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Introducció
«Salons a Can Parés (1884-1930)» és la tercera mostra d’una sèrie d’exposicions
extraordinàries que la Sala Parés organitza des de la celebració del seu 140è aniversari (2017).
Aquest projecte complementa «MEMÒRIA 140 anys» (2017) i «París a Parés. À la recherche
de la Ville Lumière» (2018), exposicions precedents on es desenvoluparen qüestions diverses
sobre la història de la galeria de Petritxol, tant des del seu funcionament durant l’extensa
trajectòria, com sobre fenòmens cabdals entorn de la creació artística catalana de finals del
segle XIX i principis del XX (els viatges a París per part dels creadors, les diferents escoles
i tendències triomfants al mercat artístic barceloní vuitcentista, l’associacionisme artístic
i cultural generat al voltant de la sala, etc.). Aquesta tríada de mostres constitueixen l’inici
d’una línia d’actuació en la qual la Sala Parés posa en valor les seves arrels i la seva història
com a galeria més longeva d’Espanya.
A partir de noves recerques en Història de l’Art i una selecció d’obres d’art provinents
d’importants col·leccions privades, algunes de les quals són peces inèdites, «Salons a Can
Parés (1884-1930)» desenvolupa un relat cronològic on el fil conductor són les Exposicions
Extraordinàries de Belles Arts, celebrades a la galeria des de la inauguració de la sala gran
(1884) fins el 1901 (data de la XVIIIa i darrera edició), passant per altres mostres corals
d’associacions artístiques barcelonines i, finalment, els tres Salons de Tardor celebrats a
l’inici de l’etapa Maragall (1926, 1927 i 1928).
La importància que aquest fenomen expositiu suposà pel desenvolupament de la vida artística
barcelonina és indubtable. Us convidem a redescobrir i ésser encara més partícips de la
història de la Sala Parés, car, com afirmava Folch i Torres el 1925, “el Saló Parés és quelcom
de molt lligat a la història espiritual de Barcelona”1, i, per tant, és part de tots aquells que
estimem la ciutat i la cultura del nostre país.
Sergio Fuentes Milà
Dr. en Història de l’Art

Portada del catàleg de la Primera Exposició de Belles Arts de la Sala Parés (1884).
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1

FOLCH i TORRES, J., “La venerable Sala Parés”, Gaseta de les Arts, Any II, 29, 15 de juliol de 1925, p.5.
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«Les Exposicions
de Belles Arts»
(1884-1901): la creació d’un model expositiu.

Joan Baptista Parés i Carbonell (1847-1926).

La gran acollida del projecte de Joan Baptista Parés derivà en una nova ampliació: l’erecció
d’una sala molt més espaiosa que la de 1877. El gener de 1884 s’inaugurava l’enorme saló del
número 5 de Petritxol, el qual fou anomenat ‘sala gran’. El flamant espai començà a acollir els
principals actes organitzats per Parés, així com les exposicions més rellevants. La inauguració
oficial suposà un esdeveniment ciutadà sense precedents. Es celebrà el 14 de gener amb
la presència de personatges fonamentals dels diversos sectors de la societat: la Casa Reial
representada pels prínceps de Baviera - la Infanta María de la Paz de Borbón i Luís Fernando
Adalberto de Baviera -, l’alta societat barcelonina - Antonio López y López, marqués de
Comillas, i Eusebi Güell, per destacar-ne alguns -, l’estament eclesiàstic representat pel bisbe
de Barcelona - Jaume Català i Albosa -, i també polítics locals com l’alcalde de la ciutat
comtal - Francesc Rius i Taulet - o el governador civil de la regió - Manel Gil Maestre -. Com
no podia ser d’una altra manera, la presència dels principals artistes catalans fou un dels
atractius del gran vernissage.

Segell de Joan Baptista Parés i de la galeria.

En altres estudis, ja hem tractat els orígens de la Sala Parés, els quals es remunten a 1840, quan Juan
Parés fundà la dita Casa Parés als baixos del seu domicili (C/Petritxol, 5). Es tractava d’una botiga de
materials per a artistes, assortiment de marcs i motllures, serveis d’emmarcament, venda d’estampes
i gravats, etc. El 1877, Joan Baptista Parés i Carbonell (1847-1926), hereu del negoci, amplià
l’establiment al pati del número 3 del mateix carrer. Amb la col·laboració de Maurici Serrahima i
Palà (1834-1904), construïren una àmplia estança per exposar objectes artístics a la venda. El sistema
modern de quatre columnes de ferro les quals sostenen una claraboia que permet l’accés de llum
zenital per il·luminar les obres exhibides, esdevingué durant anys l’únic espai expositiu modern
de la ciutat. Això es traduí en un augment de vendes tant dels quadres i escultures presentades
com de marcs i motllures i, ràpidament, la Sala Parés es convertí en un dels centres de la vida
cultural barcelonina. Als murs de Can Parés s’hi exposaven les principals novetats artístiques, tenien
cabuda les mostres més rellevants tant d’artistes joves com de creadors contrastats que triomfaven
en l’àmbit internacional i es celebraven esdeveniments culturals de tot tipus (concerts, tertúlies,
subhastes, etc.).1

Teatrí d'Andreu Vallvé Ventosa que recrea la inauguració de la sala
gran i la Primera Exposició de Belles Arts de 1884 (1958).

