyonia entre 

Antoni Casanova i el seu mestre Claudi Lorenzale. Ometent les referències generals 

envers la seva vida, en destaquem l’anàlisi artístic pertinent el qual revela al creador 

català com un hàbil i versàtil dibuixant, dotat d’un excel·lent sentit compositiu tant per 

a les pintures d’història com per a les escenes de gènere.139 Aquest discurs serà 

habitual des d’aleshores, sent però aquest dualisme entre les grans composicions i  

les obres de petit format diferenciat posteriorment per aquells que en volgueren 

negar l’encert de les produccions anticlericals, tal i com es pot contemplar en la 

hemerografia estudiada més endavant. 

Amb la mort d’Antoni Casanova Estorach l’any 1896 es publicaren tres dels textos 

més importants a nivell historiogràfic. Així doncs, és primordial destacar l’aportació 

de Francesc Mestre i Noé (Tortosa 1866-1940) ,qui realitzà una esplèndida cerca 

documental, d’especial interès per quelcom referent a  l’etapa formativa del pintor, 

sent també un dels primers en destacar l’esforç que aquest realitzà per a sortir de la 

misèria a través del seu treball. En l’apartat artístic, com és habitual, el tortosí no 

escatima en paraules a l’hora d’elogiar el rigor compositiu del artista.  

Pel seu pes en la historiografia catalana, hi subratllem l’aportació del ja citat 

Francesc Miquel i Badia, sent aquesta una de les primeres valoracions crítiques 

d’interès per l’erudició derivada del saber de l’autor. Coneixedor del tarannà dels 

diversos sectors del públic, adverteix de la possible negativitat amb la qual alguns 

col·lectius poden rebre els seus treballs de caràcter burlesc, tanmateix, excusa 

l’artista tot afirmant que aquestes produccions deriven de les exigències de la 

clientela pertinent. El crític veu molt encertadament en la producció del ebrenc una 

excel·lent mescla entre la tradició pictòrica espanyola, subratllant la importància de 
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  Sinesi SABATER, Album biográfico detrtosense, Tortosa, Ed. Obdulio Rodríguez i González de los Ríos, p.91-111. 

139
 Alfred CHÉRIE, ‘’Antonio Casanova y Estorach’’ Del Moniteur des Arts, París 25 de juliol de 1895. 
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Goya, i la incorporació a París dels preceptes d’arrel holandesa.140 D’altra banda, pel 

que fa a Josep Roca i Roca (Terrassa 1848-Barcelona 1924), aquest en destaca 

l’excel·lent difusió dels petits llenços de l’artista arreu del món, adscrit de nou a la 

tendència general que en subratlla l’excel·lent qualitat del seu dibuix, propi d’una 

minuciosa pulcritud, un àvid gust pel detall i una rígida disciplina de treball.141 

Dècades més tard, el pintor Francesc Masriera en dedicà un valuós article a La 

Gaseta de les Arts. Tot i aportar algunes dades significatives, bé en trobem el més 

que habitual i excusable excés de repetició per a quelcom referent a l’apartat 

biogràfic. Malgrat aquesta observació, en referir-se a la producció artística, el 

creador i amic d’en Casanova, realitza una observació d’alt interès descrivint 

l’evolució en la tipologia representativa del pintor. Així doncs, en denuncia un 

cromatisme excessivament apagat en les primeres composicions, el qual bé en 

deduïm és fruit del modelatge realitzat a partir de tons negres propi de la tradició 

acadèmica del moment. Posteriorment, en detecta un canvi en positiu al 

desenvolupar llenços dotats d’una celebrada brillantor, la qual entenem que sorgeix 

paral·lelament al desenvolupament de les escenes de gènere, sent incorporada 

posteriorment als grans llenços d’història. 

Ja entrats en els anys cinquanta del segle passat, hi destaquen en motiu de 

l’homenatge que es celebrà a Tortosa, els articles publicats a la revista La Zuda, molt 

especialment el realitzat per Joan Antó per la virtut de la seva tasca documental. Es 

presenten així una sèrie de texts els quals n’enalteixen l’art del pintor i en detallen la 

seva vida i trajectòria. Tanmateix, es pot visualitzar, tal i com havia succeït en 

anterioritat, la voluntat d’excusar la producció anticlerical d’Antoni Casanova a partir 

de la necessitat d’adaptar-se a les demandes del mercat, fent-se de nou palès el que 

ha estat tradicionalment un dels punts més susceptibles de generar polèmica.  

Per últim, cal destacar el que és fins ara el document més complet referent a Antoni 

Casanova Estorach. Així doncs, el treball de recerca realitzat per Gerard Vergés 

(Tortosa 1931-2014) en la seva publicació de l’any 1983 esdevé un referent continu 

al compilar tota la informació prèvia i aportar tot un seguit de dades pròpies. A més a 
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 Francesc MIQUEL I BADIA ‘’Un artista catalán’’ Recull Diario de Barcelona, Fons Raimon Casellas, 2 de gener de 1897. 

141
 Josep ROCA ROCA,  ‘’Antonio Casanova y Estorach’’  La Vanguardia, 10 de gener de 1897. 
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més,  cal destacar el rigor del poeta, qui no cau en errors previs com els presents en 

els escrits que subordinen la valoració tècnica a la temàtica o aquells que ofereixen 

una visió distorsionada per quelcom exageradament enaltidor.142   

Retrocedint considerablement en el temps, centrats ja en la documentació pertinent 

a la hemerografia, bé hi trobem un primer article rellevant escrit pel crític reusenc 

Josep Güell i Mercader (Reus 1839-1905). L’autor descriu la trajectòria d’alguns dels 

artistes més destacats del moment, situant l’anàlisi vers Casanova Estorach al costat 

de creadors de renom contemporanis com els il·lustres Claudi Lorenzale i Peregrí 

Clavé, o els virtuosos postfortunyans Baldomer Galofre i Antoni Fabrés. Com és 

habitual en la majoria de crítiques, se’n destaca el precoç talent de l’artista. Entre les 

obres referenciades, Alfons VII arrengant les seves host a Las Navas de Tolosa es 

presenta com a la producció que confirma la seva consolidació a Madrid, sent 

interessant també la descripció feta sobre Les Vespres Sicilianes on s’hi afirma: ‘’ 

hay más de ochenta figuras de tamaño natural, maravillosamente trazadas.’’ Resulta 

també interessant la curiosa referència al llenç El Vell Marquès y el Barber, oli el qual 

tot i no ser considerat com a un quadre principal entre el total de la seva producció 

no és aliè als elogis ‘’cuya escena pasa en un salón barroco, mostrando el pintor 

gran inteligencia y habilidad en los detalles del decorado.’’ Per últim, s’hi mostra el 

goig del que gaudia el català a París, afirmant que allí hi cultivà amb èxit la pintura 

de gènere,143 compaginant aquesta activitat amb la participació en les Exposicions 

Nacionals, assenyalant l’encert de les obres Víctimes d’un robatori o Bandits del 

segle XVI i Els favorits de la cort de Ferran VII. 144 Aquesta darrera tela també 

apareix descrita en un article del mateix any al municipi natal del seu creador, 

representada a través d’una fotografia. Cal fer un petit parèntesi, i reafirmar la 

importància dels estudis pertanyents a l’anàlisi de la difusió de l’art a través del 

temps, sent aquest el moment en que la fotografia tot just començava a esdevenir, 

en termes benjaminians, un element clau per a la democratització i l’accessibilitat de 

les imatges. Tornant al text, la crítica local prenia partit pel seu paisà, postulant-lo 
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  Gerard VERGÉS, El pintor tortosí... 

143 Molt probablement, les temàtiques anticlericals de Casanova no haurien escandalitzat al periodista reusenc afiliat al 
Partit Republicà Democràtic Federal. 

144 Joan GÜELL MERCADÉ, ‘’Los pintores catalanes en nuestros dias II’’ La Ilustración Española y Americana,  1877,  p.82. 
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com al més digne successor de Marià Fortuny: ‘’El genio de La Vicaría y el genio del 

autor de Los Favoritos de la Corte se confunden, y con dificultad se nota diferencia 

de mérito en estas dos obras maestras’’ tot emparant-se aquesta afirmació en les 

crítiques realitzades per Louis Decamps i Theophile Gautier prèviament.145 

Precisament en aquesta publicació, hi apareixeria l’any vinent un text monogràfic en 

el qual de nou Casanova és cridat a omplir el buit deixat per Fortuny. S’hi mostren 

algues dades d’alt interès biogràfic de forma molt primerenca: ‘’yendo a la escuela 

de primeras letras era su único afán calcar los santos de las estampas en papel 

transparente. Más tarde los copiaba ya, de manera que llamaba la atención su 

asidua y natural afición al dibujo...’’ però més enllà de quelcom referent a la seva 

vida i les valuosos aportacions del document, centrats de nou en la fortuna crítica bé 

hi recalca l’excel·lent acceptació de la que gaudiren les obres  Els favorits de la cort, 

Una mala broma, Els promesos, La temptació i Les andaluses. Una dada interessant 

és la referent al llenç Carles V recollint els pinzells a Tizià, aportant: ‘’le fué 

desgraciado en los mismos salones de la Exposición, no se sabe por quién ni 

porqué, pero que los tribunales de Francia entienden en el asunto en virtud de 

denuncia del Sr. Casanova.’’ Finalment, tement una reconversió estilística aliena al 

gust acadèmic imperant, l’autor adverteix: ‘’Si la atmósfera viciada de París en que 

vive, le indujera a pintar cuadros de bajo realismo, recuerde las grandes ideales que 

aprendió en el seno de su familia.’’146 

De caràcter negatiu és la descripció posterior realitzada per Jacinto Octavio Picón 

(Madrid 1852-1923) vers L’heroi de la festa, afirmant: ‘’La composición, falta de 

unidad; el dibujo es desigual, notándose desmesurada afición a prologar la figuras, y 

la factura anacarada, sola palabra con que puede expresarse la preocupación, como 

a cuantos se dan a la explotación del casacón, de hacer transparentes tonos que 

dan carácter cristalino a objetos que no lo tienen’’ Redimeix, però, al català 

seguidament: ‘’Casanova ha demostrado con sus dibujos a pluma que reúne estudio, 

saber y practica muy superiores a los que indica El Héroe de la fiesta; en cuanto a 

elegancia de toque, puede figurar entre los primeros de cuantos aquí trabajan, y sus 

                                                             

145 El Correo de las Familias, 1 de gener de 1877, p.9. 

146  El Correo de las Familias, 1 de juliol de 1878, p.8-10. 
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defectos son a mi entender, consecuencia del mal gusto; las exigencias y la 

ignorancia del público francés, que toma por elegante lo afeminado y confunde lo 

bonito con lo bello.’’ Resulta d’especial interès l’atractiu que li suscita la producció 

gràfica del català, lleugerament més propera als nous corrents realistes als que 

s’adscriu el madrileny que no pas els llenços que encara mantenen un cert caràcter 

post romàntic. 147  

Contràriament, tant breu com contundent és la crítica d’aquell mateix any a La 

Ilustración Española y Americana en la qual s’hi exposa: ‘’ha cometido el error de 

tratar el importante asunto de Richelieu en el sitio de la Rochelle por medio de 

procedimientos de ejecución aplicables tan sólo a cuadros de pequeñas 

dimensiones, y el efecto se halla, por decirlo así, desparramado.’’148 Aquest petit 

apunt, resulta d’especial interès no només pel rebuig a la nova factura expressat, 

afiliat aquest a l’academicisme més conservador, sinó per corroborar l’atreviment de 

Casanova a l’hora d’incorporar el preceptes més avançats de la seva obra comercial 

en una de les seves teles d’història. Més endavant, descrivint en aquest cas la tela 

Cristòfor Colom: ‘’(...) nos refiere, con un dibujo más exacto que de costumbre y la 

coloración un poca sorda que conviene a la escena (...).’’149 S’hi aprecia així, una 

valoració positiva del Casanova més moderat, aquell que retorna al rígid camí 

acadèmic el qual tant adequadament pot seguir gràcies a la seva pulcritud tècnica, 

però que és amonestat quan emprèn camins aliens a aquest corrent. 

La sempre referencial publicació La Ilustración Artística  mostrava una breu però 

significativa descripció envers La Promesa, obra reproduïda en format de gravat per 

al beneplàcit dels subscriptors, en la qual s’hi destaca la correcció del dibuix i 

l’harmonia compositiva, així com també la excel·lent qualitat dels detalls 

representats, destacant-ne tant el virtuosisme que en desenvolupa com  la veracitat 

històrica corresponent, concloent-s’hi: ‘’ ... con corazón se disputan a porfía los más 

                                                             

147 José Octavio PICÓN, La Ilustración Española y Americana, Nº XXII, 4 de Juny de 1880, p.890. 

148 Armand Gouzien,  La Ilustración Española y Americana, 8 de juliol de 1880, p.363. 

149  A,Gouzien,  La Ilustración Española...p.367. 
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acreditados periódicos ilustrados de Europa sus composiciones para darlas un lugar 

preferente en ellos.’’150 

Resulta d’alt interès la referència envers la composició Últims moments de  Felip II 

de la qual s’hi descrigué: ‘’tonos finísimos, color deshecho; admirable dibujo y 

ejecución en algunas cabezas y manos... No pasa nada: el Rey se muere. Pues bien 

–dicen los cortesanos- que se muera. –Todas las telas son viejas; en aquella época 

no se estrenaba nada. –Gran distinción, algo de aristocrático en el sentimiento, en el 

color y en muchos detalles.’’151 De nou, hem pogut observar com tot i les 

divergències puntuals vers la forma en que es representen les determinades 

temàtiques, el virtuosisme i l’excel·lència tècnica eleven l’art de Casanova entre la 

crítica. 

