
 

 

Dones que pinten. Aproximació sociològica 
a les pintores catalanes contemporànies. 

El cas de Lluïsa Vidal 
 

 
Ezequiel Moltó Seguí 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


Autor:
Ezequiel Moltó Seguí

Dones que pinten. Aproximació sociològica
a les pintores catalanes contemporànies. 

El cas de Lluïsa Vidal 

Desembre - 2015





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESI DOCTORAL 
 
Alacant, desembre 2015 
 
Ezequiel Moltó Seguí 

Dones que pinten. Aproximació sociològica a les pintores catalanes contemporànies. El 
cas de Lluïsa Vidal 
 
Universitat d’Alacant 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Departament de Sociologia I 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

 

 

Dones que pinten. Aproximació sociològica a les pintores catalanes contemporànies.  

El cas de Lluïsa Vidal 

 

 

Ezequiel Moltó Seguí 

 

 

Tesi presentada per a aspirar al grau de 

DOCTOR PER LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

 

Programa de doctorat:  
Sociología: Sociedad y Cultura Contemporáneas 

 

Dirigida per: 

Juan Antonio Roche Cárcel 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  



ÍNDEX  

1. INTRODUCCIÓ    7 

1.1. La motivació personal. 7    

1.2. Les bases teòriques: la sociologia interpretativa de Max Weber.   14 

1.3. Els fonaments metodològics. 16 

1.4.  Els objectius i l'estructura. 17 

2. EL CONTEXT HISTÒRIC, SOCIAL I CULTURAL DE LA 

CATALUNYA DE FINALS DEL SEGLE XIX I D'INICI DEL XX. 

19 

2.1. La concreció social i històrica: la incorporació de la dona al treball. 19 

2.2. La revista Feminal, punt de trobada. 30 

2.3. El desenvolupament cultural: el Modernisme i el Noucentisme. 46 

3. LES DONES PINTORES EN EL CONTEXT EUROPEU, 

FRANCÉS, ESPANYOL I CATALÀ 

67

3.1. L'edat mitjana. L'art religiós fet als convents. 68 

3.2. Les artistes al Renaixement i al Barroc. Els tallers. 71 

3.3. Les dones a les institucions. Les acadèmies com a llocs de formació. 81

3.4. El segle XIX. Dones pintores per afició que caminen cap a la 

professionalització. 

95

3.5. El segle XX. Les pintores demanen obrir pas.  101

4. EL CAS DE LLUÏSA VIDAL. PRCEDENTS PERSONALS I 

SOCIALS. 

103

4.1. La formació d'una pintora professional. 109

4.2. L'estada a París: la presa de consciència de la dona pintora. 115 

4.3. El retorn a Catalunya, la retrobada amb la família. 129 

5. LA PINTURA DE LLUÏSA VIDAL. 139

5.1. Els autoretrats. 141 

5.2. Els retrats familiars. 145

5.3. Els retrats d'altres persones. 160 

5.4. Els retrats de gent coneguda. 170 

5.5. Els retrats de dones. 175 

5.6. Les escenes de la burgesia catalana. 180 

5.7. Els paisatges. 183 

5.8. Les escenes de gènere domèstiques. 197 



5.9. Les escenes religioses i de tradicions. 209

5.10. La reflexió sobre la pintura. 216

6. A TALL DE CONCLUSIÓ: LLUÏSA VIDAL, LA PINTORA QUE 

HAGUERA POGUT SER. 

220

7. BIBLIOGRAFIA. 232

8. ANNEXOS DOCUMENTALS. 238

    

 



7 
 

INTRODUCCIÓ 

1. La motivació personal.  

On són les dones pintores? Elles sempre han estat, però les han amagades, tant la crítica, 

com els historiadors i els mateixos artistes masculins.  El tema fa més de deu anys que 

m’interessa. A mesura que visitava museus i exposicions comprova com l’autoria de la 

dona sempre estava en un segon terme i les seves obres mai destacaven. Durant tot 

aquest temps he anat llegint llibres i articles que es plantejaven aquesta qüestió i que 

buscaven respostes a aquesta situació de marginació, que, per cert, també es dóna en 

altres camps com el de literatura: algunes dones han hagut d’amagar-se darrere de noms 

masculins, com Caterina Albert que signava els seus llibres com a Víctor Català, i altres 

escriptores han hagut d’esperar anys perquè les seues novel·les foren editades, però 

sempre en una categoria inferior a la dels homes. Per tant, s’estableix una literatura 

seriosa per a ells, i una altra, la feta per dones, que era d’entreteniment, sense gran 

interés per a la crítica i que es considerava inferior.  

 

El mateix passa amb la pintura, però ací aquesta marginació encara sobta més 

perquè, com deia, la dona està molt present al llarg de la història a l’obra d’art, ja que la 

seua figura i el seu cos han estat protagonista de moltes composicions. El setmanari El 

Temps (novembre-desembre de 2004) va dedicar tot un seguit d’articles sobre Dona i 

art  on abordava aquesta qüestió des d’una perspectiva multidisciplinària i a El País (8 

de març de 2012) Ángeles Caso va publicar una tribuna a l’edició nacional titulada 

También las mujeres saben pintar en la qual recordava que part de les mans que 

pintaven els interiors de les cavernes paleolítiques devien ser dones i explicava la vida 

d’algunes d’aquestes artistes. “Todas esas mujeres fueron reales. Existieron. Pintaron o 

esculpieron. Y triunfaron. La gran pregunta es por qué no aparecen en los libros de 

historia. Y por qué no vemos sus obras en los museos. Supongo que la respuesta la 

tienen los Hombres que, mayoritariamente, han ejercidio como historiadores, críticos y 

conservadores hasta tiempos muy recientes”. 

 

A partir d’aquestes lectures i de participar en congressos, cursos i seminaris 

sobre el tema, vaig descobrir un petit grup de dones inquietes, que es mouen a una 

Barcelona impregnada pel Modernisme i per les noves tendències artístiques europees. 

Aquest grup comença a adquirir consciència de dones i d’artistes, fan concursos, 
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activitats en comú i reivindiquen els seus drets. Una d’elles és Lluïsa Vidal (1876-

1918), qui va arribar a professionalitzar-se, a entendre la pintura com un ofici que li va 

permetre viure i, fins i tot, a ajudar econòmicament a la seua família en temps de crisi.  