Sobre els orígens de la Sala Parés i allò que suposà la galeria per a la vida artística barcelonina, vegis, entre altres: FUENTES, S.,
MEMÒRIA 140 ANYS, Establiments Maragall, Barcelona, 2017, pp.8-17; VIDAL, J., Galerisme a Barcelona, 1877-2012. Descobrir, defensar,
difondre l’art, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2012, pp.24-26; MIRALLES, F., Sala Parés, 130 anys, Establiments Maragall, Barcelona,
2007; i MARAGALL, J-A., Història de la Sala Parés, Selecta, Barcelona, 1975, pp.17-31.
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Aquest episodi fou emmarcat dins un nou format expositiu a Barcelona, el qual constituí
un punt de partida en la renovació cultural, així com el moment central de la vida artística
no només de la Sala Parés, sinó també de la ciutat. Sense dubte, marcà un canvi substancial.
D’entrada cal tenir present que, fins el moment, el senyor Parés nodria els murs de la galeria
d’uns dos-cents a tres-cents quadres, els quals eren renovats setmanalment. La selecció
d’obres i artistes no seguia un criteri clar. Tampoc existia un concepte o motiu concrets
darrere de les mostres. S’emprava un sistema de remplissage lliure, rotació, canvi i intercanvi
d’obres, on les diferents tendències del mercat eren representades: la pintura anecdotista
i de gènere, el realisme a través del retrat, el paisatge i el bodegó i, finalment, la pintura
d’història. Les modes, plantejaments i estils provinents de París i Roma s’incorporaren
progressivament a l’oferta artística local.
La mostra que servia per obrir les portes de la nova sala inaugurà una manera de presentar
les novetats artístiques. La selecció lliure quedà enrere i es perfilà un nou objectiu:
exposar les obres més sorprenents dels artistes locals més valorats. Aquesta finalitat acabà
conformant la nova tipologia expositiva, la qual seria anomenada pel senyor Parés com
a Exposició Extraordinària de Belles Arts. Si bé és cert que de bon inici els expositors eren
essencialment artistes catalans del nucli barceloní, detectem diversos creadors provinents
d’altres províncies espanyoles, així com algun estranger.

Secció d'escultura de la Primera Exposició de Belles Arts
de Can Parés, gener de 1884.

Com a reforç de l’acte expositiu s’editaren catàlegs profusament il·lustrats amb fotografies
d’una selecció de les obres exhibides. Aquests estaven acompanyats d’informació sobre els
artistes i els principals treballs artístics que podien admirar-se a la mostra. Els catàlegs es
convertiren, ràpidament, en un complement importantíssim per a dignificar les pròpies
exposicions, així com per a facilitar la venda.
L’èxit de la Primera Exposició de Belles Arts fou absolut. El públic fou nombrós i
l’esdeveniment significà el començament d’una vida artística molt més intensa. L’any 1975,
Joan Anton Maragall i Noble (1902-1993) definí la iniciativa de Joan Baptista Parés de la
manera següent: “El senyor Parés va organitzar des d’aleshores i amb caràcter periòdic les
Exposiciones de Bellas Artes, la segona de les quals se celebrà ja pel desembre de 1884, i
que venien a constituir exposicions col·lectives anyals on s’intentava de reunir el millor de
cada artista. Els catàlegs eren profusament il·lustrats i són ara un valuós document per a
situar-nos en les arts de l’època [...]”.2
La mostra era dividida en tres seccions, tal i com indica el catàleg imprès. La central, amb
el gruix més destacat de peces, era la de pintura (a la primera edició estava conformada
per un total de 183 obres). En segon lloc s’hi presentava la secció “Acuarelas y Dibujos”
(a la de gener de 1884 hi havia 31). Finalment, la d’escultura (a la primera edició fou de
21 peces). En total, la selecció que constituí la primera exposició era d’un total de 235.
El catàleg també indicava els preus de totes les obres, a més de mostrar títol i número de
catalogació. El valor total ascendia a 310.385 pts., i les peces oscil·laven entre 30.000 pts. la més
preuada i 100 pts. la més econòmica. Aquestes dades aporten una informació essencial per
tal de conèixer les cotitzacions dels artistes expositors, diferenciar nivells i, en definitiva,
diferenciar els creadors més valorats dins el mercat de l’època.
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MARAGALL, J-A., Història de la Sala Parés, Selecta, Barcelona, 1975, p.33.