Retornant a La Ilustración Artística, cal destacar l’aportació de Pedro de Madrazo 

(Roma 1816-Madrid 1898),152 qui en descriu joiosament un dibuix a ploma d’una 

‘’manola’’ enaltint  la seva naturalitat i realisme, citant també a Fortuny com a 

recuperador del gènere eternitzat per Francisco de Goya. 153 Entre aquestes  planes 

s’hi troba també un anàlisi sobre el quadre Sant Ferran Rei d’Espanya. Aquest últim, 

esdevé generalment positiu, ple d’elogis com: ‘’no es posible, aún en esta época de 

sensualismo en que huimos de toda impresión penosa, dejar de experimentar al 

contemplarlos el atractivo que produce todo lo bueno y santo’’ o ‘’estas figuras de 

viejos están esmeradamente estudiadas y soberanamente ejecutadas.’’ Tot i així, el 

madrileny planteja una nota negativa al acusar-ne una excessiva uniformitat: ‘’ 

Casanova hubiera debido introducir alguna mayor variedad en los tipos y en las 

actitudes, y evitar la excesiva uniformidad que resulta de la colocación de los pobres 

en hilera de la cual proviene también la hilera de pies descalzos que no hace buen 

                                                             

150  Fernando ARAUJO, ‘’Nuestros Grabados’’ La Ilustración Artística, 28 de maig de 1883, p.2. 

151  La Ilustración Española y Americana, 30 de juny de 1884, p.383. 

152 Cal recordar la importància del cronista. Si bé la figura del antic mestre de Casanova, Federico de Madrazo, esdevé la 
més important de l’academicisme espanyol, el seu germà no es quedà pas enrere, arribant a dirigir la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando durant l’últim període de la seva vida. Així doncs, els elogis per part d’una figura de tant alt 
nivell dintre dels cercles oficials, n’evidencien si més no,  l’excel·lent qualitat tècnica de l’artista més enllà de qualsevol 
posicionament referent a quelcom temàtic o estilístic. 

153 Pedro DE MADRAZO, ''Nuestro Arte Moderno’’, La Ilustración artística,  20 de juny de1887, p. 2. 
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efecto.’’154 També és positiva, la crítica vers aquest llenç realitzada per la Baronesa 

de Wilson (Granada 1843-Barcelona 1922) en la qual s’hi afirma: ‘’Con justicia fue 

adjudicada a este cuadro una medalla de segunda clase en la última Exposición 

Nacional (...) La figura del monarca es quizás la menos feliz del lienzo’’ havent-hi 

denunciat una representació d’aquest on hi apareix mancat de vigor alhora que 

envellit, tot afegint-hi d’altra banda: ‘’En cambio los diez mendigos instalados en la 

mesa son modelo de expresión, así por sus semblantes, como por sus actitudes.’’ 

Per últim, l’autora conclou: ‘’Sin saber porqué, el lienzo de Casanova recuerda algo a 

la famosa Cena de Leonardo da Vinci.’’155  

La gran tela Sant Ferran Rei d’Espanya és citada de nou en un llistat de La 

Ilustración Católica on s’exposen diversos gravats, estant-hi així pertinentment 

il·lustrat, fent també una descripció on s’hi ratifica el valor del premi atorgat a 

l’Exposició de Belles Arts. Un cop més es subratlla la qualitat representativa dels 

diferents rostres, destacant-ne la llum que envolta tota l’escena en una atmosfera 

mística gairebé espiritual.156  

Retornant a La Ilustración Artística, s’hi succeirien durant aquella temporada una 

sèrie de reproduccions més de la producció del pintor, amb els seus pertinents 

anàlisis, els quals tot i el valor historiogràfic pertinent els hem d’interpretar conscients 

del punt de subjectivitat corresponent al interès comercial de la publicació. Així 

doncs, referent al dibuix titulat !Dichosa edad! s’exclama ‘’...felicitemos al pintor que 

con tan sencillos medios ha trazado una verdadera figura de estudio’’157 Destaca, 

però, la crítica realitzada l’any vinent sobre la tela La Xocolata escrita per Josep 

Yxart (Tarragona 1852-1895), també en la mateixa línea al ser representada en 

format de gravat, ironitzant sobre el tema escollit per l’artista: ‘’La verdad del hecho 

es que fraile y chocolate son dos ideas correlativas’’, finalitzant l’apunt crític 

                                                             

154 Pedro DE MADRAZO, ''Nuestros Grabados'', La Ilustración artística, 20 de juny de 1887, p.2. 

155 Emilia SERRANO ’’Nuestros Grabados’’, La Ilustración Artística, 12 de desembre de 1887, p.2. 

156 ''Grabados'' La Ilustración católica, Madrid, 25-5-1889, página 1. 

157  César BORGIA, ‘’Nuestros Grabados’’ La Ilustración Artística, 31 de octubre de 1887, p.2. 
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qüestionant: ‘’Ignoramos si Casanova ha tenido modelo para su cuadro; de no ser 

así se ha de confesar que ha tenido verdadera intuición.’’158 

Ja entrats en els anys noranta, cal mostrar les diferents divergències a l’hora de 

jutjar la tela Arribada de Carles V al Monestir de Yuste, un primer exemple el tenim 

en un article negatiu corresponent a La Ilustración Católica en el que s’hi pot llegir: 

‘’Una entonación general amarilla verdosa domina en todo el lienzo, perjudicando en 

gran manera. El asunto está ya muy trillado, y esto era causa de que el cuadro de 

Casanova atraiga poco la atención. Trozos bien pintados no faltan, como no podía 

menos tratándose de la obra de un buen artista; pero carece de belleza y la 

impresión que produce no es la de la realidad. Las cabezas todas tienen el mismo 

tono, y las de los frailes algunas resultan caricaturas’’.159 Una nova nota negativa, en 

aquest cas publicada a La Iberia,envers el mateix llenç apareix al qüestionar la 

praxis del pintor, denunciant una deficient execució compositiva a l’hora de transferir 

els estudis previs realitzats del natural al gran format final, afegint-hi també altres 

observacions en la mateixa línea: ‘’Prescindiendo de su entonación desagradable, 

aquel enorme lienzo de treinta metros cuadrados, apenas contiene los pormenores 

necesarios para una tabla de dos decímetros en cuadro. La pintura del Sr. Casanova 

es un terrón de azúcar disuelto en el estanque del Retiro’’160  La mala fortuna 

seguiria fent sang amb el que resultarà ser un dels treballs més polèmics 

qualitativament dels presentats pel genial tortosí. En un altre article, pertanyent en 

aquest cas a Los Mandriles, s’hi exclama: ‘’..¡ay! aquel voluntario enterrado de Yuste 

parece, no el grande hombre desengañado de las deleznables glorias, si no un 

señor de buen aspecto que va a Yuste a pasar agradablemente el día... No veo en la 

composición la seriedad de aquel acto que fue muy serio, Sr. Casanova. Y aquel 

caballo de la derecha no pertenece a ninguna de las castas conocidas.’’ Rematant la 

sentència rotundament amb contundència: ‘’ El cuadro, todo él, parece 

abocetado’’.161 Bé en deduïm, que el gruix de les habituals afirmacions que 

                                                             

158  Josep YXART ‘’Nuestros Grabados’’ La Ilustración Artística, 30 de juliol de 1888, p.2. 

159 ‘’Entrada Carlos V, Exposición Nacional de Madrid'' La Iberia, 7 de febrer de 1890 , p. 2. 

160  La Ilustración Española y Americana, Nº XVIII, p.302. 

161 Los Mandriles, 10 de maig de 1890, p.150. 
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deslliguen la producció dels grans llenços d’història de qualsevol tipus de tractament 

que no fos el purament acadèmic, són relativament recents historiogràficament, i no 

corresponen pas a l’època de l’artista. Així doncs, hi podem observar com els 

entesos més conservadors del moment no es retenen a l’hora de blasmar contra 

qualsevol tipus d’execució heterodoxa, les quals bé es cert, Casanova incorporà en 

alguna ocasió a les seves teles d’història a partir de l’experiència de les pintures de 

gènere, fent gala d’una comprensió pictòrica que l’empenyia cap a quelcom àgil, 

fugaç i modern. Tanmateix, aquests textos contrasten amb el fet que la tela fora 

guardonada amb una Medalla de Bronze a la Exposició Internacional celebrada a 

París, símptoma de la manca de sintonia entre l’establishment artístic peninsular i els 

nous corrents de la Ciutat de la Llum. També d’aquell any, resulta curiosa la crítica 

que va rebre un petit bust d’un clergue enviat des de París, del qual s’hi diu: ‘’cuya 

cabeza está muy bien estudiada, pero la ropa indicada de un modo harto libre y 

estrambótico,’’ 162 Una conclusió ben estranya, i possiblement donada a l’atzar pel 

crític en qüestió, ja que com bé s’ha dit anteriorment en Casanova per la seva 

formació fonamentada en la pintura d’història reproduïda segons els paràmetres d’en 

Lorenzale i en Madrazo cuidava sobretot els detalls de l’ indumentària i les 

vestidures. Qui sap si aquesta crítica no ve suscitada també per la intenció de 

buscar-li alguna pega per petita que sigui a la seva genial i anticlerical obra? 

Canviant de tessitura, referint-nos ara al catàleg del conjunt de teles pertanyents a la 

firma Knoedler & Co. s’hi poden trobar l’any 1893 tres escenes de gènere d’Antoni 

Casanova amb les seves corresponents descripcions que emfatitzen vers quelcom 

suggerent de la temàtica descrita, ’’ sobre La xocolata s’hi escriu: ‘’...with the other 

(hand) raises to his lips a cup of chocolate whose appetizing aroma calls a smile of 

satisfaction to his face...’’163 Així com també, analitzant L’aniversari del Cardenal: 

‘’His eminence, reclining in his luxurios armchair, is enjoying his siesta after 

lunch...’’164 Finalment, la sàtira de l’oli Entre dos focs s’expressa de la següent forma: 

‘’Two monks, returning from a foraging expedition for their convent, have intercepted 

                                                             

162 Luís ALFONSO, La exposición de Blanco y Negro en el Círculo de Bellas Artes , La Época,  7 de febrer de 1890, p.2.  

163  Knoedler & Co., Catàleg de la subhasta realitzada els dies 11, 12, 13 i 14 d’abril de 1893, Nova York, p.26 

164   Knoedler & Co., Catàleg de la subhasta... p.49 
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a village girl who has been flower-gathering, and who listens with an innocent and 

puzzled face, as she sits between them, to their rival blandishments.’’165 Resulta un 

exercici interessant valorar el grau d’acceptació que tingueren les escenes 

anticlericals en l’àmbit nord-americà majoritàriament protestant. De ben segur, els 

aspectes més sòrdids de la jerarquia eclesiàstica catòlica farien les delícies de 

l’establishment del W.A.S.P.166 que ja aleshores emergia com a dominant dintre de 

l’ascendent indústria de la Gilged Age, sent sovint els immigrants catòlics provinents 

d’Irlanda motiu d’escarni i marginació per la seva humil condició social.167  Un públic 

potencial afegit a la burgesia laica de la capital francesa, oposada al món catòlic com 

a element proper a tot el que representava l’Antic Règim. 

Mereixen una menció apart les crítiques sorgides de les necrològiques. Aquest tipus 

de textos sempre ‘’pequen’’ de forma totalment justificada, d’una certa benevolència i 

tendència a la hipèrbole i l’exageració a l’hora de valorar l’obra dels artistes que 

homenatgen, una forma de procedir que no aporta un punt de vista objectiu, però la 

qual no és gens censurable degut a la trista situació del moment. Tot i aquesta 

manca d’imparcialitat, sí que podem recalcar elements destacats de les 

necrològiques presents en l’hemeroteca.  Primerament, La Vanguardia descriu 

Antoni Casanova com al pintor del grup fortunyà que amb més èxit seguí la fortuna 

aclaparadora deixada pel geni reusenc, tot indicant que a París el tortosí havia 

cultivat una pintura al·legòrica on no hi faltaven les ‘’majas, chisperos, frailes y 

casacones’’ destacant de la seva tècnica ‘’con un brío da expresión, una solidez de 

línea y un esplendor de colorido verdaderamente notables.’’ Curiosament, el mateix 

article en descriu també la psique del personatge: ‘’... al carácter retraído, y más que 

retraído, esquivo, huraño hasta misantropía, que tuvo siempre aquel hombre 

honrado y sencillo’’168. També el setmanari La Veu de Catalunya es va fer ressò de la 

                                                             

165  Knoedler & Co., Catàleg de la subhasta... p.115 

166  White Anglo-Saxon Protestants : terme descriptiu del col·lectiu que conforma la burgesia tradicional nord-americana, el 
qual encara avui en dia es manté en les cotes més altes de poder als Estats Units.  

167  Gilded Age o Edat Xapada en Or:  període que engloba l’era posterior a la reconstrucció dels Estats Units un cop 
finalitzada la Guerra de Secessió fins al canvi de segle. Durant aquesta etapa es consolidà l’expansió cap a l’oest, sorgint una 
bonança aparent en l’explotació de les noves terres i la creixent indústria siderúrgica impulsada pel ferrocarril. Tot i així, sota 
la brillant superfície, s’hi amagaven les desigualtats socials, les quals tingueren en els nouvinguts d’Irlanda i Xina les seves 
principals víctimes. 