 

Sobre aquestes primeres pintores s’havia investigat poc i mai des d’una 

perspectiva sociològica que relacionara la dona artista amb la societat que li va permetre 

professionalitzar-se i viure de l’art. Dones com aquestes devien existir també a altres 

llocs, però la força del Modernisme, la lluita feminista i el paper d’una potent classe 

burgesa catalana va propiciar que aquestes dones deixaren en part de ser invisibles per 

convertir-se en pintores i reivindicaren el seu paper a actes públics o a mitjans de 

comunicació, com va ser el cas de la revista Feminal. 

 

Les dones han estat sempre present al món de l’art. Han estat font d’inspiració 

per als pintors, però no han sigut subjectes actius. Aquesta realitat sempre m’ha cridat 

l’atenció. Des de fa anys em pregunte els motius pels quals la dona ha estat en un segon 

pla, perquè coneixem tan poques pintores, quan en realitat són els rostres i els cossos 

femenins els que il·lustren centenars d’obres.  En efecte, els pintors han tingut com a 

referència el cos femení. En la història de l’art hi ha milers d’exemples de quadres amb 

dames i retrats de dones que tots tenim a la memòria. No obstant això, podem recordar 

ben pocs noms de dones pintores. És difícil que qualsevol persona puga enumerar més 

de cinc o deu noms de dones que pinten, un detall que confirma que la dona adquirí un 

gran protagonisme com a objecte passiu en l’art, com a musa o com a recurs artístic, 

però no quan es tracta que aquesta siga subjecte actiu.1

Davant d’aquesta situació, qualsevol de nosaltres podria pensar que, en la 

història de la humanitat, la dona no ha sigut artista, que cap ni una mai no ha agafat un 

pinzell ni ha creat una obra d’art. Una creença ben falsa. Tanmateix, quan el 1904 es va 

publicar el llibre de Clara Clement, Women in the fini arts…, la societat occidental 

descobria com al llarg de la història es podien comptabilitzar més de mil dones artistes, 

que havien contribuït amb les seues composicions al desenvolupament de les seues 

respectives cultures, però que sistemàticament havien estat ignorades pels llibres 

 

 

                                                 
1 Un exemple senzill és fer un colp d'ull ràpid a un dels manuals més consultats en tot el món, el 

d’Història de l'Art d'I.H. Gombrich (1999), on podrem comprovar que les dones pintores són 
clamorosament silenciades. 
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d’història, per la crítica i els manuals especialitzats. Uns compendis d’art escrits 

majoritàriament per homes que, de manera conscient o inconscient, havien dissimulat, 

amagat o ignorat la condició de la dona artista.  

 

Els museus estan plens de quadres amb dones protagonistes. On són, però, les 

artistes femenines? Després de fer-me aquesta pregunta, vaig començar a interessar-me 

per aquest tema i a llegir manuals, estudis, conferències i llibres. Tot confirmava els 

meus temors: que hi ha dones artistes però que la història i la crítica les ha amagades 

sistemàticament. Des de l‘edat mitjana tenim testimoni de dones artistes, però el discurs 

oficial les ha deixades de banda. Com afirma Patricia Mayayo aquesta qüestió és pot 

resumir en què “la hipervisibilidad de la mujer como objeto de la representación y su 

invisibilidad persistente como sujeto creador .” (MAYAYO: 2003, 21).  

 

Sobre els motius pels quals metòdicament la dona ha quedat marginada en els 

manuals d’història de l’art, Fernando Marías, en l’article “Juan Pantoja de la Cruz: el 

arte cortesano de la imagen y las devociones femeninas”, reconeix que “es un tópico no 

por ello menos cierto que las mujeres han sido hasta hace poco tiempo y en ciertos 

ámbitos todavía lo siguen siendo —los grandes olvidados de la historia del arte, fueran 

artistas, o promotoras y clientas de obras de arte. Una de las causas —lógicamente no la 

última— es el carácter masculino de la documentación contractual y económica de la 

que depende el estudio histórico-filológico de la producción artística, que ha terminando 

eclipsando [el papel ocupado por la mujer]” (MARÍAS: 1997, 103). Per això, com 

destacàvem al principi tot recordant allò que “la història serà per a aquells que 

l’escriguen”, la majoria d’aquests manuals han estat redactats per homes ben poc 

sensibilitzats per la doble condició en matèria de gènere de l’art. El problema és que “la 

aportación de la historia del arte feminista ha dejado en evidencia cómo la historia del 

arte oficial es la historia de las excepciones sustentada en un falso criterio de 

universalidad” (IBIZA: 2006, 24). 

 

Rosa Garcerán, en la seua conferència sobre “La mujer como modelo del arte 

español” incideix en un altre aspecte interessant com és que una de les característiques 

de l’art ha estat tradicionalment la seua religiositat, fonamentalment catòlica. En aquest 

sentit, Garcerán destaca que “es una religión donde la mujer tiene un papel secundario”, 

i agrega: “basta mirar la historia del arte español para quedar convencidos del 
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protagonismo que ha tenido la mujer como objeto de arte o móvil para que, el artista 

varón, desarrollase sus mejores galas” (GARCERÁN:1997, 341). 

 

Així, la cèlebre historiadora de l’art i militant feminista americana Bufona 

Nocklin va afirmar directament, l’any 1970 que “no hi ha hagut grans artistes dones en 

la història de l’art”, una opinió que completava l’investigador català, Barral i Altet, 

quan diu que “ni les hi ha hagut, ni les hi haurà, perquè l’univers masculí les ha 

amagades” (BARRAL: 2004, 15). 

 

Un univers masculí i patriarcal, on els homes i les dones tenien les seues 

funcions socials ben definides i clares. La dona havia d’estar a casa, tenir cura dels fills 

i poc més. Com resumeix Vicent Ibiza, “en cuanto a su participación en los 

movimientos sociales, las mujeres españolas siguen encontrando muchos problemes, ya 

que se mantienen las claves del sistema patriarcal, donde su papel es el de ser madres 

(esposas, hijas y hermanas), y como tal tienen el deber de dar y conservar la vida, 

ocuparse de la socialización de los hijos, y cuidar del bienestar de la familia” (IBIZA: 

2006, 76).  