Dionís Baixeras, Retrat, 1883.
Oli sobre tela, 100 x 75 cm.

11

Del centenar d’expositors d’aquesta primera mostra, destacaren artistes com Joan Llimona (18601926), qui presentà un total de vuit obres, Baldomer Galofré (1846-1902) i Dionís Baixeras (18621943) amb sis teles cadascun, Josep Cusachs (1851-1908) amb quatre, o les marines de Ramon
Martí i Alsina (1826-1894). Així mateix, cal remarcar el protagonisme d’alguns quadres concrets
com Muerte de Sísara de Ramon Tusquets (1838-1904)4 o Lo Gorch del comte de Fèlix Urgellés
(1845-1919). La de Tusquets fou definida com “la obra de mayor empuje que allí se ve”.5 Ambdues
peces foren referenciades amb àmplies descripcions tant al catàleg de l’exposició com a la premsa
periòdica de l’època. La primera amb una cita llarga del Llibre dels Jutges de l’Antic Testament, d’on
s’extreu l’escena; la segona amb la llegenda sobre Ramon Berenguer relatada a Crónica Universal
de Cataluña.6 No podem deixar d’esmentar El Cardenal Wisseman visitando el salón del Papa Pío IX
en el Palacio Colonna de Roma, obra de Josep Tapiró (1836-1913), les aquarel·les d’Antoni Fabrés
(1854-1938), la Salida de un baile de Romà Ribera (1848-1935), o la Processó a Sant Marc de Venècia
d’Arcadi Mas i Fondevila (1852-1934), aquesta darrera adquirida per la infanta María de la Paz de
Borbón mesos després.

Destaquem una de les moltes crítiques i mencions
en premsa de la Primera Exposició de Belles Arts de
la Sala Parés, recuperant les paraules de Francesc
Miquel i Badia qui, des de les pàgines del Diario de
Barcelona, valorava la novetat de la següent manera:
“Es una exposición de cuadros y esculturas de salón
y gabinete y de estudios de taller, en muchos de los
cuales la habilidad de ejecución sorprendre y cautiva
a los espectadores y en los que se ve además una
laudable tendencia a reproducir en el lienzo o en el
barro la verdad del natural, huyendo en lo posible de
toda clase de convencionalismo [...]”. Més endavant
afirmava que “el arte que se ve en aquel salón cuadra
perfectamente al carácter de nuestras habitaciones y
al modo de ser de la sociedad contemporánea”.3
Antoni Caba, Retrat de la mare de l'artista.
Oli sobre tela, 62 x 50 cm.

Ramon Martí i Alsina, Marina.
Oli sobre tela, 115 x 247 cm.

L’èxit i l’espectacularitat de la mostra fou tal que el senyor Parés, ràpidament, es dedicà a organitzar
la segona edició, la qual tindria lloc al Saló de Petritxol el mateix any, durant el mes de desembre.
El catàleg de la nova Exposició de Belles Arts, editat a principis de gener de 1885, mostra un
tipus de pintura molt similar al de la primera. Els artistes són pràcticament els mateixos i els
temes poc variats. Entre les peces, foren lloades per públic i crítica Plaza de Arbúcies de Baixeras,
Capricio de Manuel Cusí (1857-1919), els paisatges d’Eliseu Meifrén (1859-1940), els misteriosos
capvespres de Modest Urgell (1839-1919) com Quietud, i les platjes i carrers de l’escola lluminista
de Sitges, representada per teles de Joaquim de Miró (1849-1914) i Joan Roig i Soler (1852-1909),
principalment.7
Gaspar Miró Lleó, Bodegó de raïm.
Oli sobre tela, 33 x 46 cm.
Aquest quadre de Ramon Tusquets forma part de la col·lecció del Museu de Montserrat des de 1982.
Va ser una de les peces més espectaculars de la mostra de Can Parés (171 x 242 cm).
5
Diario de Barcelona, 10 de gener de 1884, p.641.
6
Primera Exposición de Bellas Artes. Galería Parés, Impr. Luís Tasso, Barcelona, 1884, pp.21-22 i 23-24 respectivament.
7
Segunda Exposición de Bellas Artes. Galería Parés, Impr. Luís Tasso, Barcelona, 1885.
4
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MIQUEL i BADIA, F., Diario de Barcelona, 26 de gener de 1884, p.1442.
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Cartell de la Segona Exposició de Belles Arts
de la Sala Parés (desembre de 1884).

Modest Urgell, Morera.
Oli sobre tela, 95 x 185 cm.

Joaquim de Miró, Platja.
Oli sobre taula, 23 x 39 cm.

Joan Roig i Soler, Façana al mar.
Oli sobre tela, 49,5 x 78 cm.