168 ''Antonio Casanova y Estorach'', La Vanguardia, 6 de gener de1897,  p.1. 
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mort del tortosí, afirmant que a París es convertí en un mestre de l’aquarel·la, afegint 

que no tenia rival a l’hora de representar ‘’assumptes burletes’’, estant dotat d’una 

gran gràcia i facilitat per a aquestes temàtiques. La darrera afirmació resulta si més 

no, contundent: ‘’Al morir, bé pot dir-se que Catalunya ha perdut al artista que més 

mèrits i més personalitat havia recollit, proporcionant-li nous dies de glòria, a la 

herència de la escola d’en Fortuny’’169. Anys després, la mateixa publicació es faria 

ressò de l’exhibició feta a la Sala Parés al maig del 1901 on s’hi presentava una 

miniatura del malaguanyat Casanova de la qual se n’elogia el preciosisme en 

l’execució.170S’hi suma també l’apunt necrològic aportat pel Calendari Català de l’any 

1898 en el que es recorden diverses figures destacables de Catalunya que havien 

perdut la vida recentment, entre aquestes s’hi trobava, com no podia ser d’una altra 

manera, Antoni Casanova. Tot i que el petit recordatori no revela cap dada 

innovadora, sí que corrobora l’èxit professional que visqué el tortosí gràcies a la seva 

perseverança ‘’S’obre pas per tot arreu; prova eloqüent de que molt valia, que 

comprovant gran nombre de quadres i aquarel·les que formen lo catàleg de la seva 

labor artística sempre constant, mai interrompuda.’’171 Per últim, destacar l’aportació 

historiogràfica realitzada a La Verdad, la qual no només  mostrà dades significatives 

vers la biografia de l’artista, sinó que procedí a enumerar les que considerava com a: 

‘’estrellas permanentes en el arte de sus preciosos cuadros’’ composant aquesta 

selecció: Joan de Fivaller reivindicant els furs de Catalunya davant de Ferran 

d’Antequera malalt, Les víctimes d’un robatori, Últims moments de  Felip II, Sant 

Ferran rei d’Espanya, Van Dyck a la cort de Carles I d’Anglaterra, El vell marquès i el 

seu barber, Els favorits de la cort de Ferran VII. 172 

Repassant cronològicament els articles de referència que s’allunyen 

progressivament de la data en que l’artista morí hi trobem una primera crònica 

rellevant entre la premsa local tortosina. Així doncs, esdevé interessant la polèmica 

sorgida a patir de la manca de reconeixement públic mostrada pel consistori vers la 

                                                             

169 ‘’Mort d’Antoni Casanova’’ Veu de Catalunya, 17 de gener de 1897. 

170 ‘’Exposició a la Sala Parés’’ Veu de Catalunya, 31 de maig de1901. 

171  ‘’Necrològica’’ Calendari català,  28 de desembre de 1898. 

172   Francesc MESTRE Y NOÉ, La Verdad, 28 de desembre de 1896, p.1. 
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família del propi artista, la qual havia donat l’oli Últims moments de Felip II, en un 

gran acte de generositat, a la que havia estat la ciutat natal d’Antoni Casanova,: 

‘’...avergonzados del contraste que resulta de la generosidad de aquellos y la 

mezquindad y avaricia del alcalde...’’173 

El mateix mitjà elaboraria l’any vinent una extensa crònica, sota el curiós nom 

Desdenes a los tortosinos ilustres. Sembla ser que la intenció d’aquest és recordar 

les figures d’alguns eminents creadors tortosins com el propi Casanova o el 

compositor Felip Pedrell (Tortosa 1841-Barcelona 1922) a partir d’una sèrie de 

petites monografies. Tanmateix, aquesta tasca no està exempta d’una funció 

soterrada, i és la d’atacar al consistori, acusant-lo de deixar en l’oblit aquests grans 

genis nascuts a la capital del Baix Ebre. Deixant de banda aquesta darrera 

observació, cal procedir a enumerar aquells punts més susceptibles de consideració 

entre els que composen l’hiperbòlic article. Primerament, es remet a una necrològica 

prèvia publicada al Estandarte Católico on després de vanagloriar-ne el virtuosisme 

tècnic de la seva execució s’hi lamentava l’elecció dels temes anticlericals: ‘’Estaba 

dotado de un talento verdaderamente excepcional que derrochó en obritas de poco 

empeño, las cuales se cotizaban a precios muy elevados...’’ Aportant-hi també dades 

d’interès vers l’obra Sant Ferran  Rei d’Espanya: ‘’conocido en el mundo del arte, 

con el poc oculto nombre de cuadro de las patas (...) tiene detalles admirables, 

suficientes para desesperar a los artistas de pocas facultades que quisieran 

imitarlos, pero en conjunto peca de monotonía y pobreza.’’ S’hi afegeix l’habitual 

comparativa amb Marià Fortuny: ‘’Dibujaba a pluma admirablemente y en este 

género tiene trabajos dignos de Fortuny.’’  Un cop finalitzada aquesta citació, l’autor 

de La Verdad, remet contra l’article anterior: ‘’Ni sobre su cadáver caliente todavía 

supo ocultar su mal querencia haciendo constatar que había derrochado su talento 

en asuntos no siempre recomendables.’’ Afegint-hi; ‘’Para el integrismo no realizó 

trabajos que fijasen su fama.’’ Tot rebutjant aquesta interpretació del mitjà catòlic, 

sentenciaria amb afirmacions com: ‘’... vendía en el mercado de París a precios 

elevadísimos hasta 30.000 francos, cuadros producto de su hábil pincel con 

admirable facilidad.’’ o ‘‘Sólo a un norteamericano le vendió obras por 100.000 
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francos.’’ Després d’annexar un petit llistat on s’hi reflecteix el preu pagat per les 

obres, tot defensant la trajectòria de l’artista a partir del seu èxit comercial, l’autor 

continua el seu atac vers aquells que signaren la necrològica, lamentant un cop més 

la manca de gratitud tant pels cercles afins al diari com pel propi consistori local 

quan la família es disposà a regalar el gran llenç Últims moments de Felip II. Acusa 

doncs, al anomenat fanatisme integrista d’intentar: ‘’...borrar de la memoria de los 

tortosinos hasta el recuerdo de Casanova’’, denunciant als polítics locals i al diari El 

Ebro per desestimar col·locar una làpida commemorativa a l’antic domicili del pintor: 

‘’... a propuesta de El Ebro y con la aquiescencia del monterilla, cual si fuera 

Casanova el mismísimo demonio, se rechazó negándole este tributo de admiración y 

respeto.’’174 

Posteriorment, en un article on es critica la nova distribució del Museu Arqueològic 

de Tortosa, on la sala que havia d’esdevenir la biblioteca s’ha decidit destinar a 

acollir una escola de parvulari, es lamenta la mala disposició del recinte, havent 

traslladat els valuosos llenços a una deslluïda sala contigua. Tanmateix, es destaca 

de nou el desaparegut oli Últims moments de Felip II entre el total del contingut: 

‘’aquella joya del arte contemporáneo que debía tiempo ha de haberse montado en 

merecido y oportuno marco y quedar expuesto para admiración y orgullo de propios 

y extraños.’’175 S’enceta així, una divergència que continuarà fins a meitats del segle 

XX, entre els qui acusen durament a Casanova pel seu anticlericalisme, i aquells que 

bé en defensen la virtut del seu virtuosisme per sobre de consideracions que en 

pretenen enfosquir el seu talent.  

Paral·lelament, durant la primera meitat del segle XX es succeïren tota una sèrie de 

mostres monogràfiques sobre el tortosí. La retrospectiva  de la Sala Parés sobre el 

pintor mort catorze anys abans tenia com a obra estrella l’oli present actualment a 

l’Ajuntament de Tortosa, Tizià a la cort de Carles I,  sent inaugurada el dissabte 29 

del mes d’abril de 1910.176  

                                                             

174  La Verdad, 4 de setembre de 1902, p.2.
 

175 La Veu de la Comarca, 13 de setembre de 1903, p.2. 

176 Ídem. 



63 

 

Sense cap dubte, el públic barceloní va gaudir d’aquesta exposició, i es degué veure 

honrat al retrobar-se amb tant digna i virtuosa producció d’aquell talentós pintor que 

cresqué artísticament a la ciutat comtal. Així doncs, amb motiu de la clausura de la 

Sala Parés del carrer Petritxol, reobrint aquesta com a Establiments Maragall, es van 

homenatjar a la publicació La Gaseta de les Arts tot un seguit d’artistes de gran 

renom dintre la cultura catalana... i entre aquests, com no podia ser d’un altra 

manera, Antoni Casanova Estorach.177 Així doncs, en aquest cas hi trobem un dels 

escrits més importants dels que composen el total de la historiografia de l’artista. 

Sempre referencial durant aquest estudi, l’article realitzat per Francesc Masriera, 

íntim amic de l’artista, té un valor afegit per la pròpia proximitat envers aquest. 

Tanmateix el seu homòleg barceloní n’elogià: ‘’... va dedicar-se al gènere 

predominant aleshores, amb tant d’èxit cultivat pels Fortuny, Messonier, Domingo i 

altres. Com aquells, va obtenir gran favor del públic, que li prenia de les mans 

pagant-les a pes d’or, aquelles tauletes d’assumptes picarescos, les afiligranades 

miniatures, les bellíssimes aquarel·les i admirables dibuixos a ploma.’’ 

L’any 1924 es celebrà una important exposició al Salón del Ateneo de Madrid durant 

el mes de juny. 178 179 Al catàleg d’aquesta s’hi il·lustra el precoç talent de l’artista, 

subratllant les figures d’aquells que l’ajudaren a encaminar la seva trajectòria com 

els ja citats Joaquim Sabater, Claudi Lorenzale o Josep Vidal. Després d’enumerar 

els principals aspectes biogràfics es nombren sistemàticament alguns dels grans 

llenços que amb tant d’èxit haurien afavorit a Casanova com Les Vespres Sicilianes 

o L’arribada de Carles V al monestir de Yuste. Tot i així, tal i com succeeix en molts 

casos, les composicions d’història destinades a les exposicions acadèmiques 

eclipsen en la crítica a les obres de gènere que tanta difusió tingueren en el 

mercat.180 

Resulta d’especial interès l’apunt crític realitzat al diari A.B.C. on s’hi destaquen els 

principals aspectes biogràfics del pintor.  La recepció, és completament positiva  

                                                             

177 F.MASRIERA, ‘’El pintor...p. 2-3. 

178 El Heraldo de Madrid, 6 de juny de 1924, p.3. 

179 La Época, 7 de juny de 1924, p.6. 

180 Invitació a la mostra: ‘’Exposición de Antonio Casanova y Estorach’’ al Salon del Ateneo de Madrid, 5 de juny de 1924.’’ 
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definint els treballs de la mostra d’aquesta manera: ‘’todas ellas obras que acusan en 

su autor un fino espíritu de observación y facilidad envidiable para trasladar al lienzo, 

con mano vigorosa y firme de maestro, los destellos de diferentes aspectos de la 

vida con asombroso verismo de expresión, detalle y colorido’’181   

Més endavant, l’any 1943 es celebrà una retrospectiva de l’obra de l’artista a la 

barcelonina Sala Gaspar.182 La revista Destino se’n va fer ressò dedicant un llarg 

article a aquesta. Després d’una breu introducció, es mostra l’oblit en el que el pintor 

havia caigut darrerament, afirmant que les influències del gust l’havien arraconat, 

denunciant la variabilitat de les modes que un dia l’elevaren a l’excels parnàs per a 

fer-lo caure en desgràcia un cop mort. Un cop assenyalat com a seguidor del corrent 

fortunyà, es descriu la precisió del seu dibuix i un tractament del color que millorà 

progressivament en les produccions madures. Tot i així, destaca la descripció envers 

les atmosferes presentades : ‘’Amable y alegre, picaresca  a veces, interesa, sobre 

todo por mil detalles de caracterización y de ambiente, en el aroma de tipo literario 

que la envuelve, encuentra todavía hoy su definitivo significado.’’ Seguidament, però, 

l’article mostra un fervent posicionament en contra del costumisme de Casanova, 

desvirtuant-lo al negar-li l’encert de les pintures de gènere de la tradició holandesa i 

francesa ‘’En nuestro caso, cabe pensar más bien en una falta de verdadero arraigo 

a la realidad. Casanova se pierde en un pintoresquismo que es muy del agrado del 

público internacional. En su taller parisino hay una importante colección de 

indumentaria andaluza. Este pequeño detalle nos da la clave de unas escena típicas 

concebidas para la exportación.’’ Concloent, s’hi acaba afegint com a redempció la 

següent valoració: ‘’ Así es lógico que su obra sea de un lamentable 

convencionalismo. Aunque reveladora de una técnica espléndida y de un ingenio 

exuberante, se ve en ella excesivamente el prejuicio de una época para que pueda 

hoy entusiasmarnos.’’ 183  

Finalment,  l’any 1956, la figura del virtuós pintor fou recuperada de l’oblit en el qual 

estava caient, sent d’una banda homenatjat a la seva ciutat natal, i paral·lelament 

                                                             

181 ‘’Arte y Artistas’’, A.B.C., 8 de juny de 1924, p.30. 
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també recordat pel gran prohom dels cercles artístics catalans del moment Joaquim 