 

No obstant això, tots aquests arguments conviden a la reflexió i criden 

poderosament l’atenció quan, per exemple, alguns estudis i teories situen la dona en la 

gènesi de les primeres representacions artístiques dels temps prehistòrics. En efecte, 

diverses investigacions relacionen l’autoria de les pintures rupestres a les femelles de la 

tribu que buscaven el beneplàcit dels déus perquè la caça, que realitzaven els homes, 

fóra fructífera, i així pogueren alimentar en condicions la seua descendència. Unes 

hipòtesis que tenen una continuïtat en la realitat que es vivia als convents religiosos de 

l’edat mitjana on les dones tornaven a adquirir un protagonisme silenciós en l’art 

sacroreligiós, com també va passar després durant el Renaixement italià o durant 

l’Anglaterra victoriana de finals del segle XIX, on els tallers dels grans pintors 

masculins estaven plens de dones ajudant-los en la feina diària. Així, comproven com la 

història ha tractat injustament les pintores, una evidència que ressalta Guadalupe Ramos 

de Castro, en l’article “La presencia de la mujer en los oficios artísticos”: “Siempre me 

ha sorprendido la escasez de testimonios documentales existentes sobre la mujer en los 

oficios artísticos, cuando la mayoría de estos trabajos se realizaban en talleres 
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familiares, con lo que parece obvio que debía colaborar activamente la mujer” (RAMOS: 

1997, 169).  

A més, Ramos de Castro apunta que, entre els segles XVI i XVIII, la dona 

només era major d’edat als vint-i-cinc anys i que per a realitzar qualsevol gestió 

necessitava sempre l’aval d’un home, fins i tot per a pintar. Un cas molt semblant, com 

el que veurem més endavant, és el de la pintora catalana Lluïsa Vidal, que gràcies a les 

amistats i les influències del pare va poder accedir a acadèmies i disposar d’uns 

professors que l’ajudaren en la seua formació per poder tenir un bon inici artístic. 

 

Cada pintora és un món i cada cas és diferent. Però totes parteixen d’una realitat 

incòmoda i amagada, la seua feina no ha estat ben considerada. Gradualment amb 

treball tenaç, constància,força i ajuda de la família, les dones pintores anaren obrint-se 

pas en el món de l’art que, paradoxalment, ha estat dominat pels homes. Estrella de 

Diego ho resumeix així:  

“La actividad artística de las mujeres siempre ha tenido que desarrollarse 

en los ratos libres empezando, a veces, “por puro aburrimiento”, como 

dice Frida Kahlo, o en la soledad, como en el caso de Schjerfbeck. A 

menudo parece que estas mujeres son empujadas hasta la pintura por un 

hombre que luego se las traga, las deglute y desaparecen en él por miedo, 

prejuicios, por falta de tiempo o complacencia en la autoaniquilación”. 

(DE DIEGO: 1987, 17). 

 

Davant aquesta realitat vaigcomprovar com a molts museus, efectivament, era 

molt difícil trobar exposada una obra d’art feta per una dona. Per a dur a terme aquesta 

investigació hem hagut d’afrontar un altre repte: la falta d’estudis previs, d’una tradició 

investgadora i l’escassa documentació que hi ha sobre aquesta pintora, Lluïsa Vidal. Al 

principi anava llegint notícies de la premsa, alguns articles solts i buscant llibres a les 

biblioteques per poder anar construint un discurs. No obstant això, cal agrair la 

col·laboració i professionalitat del personal de la Biblioteca del MNAC (Museu  

Nacional d’Art de Catalunya) que ens deixaren consultar els seus fons i també ens 

facilitaren còpia, amb fotografies fetes per a l’ocasió, dels quadres de Lluïsa Vidal que 

tenen dipositats al seu fons, però no hi ha cap obra que estiga exposada. Tots els 

quadres de Vidal descansen als soterranis del MNAC. 
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Aquesta investigació també ha estat possible, en bona mesura, gràcies a l’edició 

de dos llibres que pretenen recuperar la figura de Lluïsa Vidal. El primer és el que va 

publicar Marcy Rudo, l’any 1996, anomenat Lluïsa Vidal, filla del modernisme, i l’any 

2013, Consol Oltra publica Lluïsa Vidal, la mirada d’una dona, l’empenta d’una 

artista. A les dues vull agrair també les seues consideracions i la seua tasca 

investigadora. També cal destacar les aportacions de les investigacions sociològiques 

del professor de la Universitat d’Alacant, Juan Antonio Roche, que ens han guiat en 

aquest treball.  

 

No obstant, les tímides i poques iniciatives que s’han fet per recuperar l’obra i 

vida d’aquesta pintora han estat promogudes per entitats deprestigi, que avalen l’interés 

que desperta la producció artística de Lluïsa Vidal. Així cal recordar com la Fundació 

La Caixa va organitzar una exposició itinerant en 2002 sobre l’artista que es va poder 

visitar a Granollers, Vic, Lleida i Girona, i de la qual es va editar el catàleg Lluïsa Vidal, 

artista, amb ressenyes de Marcy Rudo, Mary Nash, Mireia Freixa i Mercedes 

Valdivieso.  

 

Recentment, des de juny a octubre de 2014, el Museu Modernista de Barcelona 

va acollir l’exposició Amb ulls de dona. Lluïsa Vidal, la pintora modernista que 

mostrava la realitat femenina a través dels ulls d’una de les primeres dones que es va 

dedicar professionalment a l’art.  

 

El Museu Episcopal de Vic conserva 60 cartes del canonge Jaume Collell, de les 

quals cinquanta-sis estan adreçades a la pintora Lluïsa Vidal. La família de la pintora 

estiuejà durant uns anys, fins 1893, a la masia El Daes, als afores de Vic, al terme de 

Gurb. Allí va ser on el canonge Collell conegué Lluïsa Vidal, tal com recorden les 

cartes (14 i 16). També hem consultat el llibre de matrícula de l’Escola d’Arts i Oficis 

del curs escolar 1885-86 on apareix el nom de les dues primeres alumnes matriculades: 

Emília Coranty Llurià, de Barcelona (pàg. núm. 13), i Francisca Sans Benet, de 

Montbrió de Tarragona (pàg.42). No s’ha pogut trobar el nom de cap dona en els llibres 

de matrícula de l’Escola Superior de Belles Arts anteriors al curs 1884-85.  

 

Després ha hagut un seguit d’exposicions que no han estat directament 

relacionades amb les artistes filles del Modernisme i que ens han servit per 
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contextualitzar aquest treball. Aquest és el cas de la Fundació Joan Miró de Barcelona 

que, entre novembre de 2004 i febrer de 2005, va acollir l’exposició La dona 

metamorfosi de la Modernitat, a cura de Gladys Fabre. També cal agrair a la Diputació 

de Barcelona que l’any 2005 organitzara l’exposició On són les dones? Espais femenins 

a l’art català dels segles XIX i XX, i portara a terme la digitalització de tots els 

exemplars de la revista Feminal que hem pogut consultar. 