Modest Urgell, Lo toch del mal temps, c.1880.
Oli sobre tela, 147 x 241 cm.

Modest Urgell, Paisatge amb pastora.
Oli sobre tela, 60 x 120 cm.
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Arcadi Mas i Fondevila, Pescadors, 1914.
Oli sobre taula, 60 x 79 cm.
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No desenvoluparem un anàlisi en profunditat de cadascuna de les Exposicions de Belles
Arts de la Sala Parés (un total de divuit edicions entre 1884 i 1901), però sí que considerem
important destacar algunes dades essencials per a definir la rellevància d’aquests certàmens,
els quals durant un temps es convertiren en els únics salons de pintura de la ciutat.
En línies generals, quan consultem els artistes expositors detectem que, a partir de l’edició
celebrada al desembre de 1886, augmentà la presència de participants més joves. A més,
el gruix d’obres va disminuint amb la intenció de presentar-se en millors condicions i
també per remarcar la importància de la tria. Per exemple, a la V Exposició de Belles Arts
(desembre de 1887), les obres no superen la xifra de 197. La selecció cada vegada semblava
ser més exigent i, a més, observem l’augment dels artistes forans (tant els provinents de
províncies espanyoles, com de l’estranger).8 En aquest sentit, de la mostra esmentada
destacà Au couvent i Après Carnaval d' Henri-Lucien Doucet (1856-1895), a més dels noms
habituals com Meifrén, Urgell i Baixeras. De l’edició de 1887 hem de remarcar la presència
d’un quadre rellevant de Santiago Rusiñol (1861-1931) el qual hem recuperat per a ‘Salons
a Can Parés’: La cargolada (cat.nº155).
Aquesta obra fou la peça destacada, juntament amb Otoño, de les quatre que exhibí Rusiñol.
Es tracta d’una tela de grans dimensions on s’hi presenta una escena popular ambientada a la
falda de Montjuïc. És un treball similar a l’obra que Rusiñol presentà a l’Exposición Nacional
de Bellas Artes de Madrid el mateix any.9 Destaca la capacitat del pintor en copsar l’ambient
i l’atmosfera del suburbi barceloní on el paisatge i els personatges anònims encarnen els
tipus populars de la part més humil de la ciutat. Tots els elements estan al servei de crear
profunditat en l’espai i emmarcar la taula amb la cargolada. La premsa de l’època va fer-se
ressò de l’evolució interessant de la pintura de Rusiñol a través d’aquesta escena costumista.
De totes les cròniques,10 recollim la de La Esquella de la Torratxa: “[Rusiñol] té, pot dirse, l
seu taller en la montanya de Montjuich. La preocupació de aquest artista es l’ayre libre y’ls
tipus especials que solen rodar per aquells recóns... Sas obras, á primera vista incoloras, al
poch rato de mirarse’s tornan respirables per l’ambent de qu’están impregnades [...] Encara
que poch simpátich, son quadro La Cargolade revela un talent de primera forsa”. 11
Santiago Rusiñol, La cargolada, 1887.
Oli sobre tela, 115 x 145 cm.

La Ilustració Catalana, 179, 31 de desembre de 1887, p.370.
Font de Montjuïc. Oli sobre tela, 97 x 130 cm.
10
MIQUEL i BADIA, F., Diario de Barcelona, 26 de desembre de 1887, p.15.414;
ALFONSO, L., La Dinastía, 4 de gener de 1888, pp.1-2.
11
La Esquella de la Torratxa, 7 de gener de 1887, p.5.
8
9
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Aquesta primera crisi del model exitós creat el 1884 fou agreujada el mes d’abril de 1891, quan
tingué lloc l’Exposició General de Belles Arts al Palau de Belles Arts organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona. Aquest fou el primer certamen de molts que el seguiren i el qual, finalment, s’erigí com
la versió oficial barcelonina de les Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de Madrid i els salons
francesos. El prestigi, l’oficialitat, les normes i directrius, i la qualitat de l’exposició pròpiament,
així com el lliurament de premis i medalles, deixà la proposta del senyor Parés en un segon lloc i,
progressivament, amb el descrèdit creixent de la galeria, el convertí en un esdeveniment cultural
quasi residual allunyat de les novetats artístiques. Sense dubte, les mostres nacionals i internacionals
de Barcelona de la darrera dècada del segle XIX (1891, 1892, 1894, 1896 i 1898) desplaçaren les
Exposicions de Belles Arts de Can Parés i, finalment, les van fer desaparèixer el 1901 (XVIIIa i darrera
edició del model paresià). Tot i això, les mostres de Can Parés seguiren celebrant-se amb bona acollida
general, tot i que tant públic com crítica se’n feien cada vegada menys ressò.

Arcadi Mas i Fondevila, Processó a Venècia.
Oli sobre tela, 38 x 54 cm.