Folch i Torres (Barcelona 1886-Badalona 1963). Tot i aquesta voluntat positiva, la 

crítica més conservadora d’alguns mitjans radicalitzà el seu discurs durant aquella 

època, no escatimant pas en tinta a l’hora de maleir aquelles teles plenes de monjos 

riallers i pecaminosos on en el millor dels casos s’excusava al pintor al negar-ne 

l’anticlericalisme deliberat, afirmant que aquest venia donat purament per les 

exigències comercials de la nova burgesia parisenca, sent aquest un recurs ja 

utilitzat prèviament com bé hem exposat. Així doncs, es proclama: ‘’...Casanova 

parece ser el caso de tantos contemporáneos suyos, sobre todo artistas y mas de 

saturada de irreligiosidad anticlerical, que ellos incautamente respiraron. Téngase en 

cuenta que Casanova vivió lo más y lo más maduro de su vida artística en el tiempo 

y en el espacio de la máxima temperatura del anticlericalismo europeo: segunda 

parte del siglo XIX y París’’.184 La pròpia crítica tortosina de meitat del segle passat, 

però, volgué treure importància als llenços anticlericals, afirmant inclús que l’artista 

era un catòlic exemplar, aferrant-se al tendre retrat de Crist que el pintor havia 

dedicat als seus pares, un fet que no ha de sorprendre si es té en consideració que 

tant José Mañá com Aureli Querol eren capellans.185 També es va senyalar el fet que 

la pintura va esdevenir un mitjà d’ascens econòmic i social per a Casanova, 

recriminant: ‘’poseía demasiado apego al dinero, dormíase arrullado por cuentos 

crematísticos; mala nana para un espíritu privilegiado, la víctima fue sin duda, su 

obra.’’ Val a dir que aquesta afirmació recriminatòria ve donada pel rebuig que 

suscitava en els sectors conservadors la pintura anticlerical del creador, en un anhel 

reiterat d’excusar-ne al difunt artista. Enllaçant amb aquesta idea, el mateix text 

compara al tortosí amb Fortuny, recordant les paraules del reusenc: ‘’Algo bueno 

había en mis últimos cuadros, mas como estaban destinados a la venta, no tenían 

todo el sello de mi individualidad; por lo mismo estaba obligado a transigir con el 

gusto del día. Pero héteme ya a caballo; ya puedo pintar para mí a mi gusto, cuanto 

me plazca; esto me da esperanza de progresar y de mostrarme con mi verdadera 

fisionomía’’. Que es dedueix d’aquest símil? Si es llegeix entre línies l’autor pretén 

insinuar que les escenes anticlericals d’en Casanova estan supeditades purament a 

                                                             

184  Aureli QUEROL, ‘’Hijo de su época...p.302. 

185 Ibid, p.304. 
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l’exigència del públic de l’època, posant-les al mateix a nivell que la pintura de 

Fortuny realitzada abans de les àgils visites luministes dels seus darrers dies. 

Deslliura així, la mà del tortosí de qualsevol tipus de responsabilitat, fent-lo esdevenir 

gairebé una víctima del mercat. L’autor també es compadeix del poc ressò que 

tingué, i que malauradament encara té, l’artista ebrenc que havia triomfat al gran 

París de la segona meitat del segle XIX, lamentant que aquell èxit passat hagués 

quedat reduït a unes poques línies a l’Enciclopèdia Espasa. 186 També, en un caire 

més biogràfic, el caràcter pessimista i depressiu d’en Casanova va ser recollit pel 

mateix text, afirmant-s’hi: ‘’ es un tipo perfecto de negación vital, el hombre que huye 

del presente, de la realidad, que se encierra en sí mismo, manierista, que reacciona 

ante los reveses de la vida con  una pasiva sensibilidad, que carece de voluntad 

para seguir viviendo; su arte, afiligranado, cuidado; su virtuosismo, sus pacientes 

miniaturas, sus temas históricos, religiosos, anecdóticos todos, en aquella época de 

descubrimientos, luchas e inquietudes, reafirman la tesis.’’187 

Seguint amb aquesta compilació, resulta interessant l’amplia crítica que es fa a l’obra 

del creador trobada també en la mateixa revista La Zuda, la qual cal recordar 

n’impulsà una recol·lecció de texos en motiu de l’homenatge. Sobre els quadres 

d’història es senyala l’escassetat d’obres que el tortosí va pintar sobre el tema 

decimonònic del gènere durant aquella època, el fet d’armes. Així doncs, nombra el 

cas del quadre Alfons VIII arrengant les seves hosts a la  Batalla de las Navas de 

Tolosa, com a exemple aïllat d’aquest tipus de producció. En descriure les teles 

d’aquest gènere realitzades al segle XIX, se’n destaca acertadament una excessiva 

preocupació pel detall temàtic i el verisme historicista en detriment de quelcom 

estètic, denunciant així l’excés de teatralitat d’aquest tipus de produccions 

subjugades al pes de la captació narrativa. Tot i així, al parlar de la pintura d’història 

produïda per Casanova se’l compara amb el genial artista madrileny Eduardo 

Rosales, equiparant l’obra Últims momentos de Felipe II amb El testamento de 

Isabel la Católica, si bé és cert com s’hi pot observar el tortosí n’estructurà una 

composició molt similar. Encara dintre de la temàtica d’història, sense sortir del 

                                                             

186 Juan José MURALL, ‘’El Pintor’’,  La Zuda, Agost de 1956, p.310-311. 

187 Ídem. 



67 

 

subgènere de la pintura d’època es menciona la Redempció dels Captius, reafirmant 

l’ encert del tortosí a l’hora de realitzar aquestes produccions, les quals posa sempre 

baix l’estela del seu admirat company Marià Fortuny. Respecte al subgènere de 

situació l’autor selecciona Últims moments de Felip II com a obra més destacada.  A 

continuació, l’apartat crític de la revista La Zuda  fa un incís enunciant la manca de 

paisatges dintre de la totalitat creativa de Casanova, curiosament bé s’hi localitzen 

alguns olis i apunts de petit format entre les col·leccions privades tortosines dedicats 

al paisatge. Aquesta afirmació resulta desconcertant, ja que en el temps en que 

aquesta fou escrita aquests llenços ja es trobaven a Tortosa i de ben segur eren 

coneguts per l’autor del article. En aquest sentit, el pintor és descrit com un creador 

centrat en els interiors urbans i la figura humana, sent tot i la citada excepció, una 

realitat evident. Hom opina,  que potser la intenció de Casanova era la d’evadir 

inconscientment el record de la misèria que visqué en l’entorn rural, allunyada de la 

bonança que va trobar en les ciutats cosmopolites.  L’escrit segueix definint les 

produccions naturalistes  Vendedores de Carbón i  El carro de la basura descrivint-

les com sòrdides i plenes de ressentiment.  

Sobre l’estil utilitzat pel pintor se’n destaca el verisme assolit només a través del 

virtuosisme propi de la disciplina de la contemplació i la tècnica. Oposadament, es 

recalca com l’artista ebrenc es va quedar al marge dels nous corrents 

impressionistes i simbolistes. Sobre la participació de Casanova als Salons de París 

hi trobem una cita il·lustrativa de la grandesa d’aquest: ‘’El hecho de que dentro de 

un certamen entonces universal de pintura, mantuviera nuestro pintor un rango y una 

apreciación indudablemente de primacía, dicen mucho, aparte de apreciaciones 

personales y de escuela, en favor de su calidad y de su estimación en su propio 

tiempo y reafirman el quilate de esa obra desperdigada en toda América, tan difícil 

de situar y valorizar hoy.’’ 

Finalment, s’exalta la seva excel·lent resolució tècnica a l’hora de treballar amb 

aquarel·la citant ‘’Ello hace pensar en una psicología equilibrada y propicia a la 

reflexión, que le dará el método para orillar y vencer las dificultades de la técnica’’188 

                                                             

188 José MAÑÁ, ‘’Aspectos y prospecciones’’,  La Zuda,  agost de 1956, p.312-317.
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Sent el 1956 com hem dit un any prolífic pel que fa a la crítica, Joaquím Folch i 

Torres escrigué un article sorgit a partir del quadre Arribada de Carles V al Monestir 

de Yuste, en motiu del quart centenari d’aquell episodi.  L’article comença lamentant 

que la tela hagués estat més temps guardada als magatzems del Museu d’Art 

Modern que no pas exposada,  realitzant-hi seguidament una breu crònica sobre 

aquesta melancòlica etapa de la vida del poderós emperador.  

A continuació, es segueix amb una petita biografia de la qual hi destaca una 

valoració sobre les escenes de gènere anticlericals i el públic que les anhelava: 

‘’cedió fácilmente a los peligros de su pasmosa facilidad, y a los encantos de su 

manera detallista y preciosa.  Porque este pintor de cuadros, cual es el que se 

comenta aquí (…)  pintor de cuadros de salón, muy a la moda en aquellos años, 

cuadritos con tonos mas i menos picarescos; con rechonchos frailones (...) que 

gustaban al público tonto (que siempre lo hubo) de los ricachos de sus días.’’ En 

aquest sentit, s’hi aprecia una línea discursiva habitual, en la qual s’honra 

virtuosisme de Casanova al parlar sobre les seves grans composicions d’història,  

però se’n menysté la temàtica de la seva producció comercial, tot i ser l’autor molt 

més moderat que d’altres.  Tot i així, com ja hem vist en altres anàlisis, la gran tela 

basada en el recés espiritual del monarca no gaudeix de la mateixa consideració que 

altres composicions, apuntant algunes apreciacions negatives com: ‘’Y además, 

unas arquitecturas con pocos compromisos de exactitud de época. ’’o‘’...parece ser 

(como generalmente lo fueron los cuadros de historia) , una composición de taller 

más o menos fundada en unos cuantos datos históricos a menudo incompletos’’ 

Resulta molt il·lustrativa la contextualització derivada que exposa diversos aspectes 

sobre la pintura d’història. Acusa així, la pintura d’història del segle XIX d’obsoleta, 

de tenir una teatralitat excessiva, lligant encertadament la pervivència d’aquest 

gènere a les reivindicacions nacionalistes i regionalistes. Adhereix també a aquest 

discurs l’apreciació segons la qual la resta de gèneres hagueren de mantenir el gran 

format per a cercar qualsevol tipus de reconeixement. Salva, però, de la pira de la 

mediocritat, aquelles teles que gaudeixen d’una qualitat superior, i que no es 

converteixen en una simple estampa il·lustrativa d’un cert capítol històric sinó que 

se’n gaudeix de la seva brillant i gràcil execució, situant com a paradigma 

d’excel·lència El Testament d’Isabel la Catòlica d’Eduardo Rosales, llenç el qual ja 
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hem dit que situem com a model compositiu dels Últims moments de Felip II d’en 

Casanova. Folch i Torres, finalitza el seu article recordant amb nostàlgia com de petit 

va veure per primer cop l’efígie de l’emperador a partir del llenç del tortosí, sent 

aquest un dels motius pel qual decidí exposar-lo al Palau de Belles Arts juntament 

amb els millors olis del gran gènere. 189 

Per últim, cal exposar les dades obtingudes del buidatge dels llibres de registre de 

les dues firmes que més quantitat d’obres van comprar a Antoni Casanova, Goupil i 

Knoedler, les quals esdevenen un contrapunt a tenir en consideració a l’hora de 

valorar el grau d’acceptació de l’obra del tortosí. 

Destaquem doncs, els preus més alts trobats en aquesta recerca, aquells que 

superen la suma de 5000 francs de l’època.  

-The botanist: 5000 francs.190 

-La digestion heuresse: 5250 francs.191 

-Moine débt une boutle: 5250 francs.192 

-Les Favoris: 8000 francs.193 

-Lecon de danse: 8000 francs.194 

-Bonne Ocasion: 8000 francs.195 

-Le moine dentist: 9450 francs.196 

                                                             

189 Joaquim FOLCH I TORRES, Panorama de Arte y Letras, 1956, p.24-25. 

190 ‘’The Botanist’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents pertanyents 
del Fons Getty Research Institut) p.186. 

191 Ibid, p.170. 

192 Ibid, p.160. 

193 ‘’Les Favoris’’Llibre de registe IX de la firma Goupil, Dates i procedència no especificades (Documents pertanyents del 
Fons Getty Research Institut) p.114. 

194 ‘’Lecon de danse’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 
pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.128. 

195 ’’Bonne occasion ’’Llibre de registe de la firma IV Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 
pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.100.  

http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/jpgs/gri_2012_m_54_b4_214.jpg
http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/jpgs/gri_2012_m_54_b4_214.jpg
http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/jpgs/900239-vol9-114.jpg
http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/jpgs/900239-vol9-114.jpg
http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/jpgs/gri_2012_m_54_b3_158.jpg
http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/jpgs/gri_2012_m_54_b3_158.jpg
http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/jpgs/gri_2012_m_54_b4_129.jpg
http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/jpgs/gri_2012_m_54_b4_129.jpg
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-The donation: 15750 francs.197 

-Tresor du convent 15750 francs.198 

-Cache cache 21000 francs.199 

-Cour du Convent 21000 francs.
200

 

Sense cap dubte aquests preus, tot i no arribar a les sumes astronòmiques de 

Fortuny, pertanyen a un artista  altament valorat pels compradors del moment. 