 

El Museu d’Història de Catalunya, del 17 d’abril al 20 de juliol de 2008, va 

organitzar l’exposició Dones, els camins de la llibertat, un recorregut molt visual i 

didàctic per les biografies més destacades de les dones feministes catalanes. I l’Institut 

Català de la Dona, l’any 2007, amb motiu del centenari de la publicació del primer 

exemplar de la revista Feminal, va organitzar una exposició itinerant sobre aquesta 

publicació, els seus continguts i les col·laboradores més destacades, amb un 

protagonisme especial de la seua directora Carme Karr.   

 

L’estiu de 2007 el Museo de Bellas Artes de Bilbao tingué l’exposició Kiss kiss 

bang. 45 años de arte  femenino, de la qual el seu comissari fou Xavier Arakistain, que 

articulà una retrospectiva amb obres d’artistes contemporànies. A París, hem consultat 

els fons del Centre George Pompidou i l’exposició Elles. Artistes femmes dans la 

collection du Musée National d’Art Modern, Centre de Création Industrielle. Al 

Pompideu també vam adquirir els llibres: Femmes artistes. Artistes femmes. Paris, de 

1880 à nos jours, de Catherine Gonnard i Élisabeth Lebovici, Les femmes 

impressionnistes. Mary Cassat, Eva Gonzalés, Berthe Morisot, Les femmes dans l’art, 

de Marie-Jo Bonet i Femmes artistes. De la Renaissance au XXI siècle, coordinat per 

Simona Bartolena. 
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2. Les bases teòriques: La sociologia interpretativa de Max Weber i altres 

contribucions sociològiques. 

 

En aquesta investigació, hem atés la Sociologia comprensiva o interpretativa 

weberania (WEBER, 2006:13-172; GONZÁLEZ, 1992:37 ss), per la qual el món social i 

les relacions que es generen estan plenes de sentit. Aquest àmbit és el que aprofita per a 

què el sociòleg treballe. Com apunta Juan Antonio Roche, “a través del concepto de 

“correspondencia en el significado” o de “afinidades electivas”, encontrar nexos 

comunes entre las distintas dimensiones cognitivas ─la estética, la económica, la 

política, la religiosa y la social─ y estructurales, objetivas, cognitivas y 

sentimentalesque la modernidad ha fragmentado” (ROCHE: 2014, 79-80), i que situen 

l’artista en el seu context. Per això, és important estudiar l’estructura social i els canvis 

socials en els quals creix Lluïsa Vidal com a artista, quines han estat les seves dificultats 

per obrir-se pas en el món de l’art, el paper que ha jugat la seua família, els contactes de 

mestres i artistes que l’ajudaren en la seua formació i la maduració personal com a dona 

i com artista. Per tant, es tracta de comprovar si ella és el resultat, actiu o passiu, del 

seus temps, d’una època de canvis i de transformacions. 

 

Ens insteressa tant la vida i obra de Lluïsa Vidal com el seu context personal i 

social. L’ambient burgués on es va criar, la seua formació, la relació amb altres artistes, 

la seua estada a París o el descobriment del feminisme. Tots aquests esdeveniments 

seran elements claus per a entendre el paper i la trajectòria d’aquesta artista. Per això, a 

l’hora d’elaborar aquest treball, hem tingut  en consideració la història social de l’art 

que, com recorda Vicenç Furió, és una història que “pone el acento en las circunstancias 

materiales que condicional la producción, configuración y evolución de las obras de arte 

a lo largo de la historia” (FURIÓ: 2000, 20). Aquesta sociologia s’interessa per les 

condicions socials de producció, difussió i recepció de les obres d’art. Com apunta 

Furió “el enfoque interdisciplinar es una necesidad hoy compartida por muchos campos 

de la investigación. El estudio de las conexiones entre los hechos artísticos y los 

sociales es uno de ellos” (FURIÓ:2000, 32). De manera que plantegem una aproximació 

al context sociohistòric de la vida de Lluïsa Vidal, al seu feminisme i a la seua aportació 

artística.  
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Altres ressenyes en l’àmbit de la sociologia de la cultura que hem considerat són 

la de P.Sorokin que analitza en Sociedad, cultura y personalidad (1969), milers d’obres 

amb la finalitat d’entendre com la història es converteix en una successió de sistemes 

socials. La de Nobert Elias que, en El proceso de la civilización  (1993), descriu com 

Occident ha caminat cap al “progresso de la racionalización y del autocontrol de las 

costumbres” (ROCHE: 2014,  80). La de Pierre Bourdieu que, en La dominación 

masculina (2000), reflexiona sobre els motius pels quals la dona ha estat sempre en un 

segon pla de l’activitat artística. I, finalment, la de Charles Wright Mills que planteja la 

conveniència d’unir les coses personals amb les col·lectives: “La imaginación 

sociològica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en 

cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de la 

diversidad de individuos” (MILLS:1999, 25). Perquè en realitat, en el moment que una 

persona està interrelacionada amb el seu contextés quan es pot entendre millor la seua 

existència. “El individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su 

propio destino localizándose a sí mismo en una época” (MILLS:1999, 25). 

 

Per altra banda, a la biografia de Lluïsa Vidal, podem establir cert paral·lelisme 

amb la vida de Morzart, llegint el llibre de Nobert Elias, Mozart. Sociología de un genio 

(1991). Els dos lluiten i estan en conflicte amb la societat en què viuen. En el primer 

cas, la del músic, la lluita és amb l’ambient aristòcrata i, en l’altre, la de l’artista, amb la 

societat conservadora que qüestionava la seua vocació com a pintora i dona. A més a 

més, també el paper del pare en les dues biografies va ésser determinant en la seua 

aportació.  

 

Per tant, es tracta de comprovar fins a quin punt Lluïsa Vidal és filla del seu temps, 

com va estar condicionada pel discurs de la seua època i quant podria haver fet per 

construir la seua vida lliurement. 
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3. Les bases Metodològiques 

Hem tingut en compte fonamentalment dues bases metodològiques. Per una banda, 

l’anàlisi heurístic o interpretatiu que aplica l’hermenèutica de l’art per a comprendre les 

claus profundes dels grans textos. Aquest mètode busca el sentit mitjançant la 

interpretació de textos i imatges, tal i com defensa el filòsof G. Gadamer al llibre 

Verdad y método (1977:600).   