Josep Cusachs,
Esperando junto al fuego, 1892.
Oli sobre tela, 101 x 161 cm.

Enric Clarasó, Perdó.
Bronze, 62 x 20 x 30 cm.

Amb la mostra de la secció de Belles Arts organitzat amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona
de 1888, el VI certamen del senyor Parés fou més deslluït que mai, segons els escassos comentaris
conservats. A partir d’aquest moment, els artistes conservaren les millors obres per a certàmens
oficials. A més, Joan Baptista Parés reduí la qualitat dels catàlegs, suprimí les reproduccions, i es
limità a editar llistes de les obres. En la mateixa línia, el número d’artistes també fou més reduït, i
l’exposició esdevingué una mostra molt més limitada i menys variada que a les primeres edicions.
De fet, els cercles artístics anhelaven certàmens oficials on poder triomfar i rebre reconeixements,
medalles i premis. El 1887, els ‘salons’ de la Sala Parés eren concebuts com “un concurs de caràcter
local, sense estímuls de recompenses oficials y sense afany decidit de gloria y de renom [...]”.12
Josep Cusachs, Militares descansando.
Oli sobre tela, 50 x 100 cm.
12
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La Esquella de la Torratxa, 7 de gener de 1887, p.5.
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Hermen Anglada Camarasa, Lily Grenier, c.1900.
Oli sobre tela, 65 x 50 cm.
Francesc Gimeno, Caterina Massaguer, c.1900-1915.
Oli sobre tela, 32 x 23 cm.

Josep Cusachs, Subintendente - traje de diario, 1888.
Oli sobre tela, 60 x 40 cm.

20

Isidre Nonell, Dona llegint una carta, 1910.
Oli sobre tela, 73 x 59,5 cm.
21

La importància de les Exposicions de Belles Arts
del senyor Parés dins la història del mercat de
l’art barceloní i de la vida cultural del tombant
de segle és indiscutible. Des d’un punt de vista
tipològic i a partir del funcionament analitzat,
és igualment evident que les mostres de Can
Parés iniciades el 1884 seguiren el format dels
Salons de París. Cal tenir present que aquests
foren una fórmula d’exhibició i canalització
de l’obra d’art, nascuda a la França il·lustrada,
impulsada després de la Revolució i difosa per
tota Europa al llarg del segle XIX. Consistiren
en exposicions col·lectives anuals (després
bianuals) que s’obriren al públic general el
1737 i les quals esdevingueren el ‘camp de
batalla’ del món de l’art del XIX. El senyor
Parés adaptà el format francès a Barcelona
acollint-lo al nou espai inaugurat al negoci
familiar. Tant els salons oficials de París com
els salons alternatius que neixen a partir de la
dècada dels seixantes i setantes a França, foren
les referències que Parés importà a la ciutat
comtal. No obstant, cal fer menció a alguns
precedents.

Cal tenir present que les Exposiciones Nacionales de Bellas Artes només es celebraven
a Madrid des del 1856 i s’erigiren com el certamen anàleg als salons oficials francesos.
Barcelona, orfe d’aparadors expositius similars, intentà suplir aquest buit en diferents
moments de la segona meitat de segle. D’entrada, és important indicar que la ciutat no
disposava d’un espai permanent on acollir grans mostres de Belles Arts comparables amb
els grans certàmens anteriorment esmentats. La dinàmica de l’inici del mercat artístic
ho precisava cada cop més. Un exemple destacat és la creació de l’Associació d’Amics de
les Belles Arts, la qual promogué mostres anuals entre 1846 i 1859. Un altre cas és el de
la Societat d’Artistes, institució que construí el primer espai projectat ex profeso per a
exposicions d’art a la Gran Via el 1868. Aquest edifici tingué una vida curta i el 1874 fou
enderrocat. Ambdues iniciatives, tot i la seva manca de continuïtat, representen un punt
d’inflexió en la història de les exposicions barcelonines.
Quan el senyor Parés celebrà la primera edició de les Exposicions de Belles Arts, iniciava,
segurament sense ser conscient, una nova tipologia d’exhibició artística, de la qual
Barcelona encara no disposava. Aquests certàmens foren un fenomen cultural que ens
permet reflexionar sobre aspectes diversos del mercat artístic del moment i de la relació
dels artistes amb el circuit comercial. Els ‘salons’ paresians, tot i no oferir la possibilitat
d’aconseguir premis, mencions o medalles, permetia als artistes locals valorar un primer
punt de contacte entre el públic i les seves obres més ambicioses, les quals, en moltes
ocasions després eren enviades a certàmens oficials.

Ramon Casas, El pastor de galls. Fragment
de la decoració del saló de la casa del pintor.
Oli sobre tela, 84 x 69 cm.