Resulta molt indicatiu que de totes les obres aquí mostrades, totes menys la tela Els 

Favorits de la Cort de Ferran VII, foren adquirides per Knoedler. Així doncs, no 

resulta pas estrany que molts dels millors treballs del tortosí es trobin als Estats 

Units encara en el nostre temps, tenint alhora present que també Goupil enviava 

creacions a l’altra banda de l’Oceà Atlàntic. Recordar també, tot realitzant ara un 

petit parèntesi, l’excel·lent relació que mantingué el propi Casanova amb els 

diversos marxants, com bé seria el cas de William Schaus, a qui des de París va 

posar en contacte amb Josep Masriera en motiu de la celebració de l’Exposició 

Universal de Barcelona de 1888, tot i que la trobada no es va poder realitzar per 

trobar-se el polifacètic barceloní afectat per una sèrie de dolors intestinals.201  

En resum, si a les excel·lents crítiques s’hi afegeix la cotització que les composicions 

de Casanova tenien al mercat es fa palès de nou la grandesa del genial artista, el 

qual tot i gaudir d’un gran èxit en vida, no gaudeix ara del reconeixement merescut. 

És doncs, motiu d’imperativa necessitat recuperar aquesta figura oblidada per la 

                                                                                                                                                                                              

196 ‘’Le moine dentist’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 
pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.167. 

197 ’La donation’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents pertanyents del 
Fons Getty Research Institut) p.34. 

198 Idem. 

199 ’’Cache Cache’’Llibre de registe de la firma III Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents pertanyents al 
Fons Getty Research Institut) p.198. 

200 ‘’Cour du Couvent’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 
pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.90. 

201  Carta d’Antoni Casanova a Josep Masriera, París 24 de juliol de 1888. 
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historiografia recent, tot situant-la en el seu context corresponent i reivindicant-ne la 

seva excel·lent producció que tanta admiració suscità en el passat. 
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CONCLUSIONS 

 

 

El fet d’haver perfilat el discurs exposat sobre la biografia del artista ens ha servit per 

a compilar totes les dades citades en anterioritat i seleccionar aquelles que 

gaudeixen d’un major grau de rigor. Tanmateix, entenent les divergències sorgides 

en alguns punts, es celebra haver pogut consultar un gran nombre de fonts 

primàries, incorporant aportacions concretes fins ara mai descrites i eliminant de la 

equació historiogràfica aquells factors erronis. Tot i així, havent constituït una base 

sòlida per a posteriors investigacions, segueixen sorgint interrogants al voltant 

d’aquesta figura controvertida, els quals tot i no afectar directament la seva 

producció artística, bé en poden ajudar a delimitar la seva psicologia. Així doncs, els 

aspectes més íntims sobre Antoni Casanova segueixen sent un misteri tot i les 

aportacions aquí realitzades, així com també, per exemple, els seus posicionaments 

ideològics. 

Pel que fa a la trajectòria artística descrita anteriorment, bé en cal recalcar per sobre 

de la diferenciació habitual realitzada envers les composicions d’història i les de 

gènere, la progressiva penetració de la factura més lliure i brillant de les darreres en 

les primeres. A més a més, bé hi trobem també necessari insistir en la tant 

necessària contextualització a l’hora d’analitzar les pintures anticlericals i els motius 

temàtics subseqüents, sent necessària una reinterpretació més ampla que 

aprofundeixi en el circuit artístic i comercial aquí exposat. 

Per últim, referint-nos ja a la fortuna crítica, entenem que la valoració és generalment 

positiva, a excepció d’algunes notes negatives i les desavinences sorgides a causa 

de la sàtira envers els eclesiàstics aquí mostrades.  Cal destacar la posició que 

Casanova tingué en la memòria col·lectiva dels cercles artístics del nostres país fins 

a la segona meitat del segle XX tot i la escassetat d’obres a les nostres terres, un fet 

que es corrobora amb els comentaris que li dedicaren alguns dels assagistes més 

importants de la historiografia catalana. El següent exercici a realitzar en futures 

investigacions haurà de consistir en suplir la necessitat d’estudi, no només de la 
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recepció crítica que Antoni Casanova rebé a França i als Estats Units, sinó també, la 

fortuna que en derivà dels diferents artistes amb els que compartí afinitats 

temàtiques i estilístiques. Així doncs, caldria rebassar el marc teòric, entenent la 

figura d’Antoni Casanova com al paradigma de l’artista estranger que obtingué l’èxit 

tant anhelat a París, havent-hi d’estudiar els models de reciprocitat entre artistes, 

marxants i públic envers la que es convertiria durant aquells anys en la nova capital 

mundial de l’art. 
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CRONOLOGIA 

 

1847   Neix Antoni Casanova Estorach el dia 9 d’agost. 

 

1850   Neix el segon fill de la família, Manuel Casanova, el dia 16 de febrer. 

 

1857   La Família es trasllada de Remolins al Barri de Sant Pere de Barcelona. 

            Josep Planella li imparteix classes gratuïtament. 

 

1860   Antoni Casanova ingressa a  la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi 

            Neix Rosa Casanova Estorach el 2 de febrer. 

 

1862   Neix Josep Casanova el dia 19 de març, morint  dos anys després. 

 

1863   Guanya a la Llotja dos medalles de plata i dos diplomes. 

 

1865  Josep Vidal i Ribas pensiona l’artista per estudiar a Madrid. 

 

1866  El llenç  Alfons VII arengant la seva host a les Batalles de Las Navas de Tolosa                

és premiat amb una Menció Honorífica a l’Exposició Nacional de Madrid.  

 

1868 Casanova pinta Les Vespres Sicilianes. 
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1870 Breu retorn a Barcelona 

1871  Casanova s’estableix a Roma havent estat guardonat amb la pensió atorgada 

per la Diputació de Barcelona gràcies a l’oli La Redempció dels Captius. 

           Entra en contacte amb el grup forunyà i amb alguns dels comerciants més 

importants del panorama internacional. Comença a desenvolupar escenes de gènere 

durant aquest període. 

 

1874 Realitza Joan de Fivaller reivindicant els furs de la ciutat davant de Joan 

d’Antequera Malalt complint amb l’encàrrec de la diputació barcelonina. 

 

1875 Antoni Casanova s’instal·la a París, on hi romandrà fins a la seva mort. 

 

1876 Presenta Les Victimes d’un Pillage a l’Exposició Nacional de París. 

 

1877 Exposa Els Favorits de la Cort de Ferran VII i La Temptació a l’Exposició 

Nacional de París. 

 

1878 Exhibeix La Xocolata i Van Dyck a la Cort de Carles I d’Anglaterra a l’Exposició 

Nacional de París. 

 

1979 Presenta Les núpcies d’un príncep i L’indiscret al certamen parisenc. 

 

1880 Exhibeix a la mostra de la capital francesa L’Heroi de la Festa. 
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1881 Exposa  Au Coin du Jardin i Fin Gourmet a l’Exposició Nacional de París. 

 

1882 Presenta L’hàbit i l’espasa i Chez Figaro al concurs parisenc. 

1883 Exhibeix Un Astre Naissant i Sempre el Rei a l’Exposició Nacional de París. 

 

1884 Presenta a l’Exposició Nacional de París Un Theólogien. 

          Exposa a Madrid l’obra Últims moments de Felip II obtenint una Medalla de 

Segona Classe, l’any vinent escull aquest oli per a la mostra francesa. 

 

1886  És nombrat Comanador de l’Ordre d’Isabel la Catòlica. 

           Presenta a París el llenç Sant Ferran Rei d’Espanya, l’any següent el mateix 

treball fou exposat a Madrid obtenint una altra medalla de segona classe. 

 

1887 Exhibeix a l’Exposició Nacional de París la tela Cristòfor Colom. 

 

1888 Exposa a la mostra de París El Cardenal Richelieu al setge de La Rochelle. 

 

1889 Guanya una Medalla de Bronze a l’Exposició Internacional de París amb el 

quadre Arribada de Carles V al Monestir de Yuste. 

 

1890 Exposició monogràfica al Cercle Mercantil i Industrial de Tortosa. 

 

1891 Mor Tomasa Estorach Sabaté, mare de l’artista. 
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1892 Realitza un breu viatge a Tortosa on és homenatjat. 

 

1893  Mor Josep Antoni Casanova Sabaté, pare de l’artista.  

          La nit del 2 al 3 de desembre, tres lladres d’origen italià li roben 200.000 

francs. 

 1894  Viatge a Nàpols per a assistir al juí del robatori, la resolució no el beneficia i     

cau en una profunda depressió. 

 

1896 Antoni Casanova Estorach mor a París el 22 de desembre a l’edat de 49 anys. 

 

1897 Subhasta dels béns de l’artista a l’Hotel Drouot. 

 

1910 Exposició monogràfica a la Sala Parés de Barcelona. 

 

1924 Exposició al Salon del Ateneo de Madrid. 

 

1943 Exposició a la Sala Gaspar de Barcelona. 

 

1956 Exposició al Cercle Artístic de Tortosa. 
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ANNEXOS 

 

TRANSCRIPCCIONS 

 

Carta d’Antoni Casanova Estorach a Claudi Lorenzale, 22 de novembre de 1874. 

(Carlos GONZÁLEZ , Montserrat MARTÍ, Mariano Fortuny Marsal, Ed.Ràfols, 

Barcelona, 1989, p.112-117) 

 

Roma, 22 de noviembre de 1874. Sr. Don Claudio Lorenzale 

Mi más querido y estimado maestro: Cuando llegue ésta a sus manos ya sabrá por 

los periodistas y el telégrafo la grandiosa desgracia que tenemos que lamentar: se 

perdió por desgracia del Arte el famoso y desgraciado Rosales y ahora hemos 

perdido el otro talento que junto con Rosales sostuvo orgulloso el pabellón español, 

los dos únicos por los cuales hemos sido envidiados en el extranjero, los dos que 

también han sabido sostener su gran reputación cada uno en su género. Pues bien, 

ya no existe: es dolorosísimo el decirlo, Fortuny, su antiguo discípulo, porque casi 

siempre sufría del estómago, mejor dicho de vez en cuando; al día siguiente ya 

arrojaba todo cuanto comía, se metió en cama vestido como que no estese 

convencido de tener cuidado y más teniendo en cuenta que él sufría algo de 

estómago como ya he dicho; al siguiente día un poco peor, pero ni él ni los de su 

familia y amigos creían nada de gravedad ni los mismos médicos; al otro un poco 

peor y ya él decía que los médicos no sabían comprender que tenía y no hacía más 

que quejarse de que en el estómago sentía fuego que lo abrasaba, que quería agua 

y hielo, que porqué no se la querían dar siempre que él la pedía; los médicos no 

quieren, decíanlos de su familia, todo cuanto tomaba, todo lo arrojaba, todo, todo; ya 

él se sentía un poco de fiebre, le dieron la quinina, que parece le aliviaba; en fin, 

para concluir baste decir que ni médicos ni nadie se creyó una cosa grave hasta el 

penúltimo día de su muerte, porque siempre conversaba con los amigos y la familia. 

Siempre ha estado con los sentidos hasta el último momento;  este día fue cuando 

alarmó a todo el mundo porque se quedó todo frío: otro médico le ordenó el coñac y 
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hielo para reanimarlo y así sucedió; a la mañana siguiente estaba un poco mejor 

pero no fuera de peligro, y poco a poco que adelantaba la tarde notaron en él un 

cambio en los ojos y nariz; él no hacía más que pedir los médicos; vinieron al fin y, 

mientras uno estaba con reloj en mano y con otra en su corazón para sentir las 

palpitaciones, él no hacía más que mirar al médico y al reloj con unos ojos con una 

expresión de ansia que desgarraba el alma; ya en este momento quería hablar y no 

podía, parecía como que se ahogase; después el médico ordenó que se le volviese 

de espalda para reconocerle también y el mismo se volvió casi sin ayuda de nadie 

de todos los presentes, pero se conoce que aquello lo violentó de una manera 

extraordinaria que inmediatamente parecía como si quisiese arrojar y lo hizo 

efectivamente el pobre, pero fue una bastante cantidad de sangre congelada y 

quedó cadáver en el acto. No se puede usted formar una idea de la terrible 

impresión que ha causado la muerte de tal. Si ustedes vieran todos los grandes 

artistas de todos los países qué demostraciones de dolor, de respeto y de 

admiración, qué de escenas he presenciado en aquella morada, es cosa que no se 

puede explicar. No ha habido ninguno que al saber una desgracia tal no haya vertido 

lágrimas, ninguno, pero lágrimas verdaderas. Lo que sucede no se puede explicar, 

no. Es necesario verlo porque no hay palabras. Desde que se supo su muerte ha 

sido luto para todos los artistas existentes en Roma, ninguno trabaja, todos se 

ocupan en hacerle los más altos honores. Crea Don Claudio que causa una 

impresión triste y satisfactoria, al mismo tiempo, al ver que todos quisieran ser los 

primeros. Entre los artistas de más reputación, ya extranjeros y españoles y aquellos 

más íntimos amigos, se ha resuelto llevarle en andas sobre las espaldas desde su 

casa hasta Sta. María del Popolo que se efectuará mañana noche a las 7.30, y al día 

siguiente lo trasladaremos por encima de una especie de catafalco alto cubierto con 

un inmenso velo negro que será imponente verlo a San Lorenzo (al Cementerio) en 

donde el municipio de Roma ha destinado un nicho, mejor dicho panteón (regalado a 

la familia para tenerle en depósito hasta tanto que el gobierno nuestro o la familia lo 

traslade a España), y además el Municipio quiere levantarle un monumento 

mortuorio en donde estará en depósito para eterna memoria, aunque el Municipio de 

Roma se lo quería apropiar diciendo que tenía todos los derechos de ciudadano 

italiano, pero nuestro Embajador y demás españoles hemos protestado, y así se ha 

convencido en lo que he dicho antes. 
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Hoy mismo a la seis se reúne una comisión que en nombre de todos los artistas 

españoles va a avistarse con nuestro embajador para tratar la cuestión del traslado 

del cadáver a España. Se ha tomado con mucho interés para que sea a cuenta del 

Estado o de lo contrario son gastos inmensos para la familia. 