 

També podem tenir en consideració l’anàlisi iconològica de les obres d’art de llarga 

tradició sociològica, que converteix les imatges en documents socials, per la qual cosa 

té en consideració tant la pròpia imatge com el seu context, el significat social de la 

imatge amb el valor sociològic que això implica i el discurs que transmet sobre la 

ideologia de la dona. 

 

Aquesta tradició arranca de l’Escola d’Aby Warburg i la sociologia d’A. Weber, 

passa pel mètode documental de K. Mannheim (Barboza:2002, 201-213) i pels estudis 

del seu deixeble Nobert Elias. A Espanya destasquen, en aquesta línia, les 

investigacions de Manuel García Pelayo (1988, 23 i seg), els estudis de María Ángeles 

Durán o els articles de Josetxo Beriain i Juan Antonio Roche (2007). 

 

Amb l’anàlisi iconològica de les obres de Lluïsa Vidal descobrim tot un univers i 

una sociologia sobre la imatge que l’autora té de la situació de la dona a finals del segle 

XIX. Juan Antonio Roche, a l’article The Cry of King Kong analitza precisament la 

iconografia de la dona en la societat contemporània i en especial al món occidental: 

“The social context; that is, both the discourse and its mental dimensions” (ROCHE: 

2013, 277). I és que les obres de Lluïsa Vidal permeten descobrir detalls de l’estil de 

vida de la burgesia catalana d’aleshores, aspectes de les festes o de les tradicions 

populars i, en definitiva, ens retrata una societat canviant amb plena transfortació. Com 

indica Panofsky “la obra de arte le proporciona sobre todo un pretexto para dilucidar las 

nociones específicas del humanismo de la época” (FRANCASTEL:1990, 14). La 

interpretació dels quadres de Lluïsa Vidal serviran per conéixer la percepció que té de la 

Barcelonaon viu i, sobretot, quina imatge té de la dona, de la seua família i de la societat 

finisecular.  
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3. Els objectius i l’estructura.  

L’objectiu d’aquest treball és, en primer lloc, analitzar el context social burgés en  

el qual creix, es forma i treballa Lluïsa Vidal finsa esdevenir la primera dona pintora 

professional a Catalunya. En aquest sentit, l’objectiu general i últim, és situar l’artista 

en el seu context i determinar fins a quin punt la família, la societat, les seues creences o 

el seu entorn va influir en la seua obra i en la trajectòria com a artista. I també ens 

interessa comprendre la seua estada a París com a procés de maduració personal i 

creixement, on entra en contacte amb les avantguardes europees, l’ambient bohemi de la 

capital francesa i els corrents feministes francesos. Un altre objectiu fonamental serà 

detenir-se a contemplar la seua producció artística. Com apunta Arnold Hauser, “tanto 

la psicología como la sociología del arte interpretan la obra de arte principalmente desde 

el punto de vista del sujeto creador” (HAUSER: 1977, 549).  Com ja hem dit, la seua obra 

està relacionada amb un context històric i social i els quadres de Lluïsa Vidal retraten la 

burgesia, la família, la dona en la llar, els paisatges d’estiu o els costums populars i 

religiosos. Per això, caldrà compararVidal amb altres dones amb inquietuds artístiques 

semblants que també lluitaren per obrir-se pas. Les influències d’altres artistes en els 

paisatges i retrats que pinta Lluïsa Vidal serà un altre element que tindrem en 

consideració, perquè la seua obra és testimoni d’una època i d’una societat burgesa que 

afronta el canvi social.  Així doncs, ens haurem de respondre si és una dona avançada al 

seu temps o l’ambient conservador i les seues fortes creences religioses fan que es 

quede aferrada al passat.  

 

En connexió amb les bases teòriques, metodològiques i els objectius exposats he 

estructurat la tesien sis apartats ben delimitats. La primera part introductòria (1) explica 

la perspectiva sociològica que s’ha tingut en considració per aquest treball i es 

plantegen els objectius principals. Després hem dividit aquesta investigació en tres 

grans apartats en el quals s’analitza, en primer terme, el context social de la Catalunya 

Modernista(2), prestant especial atenció a la convulsa situació política, les complicades 

relacions entre Catalunya i Espanya, l’eclosió d’una classe burgesa i la condició de la 

dona en aqueixa nova societat. En aquest sentit veurem el paper que com altaveu i punt 

de trobada per a les dones feministes va adquirir la revista Feminal.  
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Seguidament repassem la vida d’altres pintores en el context europeu (3) i les 

primeres dones artistes de l’època medieval. Tot seguit, en darrer terme, ens detindrem 

amb detall amb la biografia (4) de Lluïsa Vidal (1876-1918), el seu entorn familiar, la 

seua formació, l’estada a París i el procés de professionalització. I en l’últim bloc de la 

tesi, per una banda, es farà l’anàlisi de huitanta de les seues obres (5), sobretot els 

paisatges i els retrats, cosa que serà important per a determinar les influències 

artístiques, els estils i per veure com aquesta artista transmet una concepció de la dona a 

través del seu pinzell. I per una altra banda, presentaré unes conclusions (6) sobre l’obra 

i el paper de Lluïsa Vidal on intentaré classificarel seu posicionament individual en el 

context social del seu temps.  
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2. EL CONTEXT HISTÒRIC, SOCIAL I CULTURAL DE LA CATALUNYA DE 

FINALS DEL SEGLE XIX I D’INICI DEL XX 

 

2.1. La concreció social i històrica: la incorporació de la dona al treball 

 

 Amb aquest preàmbul, pretenem abordar el context històric, polític, econòmic i 

social en el qual se situa el corrent artístic que connectà Catalunya amb els moviments 

finiseculars europeus, i on es troba l’artista Lluïsa Vidal. Es tracta del període que va 

coincidir amb l’esclat del moviment cultural anomenat Modernisme que va iniciar el 

seu desenvolupament enmig d’uns anys de molta inestabilitat política a Catalunya i a la 

resta de l’Estat Espanyol. El regnat d’Isabel II (1833-1868) es va veure amenaçat i 

acorralat per una revolució burgesa que acabà amb una crisi revolucionària, que va fer 

que Isabel II haguera de refugiar-se a França, i amb la restauració del govern 

provisional del general Serrano. Durant sis anys s’encadenaren diversos governs 

provisionals (monarquia, república unitària i presidencialista) fins a la coronació del rei, 

Amadeu I (1870). La proclamació de la I República (1873-1874) comportà la creació de 

quinze estats federals, es va produir un ressorgiment del cantonalisme i hi hagué, fins i 

tot, un esclat de revoltes carlistes. S’instaurà el govern de Serrano (1874) que va 

representar una república presidencialista que va tenir com a objectiu la repressió 

cantonalista i obrera. Durant aquests anys, es consolidà el moviment obrer i 

s’estengueren les idees sindicalistes. Vicens Vives explica com al litoral mediterrani “el 

radicalismo republicano, estimulado por el anarquismo, degeneró en cantonalismo, es 

decir en un carlismo de sentido diametralmente opuesto” (VICENS: 2012, 107).  