Les Exposicions de Belles Arts de la Sala Parés servien com a camp de provatures, com un
assaig previ a l’oficialitat (o els Salons de París o la Exposición Nacional de Bellas Artes
celebrada exclusivament a Madrid fins el 1891, any en què s’iniciaren edicions a Barcelona).
Els exemples són nombrosos en aquest sentit. Un dels primers casos és el marbre de Francesc
Font (1848-1931) El Enigma de Tebas, presentada en marbre a la Primera Exposició de Belles
Arts de la Sala Parés (gener 1884; cat.nº226) amb bona acceptació i després exhibida en la
seva versió en guix a la XI Exposición Nacional de Bellas Artes (Madrid, 1884), on la peça
(cat.nº755) fou premiada amb la medalla de tercera classe. Un altre exemple, és l’obra Nadal
de Joan Brull, pintada circa 1893-94. Aquesta magnífica escena costumista fou presentada
a la XIIa Exposició de Belles Arts de la galeria (cat.nº10),13 inaugurada el 18 de gener de
1895. Després, Brull l’exhibí a l’Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1897
(cat.nº178), on fou una de les peces més admirades. Igualment, Rondalla del mateix artista
s’exposà a la XIVa Exposició de Belles Arts (1897) i després a l’Exposición Nacional de
Bellas Artes de Madrid del mateix any. Per ‘Salons a Can Parés (1884-1930)’ hem recuperat
Pessebre, obra que versiona les dues anteriors i que, segurament, fou presentada en alguna
de les mostres de la galeria de Petritxol abans de ser enviada a la Exposition Internationale
des Beaux-Arts de Berlín (1896; cat.nº2185) i al Salon de la Société des Artistes Français
(1900; cat.nº206).

Lluís Graner, Al tren.
Oli sobre tela, 53,5 x 68,5 cm.

13
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XII Exposición Extraordinaria de Bellas Artes. Galería Parés, Impr. Luís Tasso, Barcelona, 1895, s/p.
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Joan Brull, Pessebre, c.1896.
Oli sobre taula, 48 x 61 cm.

Aquestes exposicions no només destacaren per les propostes plàstiques que s’hi presentaven,
sinó que alhora s’hi donaven cita altres activitats culturals que les complementaven. És
així que els concerts i recitals de piano i veu foren habituals, tant durant els certàmens
com en altres moments de la temporada artística. Un dels primers en celebrar-se a la ‘sala
gran’ fou el concert del pianista Carles Vidiella (1856-1915) interpretant repertori de
Scarlatti, Berlioz i Alió, entre altres. Durant tota l’etapa del senyor Parés (1856-1915) els
esdeveniments musicals es succeïren regularment i servien de reforç del marc expositiu.
Igualment, les subhastes, tómboles benèfiques, les conferències i tertúlies són algunes de
les activitats culturals recorrents.
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Ramon Pichot, Mercat, c.1900-1905.
Mixta sobre paper, 50,5 x 36,5 cm.
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Joaquim Mir, Paisatge, c.1907-1911.
Oli sobre tela, 80 x 135 cm.

Ricard Martí, Retrat de Carles Vidiella, 1883.
Oli sobre tela, 95 x 63 cm.
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I Exposició de Belles Arts, amb motiu
de la inauguració de la ‘sala gran’		

(gener 1884)

II Exposició de Belles Arts		

(desembre 1884)

III Exposició de Belles Arts		

(desembre 1885)

IV Exposició de Belles Arts		

(desembre 1886)

V Exposició de Belles Arts		

(desembre 1887)

VI Exposició de Belles Arts		

(desembre 1888)

VII Exposició de Belles Arts		

(gener 1889)

VIII Exposició de Belles Arts		

(desembre 1889)

IX Exposició de Belles Arts		

(desembre 1891)

X Exposició de Belles Arts		

(gener 1893)

XI Exposició de Belles Arts		

(febrer 1894)

XII Exposició de Belles Arts		

(gener 1895)

XIII Exposició de Belles Arts		

(gener-desembre 1896)

XIV Exposició de Belles Arts		

(gener 1897)

XV Exposició de Belles Arts		

(gener 1898)

XVI Exposició de Belles Arts		

(gener 1899)

XVII Exposició de Belles Arts		

(gener 1900)

XVIII Exposició de Belles Arts		

(febrer 1901)

Pere Ysern Alié, Ballarina sota els focus, c.1902.
Oli sobre tela, 48 x 40 cm.
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Els Salons de Tardor

(1926, 1927 i 1928), una iniciativa de l’etapa Maragall.