Toda Roma está conmovida, todo el mundo se ha quedado atónito al saber dicha 

pérdida. Ahora es cuando se ve lo conocidísimo que era. Mire Vd. Que ocuparse 

toda una población de un hombre se necesita ser conocido. No es exageración, le 

aseguro que son días de luto para Roma y el arte; de todas las capitales de Italia se 

han recibido telegramas deplorando una pérdida tan grande de todos; todos los 

centros artísticos del reino han hecho lo mismo. Crea que es conmovedor todo 

cuanto sucede; todos sin excepción quieren tener el alto honor de tributarle el último 

homenaje. Crea que es una cosa nunca vista. Hoy mismo estaba yo con Tapiró 

(amigo inseparable del difunto) en la cámara donde está muerto y yo hacía su retrato 

tal cono estaba (que para mí será una preciosa y triste reliquia) aunque no tenía 

valor ni seriedad para hacerlo, pero mi gran interés por tenerlo me hizo estar delante 

por algunos momentos que ya al fin me temblaba todo el pulso y me constaba 

inmenso trabajo continuar, pues mientras estaba así entró un célebre artista alemán, 

al ver a Fortuny se quedó estático como todos, pero después empezó a llorar, de 

manera que se arrodilló después delante de él y le dedicó unas palabras 

dolorosísimas apenas inteligibles; ver aquella escena con todos los demás 

circundantes era cosa que desgarraba el alma, todos lloramos como niños. Causa 

respeto y admiración todo cuanto sucede desde ayer: ahora mismo son las 9.30 (de 

la noche) y me marcho porque los amigos me esperan para ir a velarlo. No parece 

realidad, parece un sueño todo cuanto ha sucedido en tan corto espacio de tiempo. 

Los médicos mañana le hacen la autopsia y después lo embalsamarán: la 

enfermedad, a punto fijo, no se sabe. Los tres médicos no están de acuerdo y por 

eso la familia ha decidido hacerle la autopsia. 

Cojo de nuevo la pluma para darle detalles respecto al resultado de la autopsia. El 

cerebro dicen que era de desarrollo extraordinario, el corazón pequeño, pero lo que 

verdaderamente causa maravilla es que no tenía ningún pulmón sano. Causa horror 

el decirlo, es triste. Uno estaba completamente deshecho y el otro pegado no sé a 
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qué hueso. Ninguna entraña tenía sana; en una de ellas han encontrado un pedazo 

ya cicatrizado y otra se sostenía o mejor dicho tenía una mancha como una moneda 

de 2 cuartos que apenas se sostenía siendo la piel fina como una tela de cebolla, en 

fin ha causado espanto y maravilla a todos cuantos lo conocían. Quién al verlo 

hubiese podido juzgar que aquel hombre tenía una enfermedad crónica como han 

dicho después. Eso es la enfermedad del estómago que no tenía remedio para él. 

Hubiese podido vivir hasta los 60 años muy bien con todo, siempre y cuando no se 

le complicase otra enfermedad como por desgracia ha acaecido. Quién, repito, ni por 

sueños había de pensar en que aquel hombre hubiese de encontrarse como he 

dicho antes: nadie, nadie absolutamente. Si parecía que materialmente vendía 

salud, tan fresco de color, tan activo, tan robusto que daba envidia verlo. Un hombre 

tan afortunado como su mismo apellido, no parecía sino que la fortuna lo buscase en 

todo y por todo y efectivamente ha sido así siempre. Ha sido verdaderamente el hijo 

mimado de la fortuna, ha sido el hombre que todo él respiraba felicidad, como todo 

lo que le rodeaba, no podía ser otra cosa; aunque después se ha sabido que de un 

mes acá había tenido grandes y graves disgustos de familia (por cuestión del 

casamiento de D.Federico) complicado con otras cosas graves y que eran de suma 

transcendencia para su decoro y bienestar. Sí, D. Claudio, todos nosotros amigos de 

él, todos sospechamos y afirmamos que casi la causa de su muerte ha venido de 

aquí. El ha sufrido mucho, mucho, por lo que hemos sabido después por los amigos 

más íntimos. El, cuando estaba en cama, dijo un día a un amigo que no cito el 

nombre: si yo me levanto de esta cama algunos han de llorar (palabras textuales); yo 

sé por mi desgracia muchos y muchos secretos de familia que me han confiado 

amigos y que me hacen odiar y aborrecer a la persona que es causa principal.  

Aquellos detalles de la vida que no se podían oír sin que las lágrimas vinieran a los 

ojos. Hablaron varios entre los españoles, italianos y franceses, se vertieron muchas 

lágrimas salidas de lo más hondo del corazón. Qué escena, D.Claudio, tan triste en 

medio estaba la caja colocada sobre una camilla. Se me olvidaba decir que el 

Síndico echó un discurso que honró de una manera extraordinaria su alta dignidad. 

Después se le puso la otra caja de plomo que tenía lo mismo que la otra un óvalo de 

cristal de grandor de una cabeza para que así pudiese vérsele,encima de la primera 

caja ( plomo) y debajo la segunda toda estaba llena de coronas de laurel de fuera,y 
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flores casi todas por dentro, parecía verlo en medio de un jardín. También se me 

olvidaba como en nombre de su viuda esposa, Ferrándiz metiese para recuerdo 

imperecedero, la última cosa que había hecho, esto es: un dibujo de Beethoven, 

como Vd. Sabe célebre compositor de música, pues los últimos días de su vida le 

dio la manía de copiar aquella mascarilla en distintos modos y luces. Hizo muchas y 

lo hacía con la intención de practicarse un poco porque pensaba hacer nuevos 

aguafuertes para lo cual se había hecho traer de París la prensa y todo para hacerse 

el mismo las tiradas.  

Es necesario que me compadezca VD. Pues no hay orden ni concierto en esta carta. 

Está como mi cabeza en estos momentos.  

Después de los discursos citados se trasladó la caja mortuoria a la fosa o nicho 

provisionario, siempre conducido por nosotros, después que el albañil cubrió el 

nicho, mejor dicho, Miró, Suñol y Tapiró pusieron con su puño y letras sus iniciales 

con la fecha, éste fue el último homenaje, todos los más adictos al difunto se 

quedaron hasta el de la tarde con un tiempo malo, frío y amenazando llover a cada 

momento, así es que todos o casi todos hoy nos encontramos como baldados, quien 

le duele la cabezo, quien los huesos, quien tiene un tremendo constipado, como me 

sucede a mí, en fin todos tenemos un recuerdo y lo sufrimos con gusto.  

Paso otra cosa y es quererle hacer comprender o concebir lo mucho, lo muchísimo 

que Fortuny ha trabajado. Causa espantoso asombro, se queda uno atónito al ver la 

infinidad de apuntes de todas clases, el sinnúmero de carteras llenas; yo he estado 

toda una noche (eso es la misma que fui a verlo) mirando y registrando y no pude 

ver sino una pequeñísima parte de ellos, y estuve sin parar toda la santa noche, por 

cierto salí con un mareo de cabeza que no veía, no es una exageración pero los 

trabajos de este hombre representan 80 años de la vida de un hombre muy 

trabajador, crea D. Claudio, se queda uno atontado. Y crea, y es positivo, que ha 

dejado un capital inmenso con sólo lo que tiene de trabajos y muebles, armadura, 

etc. Porque su estudio es un museo y tanto es así que él decía que en cuanto 

hubiese podido haber hecho fortuna para sus niños y que él fuese viejo y no pudiese 

trabajar, que todo cuanto tenía lo quería regalar al Gobierno Español para colocarlo 
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en un museo…Pues y el capital que representan todos los cuadros y bocetos y 

demás que tiene en el estudio sí que de veras que asusta.  

Figúrese a qué precios se venderán ahora sus cosas, en fin, sus niños, si es que no 

suceden algunas de las cosas que todos presumimos, podrán tener para vivir toda 

su vida con sumo desahogo. Ya que hablo de sus niños solamente le diré que son 

dos ángeles, uno niño y el otro niña, son verdaderamente dos perlas, la segunda es 

la mayor y tiene 7 años cerca, son de una inteligencia extraordinaria. 

Se está haciendo el inventario, y en mi estudio lo pondrá en limpio un español 

emigrado carlista de los antiguos y como se encuentra achacoso y es persona 

ilustrada, le damos, entre todos los de la colonia, algún medio para poder vivir 

porque no tiene un clavo, así es que yo lo tengo por caridad a dormir a mi estudio 

hace ya 3 años, y como tiene un hermoso carácter de escritura yo y otros le 

recomendamos a la Embajada para que le den algo que escribir para poder ganarles 

de comer, y por eso él es quien pondrá en limpio todo el inventario, tiene que hacer 

diversas copias; hoy lo he visto, es un documento interesantísimo, los cuadros y 

apuntes se venderán en París y los muebles y trajes aquí. 

 

Cort d’ Apel·lació de Nàpols, Sentència de la Causa Judicial: Antonio Casanova 

Estorach contra Benedetto Leonardi, Luigi Leonardi i Pietro Elía., (traducció al 

castellà facilitada pel jurat italià) Nàpols, 1895. Procedent del fons privat Pablo 

Rueda, Santander: 

 

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD  

UMBERTO I.  

POR LA GRACIA DE DIOS Y POR VOLUNTAD DE LA NACIÓN  

REY DE ITALIA  

En el año mil ochocientos noventa y cinco, en el día primero de Junio en Nápoles  

la Corte de Apelo de Nápoles, Sección 6ª de lo Penal, compuesta por los Sres.:  
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Sestingi Ilmo. Ferdinando  

Belli Ilmo. Gaetano  

Presidente  

Ricciulli Ilmo. Cesare Consejeros  

Solimene Ilmo. Oreste  

 

Con la intervención del Fiscal, representado por el Sustituto Procurador  

On. Cav. Radice Federico  

Con la asistencia del Vicecanciller Sr. Ponticelli Sebastiano  

 

En la causa contra:  

 

1º, Leonardi Benedetto hijo de Fortunato, de 33 años de Gallinaro.  

2º, Leonardo Luigi hijo de Fortunato, de 35 años de Gallinaro.  

3º, Elia Pietro, hijo de Luigi de 54 años de Atina. 

Observa que el Sr. Antonio Casanova Estorach de nacionalidad española, artista 

pintor de relevante fama, residente en Paris en una vivienda de su propiedad en el 

lugar Des Favorites nº 28, el 3 de Diciembre 1893 declaraba, ante el Comisario de 

Policía del distrito de Saint Lambert, haberse dado cuenta aquella mañana, de buen 

hora, que unos malhechores habían escalado el muro de su jardín, entrado en su 

casa y merced a una falsa llave, penetrando en su estudio de pintor le habían 

sustraído los siguientes valores: 
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De una vieja cómoda, la suma de novecientas liras aproximadamente, de las cuales 

unas quinientos en monedas de diez envueltas en un rollo de papel verde del Banco 

de Francia. 

Además, de la habitación superior al estudio la cual servía come trastero y cuya 

puerta había encontrado rota, había sido sustraída la suma de ciento noventa mil 

liras formada por billetes de mil, de quinientos y de cien del Banco de Francia, que 

se encontraban guardados en una billetera de piel negra que los ladrones se 

llevaron; unos novecientos francos en monedas de oro y un cuarto de obligaciones 

de préstamo de la Ciudad de París. Manifestaba el denunciante Casanova que los 

billetes de banco los había recibido hacía varios años de diversas casas como pago 

de sus trabajos de pintor pero le era imposible recordar cuantas. 

En cuanto a los autores del maleficio pudo sólo insinuar que habiéndose estos 

servido de herramientas que se encontraban en un lugar apartado del estudio para 

conseguir romper la puerta que llevaba a la habitación superior y después penetrar 

en la cantina donde cogían una vela que les sirviese para inspeccionar todo y 

mostrando gran conocimiento de los lugares de la casa, el robo sólo pudo ser 

cometido por personas que él había tenido empleadas como modelos aunque no 

tenía indicios para acusarles. 

En el mismo día 3 de Diciembre, en sucesiva declaración el Casanova, a la suma y 

objetos que le constara le faltasen, añade los siguientes: La suma de mil liras en 

monedas de oro, veinticinco francos españoles con la efigie de Alfonso XII. Cinco 

billetes de mil francos del Banco de Francia; un gorro de viaje de seda negra 

comprado en el Louvre y, finalmente, una maleta oval de cuero negro con cerradura 

de latón y correa de cuero.  

Las autoridades francesas procedían a llevar a cabo las diligencias comunes 

afirmando cuanto sigue:  

 

1. Que el edificio propiedad de Casanova destinado a residencia se comunicaba 

mediante una galería con una construcción en el jardín que utilizaba como estudio 
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de pintor, y que el jardín estaba rodeado por un muro de piedra de dos metros de 

altura colindante por un lado con una vieja leñera.  