 

El resultat de tot això és que es va produir “una fractura profunda que divideix la 

societat espanyola del segle XIX entre “proteccionistes” i“lliurecanvistes” (FONTANA: 

1998, 453-454). La lluita continuada entre aquests grups a nivell d’Estat es pot explicar 

perquè “els primers estan representats especialment pels fabricants catalans, amb els 

cotoners en el primer rengle. Els lliurecanvistes són quasi tots ells a Madrid i defensen 

el dret del consumidor a comprar on li plagui i al millor preu. La polèmica entre 

proteccionistes i lliurecanvistes es polititzarà des del primer moment, ja que el debat se 

centrarà a les Corts espanyoles. Els governs liberals en economia proposaran una 
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rebaixa d’aranzels, mentre els conservadors tendiran a revisar-los a l’alça, seguint el 

consell dels fabricants catalans” (CABANA: 1996, 35). 

 

En conseqüència“l’absència a l’Espanya del segle XIX d’un projecte col·lectiu 

semblant no deixarà dividida la seva burgesia, sinó que dificultarà l’assimilació de les 

classes subordinades” (FONTANA: 1989, 454). L’Estat espanyol de finals del segle XIX 

sofrirà una conflictivitat social, tant al camp andalús com a la indústria catalana, d’un 

abast desconegut a l’Europa occidental en aquest anys.  

 

A partir del 1875 retornà al govern Alfons XII, cosa que significava recuperar el 

liberalisme doctrinari, ja que “la entronización de Alfonso XII, hijo de la destronada 

Isabel II, cerraba un periodo, el Sexenio de inestabilidad política y de guerras civiles; la 

tercera guerra carlista y rebelión cantonal, a las cuales hay que añadir la Guerra de Cuba 

llamada “de los Diez Años (1868-1878)” (VALLÈS: 1977, 7). Durant aquells anys es 

fomentaren els interessos de la burgesia conservadora i latifundista. També foren uns 

anys on augmentaren els desequilibris regionals: “La distanciación regional, derivada 

del distinto grado de acumulación de riqueza, recursos humanos, formas de explotación 

y distribución de mercancías y servicios, da lugar a casi insuperables y crecientemente 

divergentes desequilibrios regionales” (MARTÍNEZ: 1981, 284). 

 

Així, finalment, es va concretar una certa estabilitat política i s’adoptà el sufragi 

universal. Foren els anys del govern de Cánovas del Castillo, que buscà pacificar la 

revolta carlina i cubana, i la victòria definitiva del proteccionisme el 1891, de la mà de 

Cánovas que va satisfer de moment les reivindicacions de la burgesia industrial. Però 

l’afany centralitzador de la Restauració impulsà la Renaixença catalana, el federalisme i 

la creació de partits exclusivament catalans. En l’any 1882 naixia el Centre Catalài el 

1885 la nova classe dirigent catalana va lliurar a Alfons XII l’anomenat “Memorial de 

Greuges” amb les reivindicacions polítiques i econòmiques de la Catalunya d’aleshores. 

Valentí Almirall, antic republicà federalista, amb la cobertura intel·lectual de la 

Renaixença, va convocar el primer congrés catalanista l’any 1882. Toni Soler recorda 

com “el catalanisme es va anar afermant a mesura que el règim de la restauració anava 

perdent llistonada” (SOLER: 1998, 203). 
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Per la seua banda, com indica Miguel Artola al llibre La burguesia 

revolucionaria, la tècnica i l’estratègia que solen aplicar els moviments nacionalistes 

durant el seu inici consisteix en què: 

Todos los movimientos nacionalistas en su etapa inicial se caracterizan por la 
coincidencia en cierto tipo de actividades, de las que las más significativas son:  

1.La utilización literaria de la lengua vernácula como condición necesaria a una 
plana expresión. 

2. La renovación filológica cuyas manifestaciones más frecuentes son la 
recupación y edición de textos primitivos y clásicos, la fijación de una 
gramática que ponga fin a la descomposición dialectal, la traducción de obras 
de todo tipo que, en virtud del enriquecimiento semántico, la conviertan en 
lengua de cultura en el caso de que no fuese, y por supuesto la extensión de la 
enseñanza. 

3. La elaboración de una historiografía nacionalista, frecuentemente acompañada 
de investigaciones etnológicas destinadas a exaltar un pasado independiente 
cuando existió, o al menos la pervivencia de una personalidad nacional a 
través de los siglos (ARTOLA: 1974, 338) 

 

El propi Artola recorda com també els nacionalistes actuen en aquells moments 

“paralelamente a la obra de recuperación literaria y renovación lingüística, ya que tiene 

lugar la publicación de una historiografía que aún escrita en castellano constituye una 

exaltación del pasado de Cataluña, que influirá decisivamente en la formación de la 

conciencia nacional” (ARTOLA: 1974, 340). 

 

 I en aquest context no podem oblidar un altre fet important per als nacionalistes 

catalans: la proclamació i aprovació de les Bases de Manresa (1892), que reuniren les 

personalitats catalanes del món de la política, l’economia i la cultura, liderats per Prat 

de la Riba i Francesc Cambó,per demanar l’autonomia per a Catalunya. Un fet històric 

que per a Jaume Vicens Vives “reflejó esencialmente un profundo deseo de salvar 

Cataluña-y, a través de ella, a España del desastre que la conducían, y en su conjunto, la 

parodia gubernamental, la ineficacia administrativa, el desorden económico, la 

imcompetencia de la ciencia oficial, la mediocridad libresca de los políticos, de los 

escritores y pensadores” (VICENS: 2012, 124).Tots aquests esdeveniments provocaren 

una certa expansió d’un moviment regionalista que se sumà a un altre moviment 

obrerista. “Paralelamente al desarrollo del regionalismo, hacia el año 1890 empiezan a 

tomar cuerpo las reivindicaciones obreras, que ya tenían buena base en Catalunya, país 
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fabril con un proletariado numeroso e impregnado de las doctrinas federalistas y tocado 

por el asociacionismo y las doctrinas de la primera Internacional” (VALLÈS: 1977, 7). I 

com apunta Vicens Vives, tot aquest fenomen es traduirà en “el divorcio social, 

ideológico y económico entre la periferia y el centro, divorcio manifiesto desde el siglo 

XVIII, y acentuado en todo el siglo siguiente” (VICENS: 2012, 124).  