Al llarg de les dues primeres dècades del segle XX, el descrèdit de la Sala Parés augmentava cada
temporada. El senyor Parés, molt gran i sense energies ni noves idees, decidí a l’estiu de 1925,
iniciar els tràmits per a la venda del negoci. El dia 1 d’agost d’aquell any, Joan Anton Maragall i
Noble adquirí la sala d’exposicions de Petritxol a canvi de vint-i-cinc mil pts. Aleshores, s’inicià una
etapa en la qual la galeria afrontà nous reptes i un model de negoci molt més modern: altres tipus
d’exposicions, incorporació de joves creadors i de línies estètiques diferents, una nova relació entre
artista i galerista absolutament innovadora dins el mercat barceloní, etc.
Amb aquest esperit i l’empenta dels Maragall en la direcció de la Sala Parés, hem de destacar un altre
tipus de ‘saló de pintura’ que mereix ser referenciat en aquesta mostra. Es tracta del Saló de Tardor,
tipologia que tingué tres edicions entre 1926 i 1928.
La nova proposta pretenia suplir, com havia succeït amb les Exposicions de Belles Arts del senyor
Parés dècades abans, la manca de mostres col·lectives oficials a la ciutat. De fet, les Exposicions
Municipals de Primavera s’havien interromput des del 1923, quan s’instaurà la Dictadura militar
de Primo de Rivera. Existia, doncs, a Barcelona una necessitat real de mostres corals dins de l’àmbit
artístic. Així, l’objectiu central era exhibir anualment les obres més representatives dels creadors
catalans, així com els nous valors, les noves possibilitats i les actuals orientacions de l’art català,
tal i com argumenta Joan Anton Maragall. Les obres havien de presentar l’evolució de la figuració
catalana i els nous plantejaments dels artistes. S’apostà, doncs, pels creadors de futur, intentant evitar
la incorporació dels consagrats. Tal i com Pere Coromines indicava en la seva intervenció en motiu
de la inauguració del tercer Saló de Tardor (1928), aquestes exposicions representaren la bandera
de modernitat artística catalana i un punt de partida per a la creació nacional del futur. “Cal dir que
la pintura catalana reunida ací no és un reflex de cap altra pintura, tampoc no és una manifestació
esporàdica. No és un eco ni un crit en el desert. És un raig més d’aquest estel de tramuntana de la
Renaixença nostra”.1
El primer dels tres fou acollit en un moment molt especial: l’inici de la temporada 1926-27, després
de l’execució d’importants reformes que renovaven l’aspecte de l’antiga galeria i la posaven de nou
al circuit. La proposta (del 9 al 29 d’octubre) suposava, segons Maragall, “una mostra d’una nova
vitalitat” i el seu objectiu era presentar els artistes que més interès aixecaven als cercles artístics
i de crítica especialitzada, tots ells d’un caràcter renovador.2 El Saló fou presentat amb un reforç
publicitari sense precedents, i fou inaugurat el 9 d’octubre, després d'algunes visites prèvies
destinades a clients especials i a periodistes i crítics d’art.

Cartell del primer Saló de Tardor de la Sala Parés (1926).

1
2
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COROMINAS, P., “A la Sala Parés. Inauguració del Saló de Tardor. Paraules de Pere Coromines”, La Publicitat, 7 d’octubre de 1928, p.5.
MARAGALL, J-A., Història de la Sala Parés, Selecta, Barcelona, 1975, p.159.
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Joaquín Torres García, Mujeres de pueblo, c.1911.
Oli sobre tela, 70 x 100 cm.

Dels cinquanta artistes que conformaren la llista d’expositors, destacaren Emili Bosch Roger (18941980), Joaquim Sunyer (1874-1956), Joaquín Torres García (1874-1949), Rafael Benet (1889-1979),
Josep Mompou (1888-1968), Salvador Dalí (1904-1989) i Pablo Gargallo (1881-1934), entre altres.
El conjunt d’obres seleccionades (seixanta-set pintures i quatre escultures) representava molt bé tant
la jove creació com la d'artistes més contrastats, alguns dels quals exposaven regularment a la Sala
Parés des de l’etapa prèvia. S’hi exhibiren les cèlebres Noia cosint i Figura en unes roques d’un jove Dalí,
les quals provocaren certes polèmiques, destacant-hi també el retrat realitzat per Sunyer i l’obra de
Torres García.
El segon Saló de Tardor es celebrà del 8 al 21 d’octubre de 1927 i era fruit d’una selecció molt més
cuidada que l’anterior. La inauguració fou presidida per Lluís Plandiura i els presidents del Cercle
Artístic de Sant Lluc i del Reial Cercle Artístic. El número de peces fou superior al del primer
Saló. S'aconseguí reunir un total de vuitanta-tres pintures i onze escultures, complementades per
diversos dibuixos. En aquesta segona edició, a part d’artistes que ja havien exposat al Saló anterior,
s’incorporaren d’altres que residien a l’estranger. Alguns exemples remarcables foren Manolo Hugué
(1872-1945), Pere Pruna (1904-1977), Josep de Togores (1893-1970), Apel·les Fenosa (1899-1988) o
Joan Rebull (1899-1981). De les obres, mereixen menció La mel és més dolça que la sang de Salvador
Dalí i el Petit Mariner de Francesc Domingo (1893-1974).
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Joaquim Sunyer, Retrat femení, 1927.
Oli sobre tela, 54,5 x 46 cm.
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La mostra es complementà amb conferències com la de Feliu Elias (1878-1948) titulada Valor
cognoscitiu de l’art i de la importància social d’aquest valor o la Defensa de l’esnobisme de Carles Soldevila.
El 14 d’octubre, Eugeni d’Ors escrivia: “Por eso he salido tan contento de la Sala Parés, que al darnos
con su Saló de Tardor una muestra de conjunto de nuestros pintores y escultores actuales [...] Nuestro
arte jovent mantiene, en definitiva, su pujanza”.