2. Apoyada al muro del jardín, por la parte interna, se encontró una escalera portátil 

de madera que el damnificado aseguraba tener con anterioridad en otro lugar y que 

debió servir a los ladrones para escalar el muro y al otro lado del muro, es decir, 

desde la leñera hasta la esquina donde se encontró la escalera, se hallaron algunas 

huellas de calzado con tacón aunque por estar el suelo cubierto de trozos de leña no 

fue posible encontrar más rastros.  

3. La puerta que desde el jardín conducía al estudio fue encontrada abierta y sin 

alteraciones, asegurando la víctima que la noche anterior la había cerrado con llave.  

4. La cerradura de la puerta que desde el estudio con ducía a la habitación superior 

se encontró descerrajada y se constataron alrededor de la misma dos agujeros de 

15 centímetros cuadrados hechos con un berbiquí.  

5. En la habitación superior había un gran desorden; una maleta de cuero donde el 

Casanova tenía sus valores había sido rajada de parte a parte con un cuchillo y 

esparcidas por el suelo se encontraron varias cartas que Casanova aseguraba que 

antes del robo tenía sobre la maleta.  

Se constataba además que los malhechores, para examinar dichas cartas, tuvieron 

que alumbrarse con una vela que fueron a buscar a la cantina a través de la 

trampilla que comunicaba con el estudio del Casanova quien confirmaba que era allí 

donde el candil se encontraba. 

La policía francesa inmediatamente tomaba declaración a Benedetto Leonardi, el 

jardinero de Casanova, el cual se limitó a decir que la noche anterior como era 

habitual, se había ido del jardín al terminar su trabajo y que a su vuelta, a la mañana 

siguiente sobre las seis, había visto la escalera apoyada al muro del jardín y había 

dado cuenta al Casanova. 

Se indagaba también sobre unos tales Tarsizzi y Martinelli como presuntos autores 

del hurto y siendo interrogados por el Comisario de Policía y no habiendo 

observaciones a su cargo, el Juez Instructor el 15 de Diciembre de 1893 invitaba al 

Casanova a dar ulteriores dilucidaciones sobre los posibles autores del robo y éste 
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no tuvo nada que añadir salvo confirmar las declaraciones hechas el tres de 

Diciembre. Fue el 21 de aquel mes de Diciembre que el Casanova, presentándose 

voluntariamente al Comisario de Policía de la Ciudad de París, denunciaba que el 

Benedetto Leonardi no se había presentado el día anterior a trabajar y declaraba 

haber sabido que este secretamente había abandonado su domicilio con destino 

desconocido acompañado por su hermano Luigi Leonardi. Hacía notar también  que 

junto a los Leonardi constaba un tal Elía Pietro que hacía de modelo y que desde el 

11 de aquel mes se había ausentado sin dar noticias de sí y sin decir a dónde iba. 

Indicaba así a estos tres individuos como los autores sospechosos del robo 

consumado en su perjuicio.  

La Policía tomaba especiales informaciones por cuenta de estos tres y se 

confirmaba que el Elía Pietro desde el 11 de aquel mes se había alejado de Paris y, 

como afirmaban los Leonardi sin decirles, aún siendo compañeros de vivienda, a 

dónde; que los mencionados Leonardi con fecha 19 de aquel mes y por petición del 

Casanova habiendo sido reclamados por la Jefatura de Policía para dar noticias 

sobre el Elía Pietro y su desaparición, se dispusieron a escapar y de hecho hacia la 

media noche partieron hacia Italia, abandonando el Benedetto Leonardi el servicio 

del Casanova sin cobrar dos días de trabajo que este le debía.  

Fue llevada a cabo una Instrucción Sumarial solicitada por el Juez Instructor del 

Departamento del Sena, ordenando un mandato de arresto contra los Leonardi y el 

Elía, mandatos que quedaron sin efecto ya que el mismo Juez Instructor, ante las 

conclusiones de la Jefatura, considerando que la acusación no estaba 

suficientemente establecida a cargo de los imputados Leonardi y Elía decidía, con 

correspondiente orden, que no había lugar para proceder.   

En Marzo de 1894, tras un informe del Cónsul de España al que el Casanova había 

presentado denuncia formal del robo sufrido atribuyéndolo a los hermanos Leonardi 

y al Elía, fue iniciada por las autoridades judiciales de Cassino en Italia una 

instrucción contra ellos al depender de aquel tribunal los pueblos de residencia de 

los imputados.  

El Casanova prestaba su declaración pormenorizada relativamente al robo sufrido 

ante el Juez Instructor de Cassino y en cuanto a las sospechas personificadas en los 
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tres indiciados, afirmaba que el Elía Pietro había sido a menudo empleado por él 

como modelo y como una especie de guardián mientras su estudio se encontraba en 

construcción; que fue por consejo del Elía que tomó a su servicio al Benedetto 

Leonardo; que a dicho Elía, pocos días antes del robo, es decir el 30 de Noviembre, 

le había sorprendido cerca de la ventana de su estudio en un momento de descanso 

de posar como modelo y que dicha ventana, que él solía tener cerrada, la había 

encontrado semiabierta; que este Elía había desaparecido y partido para Italia 

mientras que a él le había dicho pocos días antes del robo que habría ido con otro 

pintor al campo, sin saber indicarle ni el lugar ni el nombre del pintor; en cuanto al 

Benedetto Leonardi hacía resaltar el hecho de que éste ya se encontraba a su 

servicio cuando él perdió una de las dos llaves de la cerradura de la puerta de su 

estudio, llave que quizá sirvió para abrir dicha puerta y cometer el robo; además tuvo 

extraño comportamiento mientras él estuvo ausente de París, al querer saber de su 

gobernanta* si sus sobrinos vendrían por la noche a hacerle compañía y por haberle 

ella sorprendido, en esa misma ocasión, saliendo precipitadamente del estudio 

donde no estaba autorizado a entrar. Al describir el valor de lo robado repitió la 

sustracción de la maleta de viaje con ciento noventa mil francos en billetes; unas 

1.000 pesetas españolas en monedas de oro, 900 francos franceses de oro, el gorro 

de viaje y un vaso también de viaje; además de la maleta de cuero que se 

encontraba en la habitación superior con la ingente cantidad de 190.000 liras en 

billetes de banco y 1.000 en oro. Se cumplió análoga instrucción. Contra los 

imputados se dictaba un mandato de arresto y el Benedetto Leonardi y el Elía Pietro 

eran detenidos siéndolo más tarde también el Luigi Leonardo que estaba huido. 

Fueron llevados a cabo sendos registros en los domicilios respectivos de los 

imputados y fueron incautadas 530 liras al Benedetto Leonardi, 469 liras al Luigi 

Leonardi y 800 al Pietro Elía, así como cartas, tarjetas postales y documentos de 

propiedad y de crédito ; en el domicilio de Luigi Leonardi también fue incautada una 

correa de cuero negro que la mujer del Leonardi declaró que la había encontrado en 

Paris en 1892.  

Tuvieron lugar careos entre el Casanova y los imputados y el primero reconoció la 

correa de cuero como suya y la que utilizaba para amarrar su maleta. Cerrada la 

instrucción, se les envió a Juicio, constituyéndose el Casanova parte civil ante el 
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Tribunal de Cassino que con sentencia del 1º de Diciembre de 1894, declaraba a 

Pietro Elía y a Benedetto Leonardi culpables del robo de unas doscientas mil liras 

con el agravante de abuso de confianza y allanamiento de morada a perjuicio del Sr. 

Antonio Casanova, cometido en la noche del 2 al 3 de Diciembre de 1893 en 

domicilio particular y con nocturnidad; igualmente declaraba también a Luigi 

Leonardi culpable del mismo robo. En cuanto a la pena, el Pietro Elía y Benedetto 

Leonardi fueron condenados a siete años y seis meses de reclusión; el Luigi 

Leonardi a cinco años y los tres a dos años de vigilancia especial, al resarcimiento 

del daño a la parte civil fijando una cantidad provisional de veinte mil liras y al pago 

de las costas del procedimiento. Ante esta sentencia los tres condenados han 

presentado apelación. Por parte de la defensa del Elía, entre las motivaciones de 

dicha apelación se encuentra la de nulidad del procedimiento por no haber sido 

observada la norma de la ley sobre delitos cometidos en el extranjero.  Como 

motivaciones de mérito se alega en primer lugar y a favor de todos los apelantes que 

no habiendo sido probada su responsabilidad habían de ser absueltos. Subordinada 

a la defensa del Pietro Elía se sostiene que el Elía, a lo sumo, habría de responder 

de simple receptación o de complicidad según los términos de la Ley del Art. 64 del 

Código Penal debiendo eliminarse el agravante de abuso de confianza y en cuanto a 

la determinación de la pena, tener presente que el querellante no estaba en 

disposición de demostrar la existencia de la ingente cantidad que decía habíanle 

robado.  

También la defensa de los hermanos Leonardi, como motivaciones añadidas, 

sostiene que las calificaciones debían eliminarse ya que la de receptación había de 

considerarse a lo sumo una hipótesis y la de complicidad no era necesaria. De los 

mismos agravantes se declaraban las circunstancias atenuantes.  Observa, en 

relación a la motivación de nulidad del procedimiento, no merecer que la misma sea 

tomada en consideración y del resto, después de atento examen de los actos 

eliminados del procedimiento por los anteriores jueces, se pone de relieve que no 

habiendo habido negligencia ni (...) aplicada a cuanto dispuesto por las leyes de rito, 

dicho motivo ha de desestimarse. Observa que examinada la primera motivación 

fundamental de la apelación, o sea la falta de pruebas a cargo de los tres imputados, 

ha de (...) algunas motivaciones de hecho a las cuales se alude por la parte apelante 
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junto a las motivaciones subordinadas para poner en duda la entidad del robo y 

algunas calificaciones de la misma.  

Que el robo haya tenido lugar así como la apreciación de nocturnidad y allanamiento 

de morada resulta comprobado no sólo por las declaraciones pormenorizadas de la 

víctima sino también por las constataciones llevadas a cabo por las autoridades 

francesas inmediatamente después de denunciado el robo y en cuanto a la entidad 

del mismo, la actitud mantenida por la víctima desde su primera declaración, su 

honorabilidad reconocida por los propios imputados y su desinterés ((...)) el valor del 

robo que contra descono= cidos denunciaba infunden el pleno convencimiento que 

el hurto fue ingente tal como afirmaba el Casanova. Observa en mérito a las pruebas 

a cargo de los apelantes que si bien algunas de estas pruebas contra ellos no se 

revelan como tales, son tan variados y múltiples los indicios recogidos sobre cada 

uno de ellos que el convencimiento sobre su responsabilidad y participación en el 

hecho se hace patente en el ánimo de los juzgantes. En verdad ya un primer 

elemento contra Benedetto Leonardi y Elía Pietro queda definido por las 

circunstancias que las constataciones generales ponían en evidencia: que el robo no 

podría que haber sido cometido por persona que tuviera familiaridad con la casa y 

fuera conocedora de los rincones de la misma: coger el candil de la cantina a donde 

se accedía mediante una trampilla y hacer uso de herramientas que la víctima tenía 

guardadas en determinados lugares para romper la cerradura así lo demuestran; el 

Benedetto Leonardi estaba al servicio del Casanova como jardinero y ejercía (...) en 

la casa de este y en cuanto al Elía Pietro, también había estado a servicio del 

Casanova como modelo gozando de la confianza del mismo. A este primer indicio ha 

de añadirse el de la fuga, a la que es poco definir así, del Elía y del Benedetto 

Leonardi, especialmente por su comportamiento y las condiciones en que tuvo lugar 

((...)) Mientras que se descubría el robo el 3 de Diciembre, el Elía Pietro, sin que 

hubiera sos= pecha sobre él y sólo por ser requerido a petición del Casanova a 

declarar ante la policía lo que supiera sobre los autores del robo, se aleja de París 

sin dejar aviso alguno a sus compañeros de vivienda, hermanos Leonardi, tal como 

ellos lo afirman y al Casanova dice ir con un pintor al campo sin saber indicar ni el 

lugar ni el nombre del pintor. En esto, parte hacia Italia el 11 de Diciembre, sólo ocho 

días después de perpetrarse el robo y tal indicio es de gravedad en cuanto que con 



97 

 

su interrogatorio y con el verbal de confrontación con el Casanova no ha sabido dar 

una explicación plausible de su comportamiento.  El Benedetto Leonardi también a 

su vez, después de prestar declaración ante la policía a petición del Casanova y sin 

ser hasta ese momento ni siquiera sospechoso, parte en la noche del 19 al 20 hacia 

Italia sin despedirse del Casanova y además sin cobrarse los días de trabajo que 

tenía a crédito, siendo extraño que actuara así por temor a ser arrestado, como 

afirma en su interrogatorio, cuando la acusación aún no tenía nada que reprocharle. 