 

Catalunya també viu entre 1876-1886 uns anys d’esplendor econòmica, són els 

anys de l’anomenada febre d’or. Fou una època en la qual, com resumeix Albert 

Ballcells, es registrà “l’augment enorme de les exportacions de vins, mentre la fil·loxera 

exterminava els ceps a França, augmentà la capacitat de consum del mercat rural i donà 

feina a transportistes, ferrers i boters. Es reprengueren amb intensitat les obres de la 

xarxa ferroviària espanyola. L’increment de les inversions estrangeres estimulà 

l’augment de les exportacions de minerals, especialment de ferro i els beneficis que 

produí permeteren finançar l’embranzida d’una indústria siderúrgica a Biscaia” (AD: 

1980, 344).  

 

Foren uns anys de molta activitat econòmica tant al camp com a les ciutats. Però 

la crisis del 98, amb la pèrdua de les colònies, tingué conseqüències tremendes per a 

Catalunya que perdia comerç internacional i negoci.Toni Soler assegura que fou “un 

cop dur per l’economia catalana”, sobretot per a exportadors del tèxtil. El 1901 dos 

grups catalanistes de diferents tendències van formar un nou partit la Lliga Regionalista, 

que guanyà les eleccions, i segons Soler,“des d’aquell moment, el nacionalisme se 

situarà en el centre del debat polític català, i els vells partits dinàstics perdran 

paulatinament el seu protagonisme” (SOLER: 1998, 205). 

 

La crisi del 98, que va colpir tota una generació d’escriptors i intel·lectuals,“no 

refleja nada más que la amargura de Castilla, al tomar conciencia de su fracaso en 

construir España. Por eso buscó la vía del renacimiento español en un culto hiperbólico 

de todo cuanto es castellano, en un nacionalismo telúrico, utópico, ciegamente apegado 

a los valores de la raza” (VICENS: 2012, 132). A Catalunya aquests pensadors de 

l’anomenada generació del 98 “se comportaron muy distintamente. Ellos, que habían 

creado el modernismo literario, que habían importado las corrientes estéticas Parísienses 
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(Rusiñol) y que eran apasionados del clasicismo (Eugenio d’Ors), reaccionan ante el 

desastre calurosamente (Maragall), y preconizaron una solución optimista, constructiva, 

fiel a los imperativos de la Historia de la economía. Fueron ellos quienes, en 1901, 

libraron victoriosamente batalla contra el caciquismo y se levantaron, llenos de vigor, 

seguros de su fuerza, animados por la esperanza, porque pensaban haber salvado su 

destino” (VICENS: 2012, 132-133). Aquest procés es faria notar tant a Madrid coma 

Barcelona, però amb resultats diferents: “lo que era posible y se hizo en Barcelona, es 

decir, galvanizar a la burguesía y al pueblo con un ideal colectivo de resurección, fue 

inconcebible en Madrid hasta 1931” (VICENS: 2012, 133). 

 

Aquest catalanisme, que defensava els seus interessos econòmics i polítics, tenia 

clar que devia entendre’s amb la resta de l’Estat. Els burgesos catalans per més que 

“rebutgessin la política espanyola, el seu projecte no era realitzable més que dins 

d’Espanya, en la perspectiva del seu temps i en la d’un esdevenidor previsible” 

(FONTANA:1998, 459). Existeixen dues raons per les quals la burgesia actuà d’aquesta 

forma: “la seva estructura industrial estava lligada al mercat espanyol i era impensable 

que l’autonomia es pogués instaurar amb la negociació i no amb lluita armada, un 

escenari que la burgesia rebutjava” (FONTANA:1998, 459). Aquests canvis es vincularen 

amb el context europeu: “La revolució industrial es fa a Catalunya seguint models 

europeus, tot i la manca de recursos energètics suficients i de primeres matèries. La 

industria és un fet diferencial que distingeix Catalunya de la resta de l’estat, des de 

l’inici del segle XIX, i això origina problemes. Quan es defensa la indústria, s’està 

defensant Catalunya, diuen des del centre de l’Estat. Nosaltres no tenim cap privilegi 

─contesten els empresaris catalans─, per què no ens imiteu?” (CABANA: 1996, 36).  

 

Una burgesia catalana que fou “rica i pròspera, conscient del que val i del que 

necessita, i no pot permetre estar al marge de la política. Si no pot participar-hi 

directament, necessita cercar valedors, negociar i influir sobre els polítics. La història de 

les relacions de la burgesia catalana amb l’aparell polític espanyol durant el segle XIX 

és patètica” (FONTANA: 1998, 457).No obstant, aquests van ser anys de vagues, 

terrorisme i atur a Barcelona i a les grans ciutats del país; davant d’aquesta situació el 

govern de Cánovas fomentà l’aïllament internacional d’Espanya per evitar més 

conflictes. A Catalunya tot estava preparat per “una reacción viril contra la apatía 
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característica del período de Cánovas, el país revela con fuerza su vitalidad en todos los 

campos: el de las artes (wagnerismo), el de la literatura (modernismo), de la política; 

por doquier muestra sus amplias posibilidades” (VICENS: 2012, 104-105). A més, 

Cánovas del Castillo aprovà una constitució basada en el model anglès de dos grans 

partits que s’alternen en el poder (conservadors i liberals) i “això va contar inicialment 

amb el suport de la burgesia catalana, que sabia per experiència que la inestabilitat no és 

bona per als negocis(SOLER: 1998, 202).  

 

Durant aquests anys el país “vivió en un espejismo. Ignorado por la gente del 

poder, se desinteresó la cosa pública; no se preocupó de nada más que de sus fines 

inmediatos, ya fuese optener la próroga de una tarifa aduanera o protestar furiosamente 

contra una miseria demasiado amenazadora” (VICENS: 2012, 104). Cuba, Puerto Rico i 

Filipines s’independitzaren i minvaren tots el negocis comercials, una pèrdua que 

provocà un cert ambient pessimista, condicionat també per les diferents velocitats en 

què les diferents regions espanyoles avançaven. En concret, “l’excessiva especialització 

tèxtil i el pes escàs del sector de béns de producció eren un signe d’endarreriment, 

sobretot tenint en compte que l’industrialització havia començat a Catalunya ja feia 

seixanta anys” (AD: 1980, 345). A la societat catalana s’instal·là un sentiment 

regeneracionista, una voluntat de canvi, que continuà davant l’arribada del nou 

monarca: a partir del 1902 regna Alfons XIII.  