Manolo Hugué, Interior d'El Turia. Rbla. Cat., 1941.
Oli sobre cartró, 21 x 29,5 cm.

Joaquim Sunyer, Nu femení, c.1925.
Oli sobre tela, 65 x 50 cm.

Cartell del segon Saló de Tardor
de la Sala Parés (1927).

Francesc Domingo,
Retrat de Pepito Domingo (germà de l'artista), c.1927.
Oli sobre tela, 31 x 22 cm.
Manolo Hugué, L'estocade.
Mixta sobre paper, 13,5 x 20,5 cm.
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La darrera edició s’obrí al públic del 6 al 20 d’octubre i fou, sense dubte, la més controvertida i
transcendent de totes tres. Inaugurada per Pere Coromines i per la conferència de Carles Capdevila
La idolatria del paisatge, l’acte fou un èxit, tal i com demostren les nombroses ressenyes i comentaris
en premsa.3 El nombre d’obres va créixer considerablement, augmentat fins a les cent dues pintures i
vuit escultures. Entre els expositors no podem deixar d’esmentar Feliu Elias, Joaquim Sunyer i els seus
dos nus presentats, Pere Crèixams (1893-1965), Josep Mompou, Alfred Sisquella (1900-1964), entre
altres. De nou, Salvador Dalí causà l’escàndol amb la presentació de dues obres, una de les quals va ser
retirada pel tema. Joan Anton Maragall aconseguí que el jove Dalí continués participant al certamen
amb una obra4 i, a més, organitzà la seva conferència L’art català relacionat amb la jove intel·ligència més
recent i el col·loqui posterior. Tal i com argumenta Maragall, apostà per la intervenció de Dalí “com a
instrument d’atracció i interès cap a la nostra Sala en aquells moments que s’anava confirmant el seu
esperit renovador en el món artístic barceloní”.5 La Publicitat relatà aquest acte, tota la controvèrsia
generada entre els artistes assistents, crítics d’art i el propi Dalí, així com el nombrós públic que
omplí la galeria i el carrer Petritxol per poder sentir-lo.6

Marià Andreu, Le Déjeuner, 1924 (gener).
Oli sobre taula, 84 x 98 cm.

Cartell del tercer Saló de Tardor
de la Sala Parés (1928).

Malgrat l’èxit del tercer Saló de Tardor, aquesta fou la darrera edició. De la mateixa manera que havia
succeït amb les Exposicions de Belles Arts del senyor Parés, de nou la celebració de les Exposicions
Municipals de Belles Arts organitzades per l’ajuntament barceloní, suposà l’esgotament i la supressió
lògica dels salons de la Parés. Com els de l’etapa del senyor Parés, els salons de Tardor de 1926, 1927 i
1928 donaren un servei essencial i necessari, així com ompliren la inexistència de certàmens artístics de
la ciutat durant períodes concrets.

Destaquem les ressenyes de Carles Capdevila: CAPDEVILA, C., “Les Arts. Saló de Tardor”, La Publicitat, 14 d’octubre de 1928, p.6; “Les Arts.
Saló de Tardor”, La Publicitat, 16 d’octubre de 1928, p.4; “Les Arts. Saló de Tardor”, La Publicitat, 17 d’octubre de 1928, p.4.
4
Salvador Dalí, Dit gros, platja, lluna i ocell podrit, 1928. Oli i collage sobre fusta, 50 x 61 cm.
5
MARAGALL, J-A. (1975), Opus cit., p.179.
6
La Publicitat, 17 d’octubre de 1928, pp.4-5.
3
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Alfred Sisquella, Bodegó, c.1920.
Oli sobre tela, 50 x 62 cm.

Pere Crèixams, Femme à la guitarre, 1927.
Oli sobre tela, 64 x 54 cm.

Alfred Sisquella, Bodegó, c.1930.
Oli sobre tela, 50 x 62 cm.

Josep Clarà, Cap de nena, c.1927.
Bronze, 30 x 15 x 20 cm.
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