A estos gravísimos indicios (...) hay que añadir los menores que revelan el 

entendimiento entre el Elía y el Benedetto Leonardi de querer llevar a cabo el robo 

(...) es decir, el hecho que Benedetto Leonardi hubiera sido sorprendido en actitud 

sospechosa en la habitación superior de la casa a la cual no tenía acceso, 

circunstancia esta que el mismo Leonardi no desmintió en el verbal de confrontación 

y que el Elía también fuera sorprendido pocos días antes del robo cerca de la 

ventana del estudio que da al jardín, que está a poca altura y que el casanova 

encontraba abierta cuando él acostumbraba a tener cerrada. Tal  

circunstancia, aunque fuera negada por el Elía, no hay motivo para considerar que 

fuera invención del Casanova. En cuanto al Luigi Leonardi hay sólo un indicio ((...)) 

en el hecho de su precipitada marcha de París junto al hermano Benedetto (-------) 

los indicios de responsabilidad toman también para él una fuerza indiscutible de 

prueba veraz por cuanto se deduce de la instrucción en relación a los tres 

imputados. Otro elemento de gravísima culpabilidad a cuenta del Elía Pietro es la 

carta escrita por él el 5 de Diciembre al hijo, es decir, dos días después del robo en 

la que, con una insistencia y urgencia excepcionales, encarga al hijo que colabore 

para que cuanto antes se enviara un pasaporte a Benedetto Leonardi ya que había 

perdido el suyo y era necesario para obtener el permiso de (...). Dicha carta, escrita 

en el interés del otro imputado Benedetto Leonardi con la única finalidad de 

conseguir un pasaporte sólo seis días antes de la marcha del Elía hacia Italia, es 

también prueba de que el Elía, interesándose por él buscaba los medios necesarios 

para que todos se alejaran de París tras perpetrar el robo.Finalmente, siempre en 

relación al Pietro Elía y según lo declarado por los testigos se sabe que en su pueblo 

no vivía en buenas condiciones y en una carta escrita por él en Noviembre de 1893 

fechada el 26 de dicho mes, manifestaba su malestar por tener poco trabajo y vivir 
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malamente, tanto es así que para mandar cincuenta liras tuvo que pedir un préstamo 

de treinta; parece ser que en su última salida al extranjero tuvo que servirse del 

dinero de otros y en su último regreso a Italia, a su pueblo, queda constatado por 

testimonios y por diversos documentos que hace alarde de tener billetes de 

quinientos, cancela deudas por valor de más de mil liras, hace que el hijo Doménico 

cancele una hipoteca a cuenta de las partes del patrimonio correspondientes a su 

propia hermana y a su esposa por valor de 2.550 liras y por último ((...)) para la 

compra de un fondo por unas catorce mil liras, siempre mediante el hijo Doménico.  

Parece ser cierto que el Elía gracias a ((...)) la defensa haya intentado demostrar 

que el Elía había vivido siempre cómodamente y que gracias al fruto de su trabajo 

en el extranjero se hubo preocupado de eliminar deudas y mejorar su posición 

económica pero aunque así fuera, no se elimina el hecho de que a su vuelta, 

demostrando tener dinero está comprobado que (...) por las deudas que extingue y 

contradiciéndose de cuanto escrito en la carta mencionada. Por añadidura, 

sosteniendo y considerando que la compra del fondo por parte del hijo Doménico no 

fuera para él sino para una tercera persona, aunque sea un punto no comprobado 

((...)) no elimina la sospecha de que fuera en interés propio, así como es dudoso y 

no se puede probar que el dinero entregado al hijo para la cancelación de la 

hipoteca a cuenta de la parte de la hermana fuera dado por la familia de su esposa 

al hijo. Por todo lo dicho la Corte no encuentra ninguna duda sobre la 

responsabilidad del Elía Pietro.  

Observa que a los indicios contra Benedetto Leonardi bastará señalar y añadir otros 

dos recogidos en la instrucción, y son: uno, el hecho de que habiendo emigrado en 

condiciones miserables y vivido en París malamente ganándose la vida al servicio 

del Casanova, a su regreso adquiere un fondo de 6.900 liras pagando con billetes de 

mil y de quinientos; el otro, la petición de un pasaporte hecha a su mujer en una 

carta del 4 de Diciembre de 1893, un día después del robo, expresando ansia de 

recibirlo rápidamente para poder volver a casa y amenazando, en caso contrario, 

con marcharse a Londres y no volver nunca más a Italia. Por lo tanto también los 

indicios contra Benedetto Leonardi son múltiples para reconocer su responsabilidad.  
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Observa sobre el otro apelante Luigi Leonardi que al indicio de su fuga (...) debe 

añadirse su actitud al volver a Italia puesto que él como el hermano, emigrando 

también en condiciones miserables ((...)), comenzó a tener comportamientos de 

hombre acomodado, y deseoso de adquirir un fondo por valor de tres mil liras da una 

señal de 200, presta dinero por más de mil liras, y estipula créditos por 400, alardea 

de billetes de mil y manifiesta el deseo de adquirir otros fondos. Además, para mayor 

colmo de elementos en su contra, se encuentra el hecho de la correa de cuero 

encontrada en su casa reconocida por el Casanova como la de la maleta robada en 

la que guardaba los valores mencionados. Tal reconocimiento por parte del 

Casanova se convalida con los testimonios discordantes de Luigi Leonardi y de su 

mujer según los cuales dicha correa la tenía él desde 1892 habiéndola encontrado 

en París en medio de la calle y, prescindiendo de tal hallazgo poco verosímil, para 

nada son creíbles los datos que aportan los dos testimonios: uno afirma que la mujer 

del Leonardi, al regresar este de Francia en 1892, le preguntaba por la correa y él 

dijo que se la había regalado un francés que le vigilaba la casa; el otro de ella, más 

elocuente, afirma recordar que, a su vuelta de París en 1892, tras haberle conducido 

al pueblo en un carro, había visto la correa en su maleta cuando la abrió para sacar 

unos trapos, ¡¡¡llamándole tan poderosamente la atención como para acordarse 

después de tres años!!!  

Por ello y las precedentes dudas sobre ambos testimonios se da poca fe a cuanto 

dicho y así, los primeros jueces, no lo tomaron por válido, dando plena credibilidad al 

reconocimiento por parte del Casanova al considerar que este no se habría 

reafirmado si hubiera tenido alguna duda en su mente. Por último, como otro 

elemento de prueba contra Luigi y Benedetto Leonardi concuerda la circunstancia de 

haber sido señalados como sospechosos ladrones en 1887 antes de emigrar.  

Por tanto, hacia el Elía Pietro como hacia los dos Leonardi no se encuentra ninguna 

duda para afirmar su responsabilidad tal y como tuvieron a bien considerar los 

primeros jueces y en consecuencia, el primor motivo de apelación es desestimable.  

Observa en mérito a la hipótesis del reato que (...) a los tres acusados, no a caso 

(...) en el concepto de que se trate de receptación de objetos furtivos o de simple 

concurso (...) en el art. 64 del Código Penal. Los extremos del hecho criminal al que 
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se alude, la condición de los imputados, su comportamiento tras la perpetración del 

robo o sea, la fuga de los tres, y las particularidades con que se cometió el reato, 

arrojan el pleno convencimiento de que fueron ellos los autores materiales que los 

tres primero concertaron y después llevaron a cabo con la complicidad necesaria 

para superar los obstáculos allí ((...)) el grave diseño para el que la obra de dos 

personas no habría bastado.  

Observa que considerando que los tres apelantes fueron declarados responsables, 

no se comprende como se puedan poner en duda las calificaciones que surgen de 

las constataciones generales y del hecho que el robo fuese cometido de noche y en 

edificio destinado a vivienda.  

En cuanto a la otra calificación de abuso de confianza por parte de los imputados 

Pietro Elía y Benedetto Leonardi no se puede poner en duda que el segundo como 

jardinero a servicio del Casanova y el primero por prestar y haber prestado de 

continuo sus servicios ambos habían tenido ocasiones de conocer bien los 

pormenores de la casa, los obstáculos a superar y , por tanto, la facilidad de entrar 

en la vivienda del Casanova, hacer las observaciones necesarias con ocasión de 

prestar sus servicios encontrando facilidad para perpetrar el robo traicionando así la 

confianza personal que el Casanova había depositado en ellos y, siendo 

exactamente lo que se interpreta en la disposición legal a este respecto, tambien 

esta calificación fue reconocida para el Elía y para el Benedetto Leonardi.  
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Observa relativamente a la pena que las gravísimas circunstancias del hecho no 

consienten la concesión de las circunstancias agravantes y no ha de considerarse 

excesiva cuando (...) determinarse por los primeros jueces, esto es, que con la 

calificación de mayor para el Pietro Elía y para el Benedetto Leonardi, no así para el 

Luigi Leonardi, se hubieran pedido para ellos seis años de reclusión y cuatro para el 

Luigi Leonardo; así mismo el aumento de la mitad de la pena según los términos del 

art. 431 del Código Penal era acertado por no poder dudar de cuanto dicho 

anteriormente sobre el hecho de que el perjuicio fue relevante, de unas doscientos 

mil liras, atendiendo a las declaraciones inatacables del Casanova. Si al término de 

(...) los primeros jueces en aplicación del art. 5 del Código Penal fijaban la pena para 

el Elía Pietro y para el Leonardi Benedetto en siete años y seis meses de reclusión y 

en cinco años para el Leonardi Benedetto, no merece que este su criterio sea 

censurado teniendo en cuenta la gravedad del asunto, como tampoco es censurable 

la imposición de vigilancia especial durante dos años.  

Observa por todo lo mencionado que la petición de apelación por los tres imputados 

no procede y viene rechazada confirmándose la sentencia impugnada.  

Observa que reafirmada la responsabilidad de los apelantes deriva la consecuencia 

de que hayan de pagar las ulteriores costas de la apelación y mayor indemnización a 

la parte lesa constituida parte civil.  

Por tales motivaciones leídos los Art. 367,419,568,569 Cod. Pen. La Corte confirma 

la sobrescrita sentencia impugnada. Condena a los apelantes Pietro Elía, Luigi y 

Benedetto Leonardi al pago de las ulteriores costas del juicio incluida la tasa así 

como a mayor indemnización a favor de la parte civil.  

La causa se reenvía a los primeros jueces para su ejecución.  

Así decidido y publicado en el día, mes y año arriba indicados. 
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’’Baiser forcé ’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.45.  
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’’Bonne occasion ’’Llibre de registe de la firma IV Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.100.  
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’’Cache Cache’’Llibre de registe de la firma III Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.198. 
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’’Causerie animée(1)’’Llibre de registe  VII de la firma Goupil,  Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.230. 
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’’Causerie animeé(2)’’Llibre de registe II de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.92.  
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’Conversation dangereuse’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades 

(Documents pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.97.  

 

‘ 
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‘’Cour du Couvent’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.90. 
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‘’Entre deux feux’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.100. 
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‘’femme versarles (1)’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 
pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.97. 
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‘’femme versarles (2)’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents al Fons Getty Research Institut) p.97.  
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‘’For the church (2)’’Llibre de registe V de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents al Fons Getty Research Institut)p.42. 
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‘’Hard of hearing’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.1. 
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‘’Joueurs d'échecs’’Llibre de registe V de la firma Goupil, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.220.  
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‘’L'apparition’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.158. 
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‘’L'Indiscret’’Llibre de registe IX de la firma Goupil, Dates i procedència no especificades 
(Documents pertanyents del Fons Getty  Research Institut) p.207. 
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‘’La Conférencière’’Llibre de registe XV de la firma Goupil, Dates i procedència no especificades (Documents 
pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.266.  
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‘’La digestion heureuse’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades 

(Documents pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.170.  
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‘’La dispute’’Llibre de registe VI de la firma Goupil, Dates i procedència no especificades (Documents pertanyents 

del Fons Getty Research Institut) p.78.  
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‘’La donation’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.34. 
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‘’La surprise’’Llibre de registe VI de la firma Goupil, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.93.  
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‘’Le chocolat trop chaud’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i 

procedència no especificades (Documents pertanyents del Fons Getty 
Research Institut) p.107 
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‘’Le moine dentist’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.167. 
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‘’Le tresor du Couvent’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades 

(Documents pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.34. 
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‘’Le vin de la Comité’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.143. 
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‘’Lecon de danse’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades 

(Documents pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.128. 
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‘’Lecture de Rabelais’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.217.  
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‘’Les Favoris’’Llibre de registe IX de la firma Goupil, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.114. 
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‘’Mme Recamier’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.107. 
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‘’Moine au serpent’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.198.  
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‘’Moine chocolat’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.9. 
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‘’Moine débt une boutle’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i 
procedència no especificades (Documents pertanyents del Fons Getty Research 

Institut) p.60.  
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‘’Moine fumant’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.9.  
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‘’Moines’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no 

especificades (Documents pertanyents del Fons Getty Research Institut) 
p.136. 
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’Music hath charms’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.171. 
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‘’Oh je n'ai trop mis’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.68-69.  
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’Parapluie rouge’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.145. 
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’pris au piège’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.198. 
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‘’Strawberries’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.158.  
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‘’Sipping his Coffee’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 
pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.158. 
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‘’Tasse de chocolat’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.170. 
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‘’Tete’’Llibre de registe III de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents pertanyents del 

Fons Getty Research Institut) p.136. 
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’Tête (moine lisant)’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut)  p.100. 
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’Tête de Moine’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut)  p.122.  
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‘’The Botanist’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.186. 
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‘’The Cardinal's nephew’’Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades 

(Documents pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.193.  
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‘’Une héritière (1)’’Llibre de registe VII de la firma Goupil, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.230. 
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‘’Une Heritière (2)’’Llibre de registe VIII de la firma Goupil, Dates i procedència no especificades 

(Documents pertanyents del Fons Getty Research Institut) p.172. 
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‘’Une léritière’’ Llibre de registe II de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 

pertanyents del Fons Getty Research Institut)  p.92. 
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‘’Veu de la Comète’’ Llibre de registe IV de la firma Knoedler, Dates i procedència no especificades (Documents 
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