 

Cal destacar la importància que va adquirir una nova classe social que anà 

gestant-se en aquells anys, com fou la burgesia. Aquesta serà clau en la concreció del 

moviment cultural que ens interessa, el Modernisme: “Si no eclipsan desde luego los 

cuerpos privilegiados, puede afirmarse que con ellos la burguesía domina y controla en 

porcentajes absolutos la escena social. Se trata de una burguesía todo lo peculiar que se 

desee, pero no pareció en ningún momento, ni siquiera bajo el reinado de Alfonso XIII, 

durante el cual el ejército, la Iglesia y la nobleza consiguieron al menos aparentemente 

tomar neta preponderancia, ceder en sus férreas situaciones dominantes” (MARTÍNEZ: 

1981, 265). 
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A Catalunya durant aquest període hi hagué alguns esdeveniments que cal tenir 

presents. Per una banda, la Setmana Tràgica (del 26 al 31 de juliol de 1909), que fou 

una revolta popular que esclatà pel descontent i la negativa de les mares a què els seus 

fills embarquen amb les tropes militars cap a Melilla, ja que la societat catalana estava 

en contra dels atacs marroquins i de la gleva obligatòria dels més joves. En aquest 

sentit, Antoni Jutglar resumeix que “no hay que insistir demasiado para darse cuenta de 

que los cuarenta primeros años del siglo XX fueron extraordinariamente complejos e 

inquietos para Cataluña: la complejidad de los acontecimientos hizo que la aventura 

humana de los catalanes tropezara con una serie de crisis decisivas (1909, 1917, 1936) 

con las cuales la problemàtica clasista puso en entredicho la consistencia y seguridad de 

la clase burguesa de Cataluña, la cual se vio enfrentada a una serie de factores y 

enemigos que la fueron empujando hasta posiciones defensivas casi inimaginables” 

(JUTGLAR: 1984, 319).  

 

Els anarquistes dominaven la ciutat, van saquejar i cremar esglésies, i durant una 

setmana els aldarulls es van multiplicar. Una mica abans, la gran vaga general de febrer 

de 1902 havia paralitzat Barcelona. En relació a aquest problema “por primera vez los 

patronos se dieron cuenta de la fuerza potencial de una clase obrera organizada” 

(VALLÈS: 1977, 8). La burgesia començà a preocupar-se per la classe treballadora i les 

seues necessitats. Per aquest motiu es constitueix aleshores “la Caja de Pensiones para 

la Vejez y de Ahorros, el proyecto de la cual fue obra de su primer director Francesc 

Moragas i Barret, por iniciativa de Lluís Ferrer-Vidal, animados por Prat de la Riba” 

(VALLÈS: 1977, 8). 

 

Prat de la Riba fou per damunt de tot un “gran organitzador” que des de la 

presidència de la Diputació de Barcelona “modernizó resultamente la economía, la vida 

cultural y los servicios públicos catalanes” (VICENS: 2012, 150). L’any 1898, per a 

Antoni Jutglar, fou un “momento decisivo” quan “los cinco presidentes: el del Ateneo, 

el del Fomento del Trabajo Nacional, el de la Sociedad Económica de Amigos del País, 

el del Instituto Agrícola Catalán y el de la Liga de Defensa Industrial y Comercial, 

fueron a Madrid llevando un mensaje en el que exponía a la Reina Regente un mínimo 

programa de descentralización para Cataluña (concierto económico, diputación única y 

creación de escuelas industriales) (JUTGLAR:1984, 316). 
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 Un altre fet històric a tenir en consideració fou que l’any 1914 es va crear la 

Mancomunitat de Catalunya, que comportà la supressió de les diputacions i va donar 

una nova dimensió al serveis, la cultura, el transport o l’educació (creació de l’Institut 

d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, Universitat Industrial, entre altres). La 

nova institució també aprofità per difondre l’ideari Noucentista, substitut del 

Modernisme català, l’altre moviment cultural que va conéixer Lluïsa Vidal. Vallès 

recorda com la creació de la Mancomunitat “coincide casi con el inicio de la Gran 

Guerra, la de 1914-1918, que tuvo en Cataluña repercusiones de gran alcance. 

Primeramente, el enriquecimiento de los fabricantes y la creación de una nueva clase de 

especuladores que aprovecharon las ventajas de la neutralidad española. Y, 

correlativamente, el encarecimiento de la vida y el aumento de la inmigración en 

Cataluña de trabajadores procedentes de diversos territorios peninsulares” (VALLÈS: 

1977, 9) .  

 

Al llarg del segle XIX les terres catalanes “sotmeses d’un fort procés 

d’industrialització, sofriren una sèrie de canvis socials i culturals que s’encadenaren els 

uns amb els altres” (MOLAS: 1986, 9). Entre aquests canvis destacaren l’aparició deles 

noves classes socials (burgesa i obrera), l’emigració del camp a la ciutat, l’accés de les 

classes populars a la vida pública (amb les successives guerres, des de la Napoleònica 

fins a la de setembre de 1868), l’augment de la capacitat adquisitiva, la revolució en les 

arts, l’eclosió de la premsa i un procés general d’alfabetització. És important recordar 

com la Barcelona del 1900 experimentava un gran augment de població, en tant que la 

gent del camp emigrava cap als nuclis urbans. Aquesta ciutat, com destaca Martínez 

Cuadrado, es va convertir en la ciutat amb més població de tot l’Estat: “no deja de ser 

significativa la concentración de población en Barcelona y su provincia; Barcelona pasa 

de 183.787 habitantes en 1857 a 336.926 en 1877, prueba de que el llamado sexenio 

revolucionario y sus años inmediatos fueron altamente provechosos a pesar de las 

protestas por la política librecambista-. En 1901 cuenta ya con 533.000 habitantes y en 

1920 con 710.000, para convertirse en la primera ciudad del país hacia 1927 y superar el 

millón de habitantes en 1931, cifra que Madrid no acreditaria hasta 1935” (MARTÍNEZ: 

1981,178)2

                                                 
2 Consulteu els gràfics de les pàgines 334 i 336 sobre la població activa a Barcelona i la seua estructura 
ocupacional en el llibreLa burguesía conservadorade Martínez Cuadrado.  

. 
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Juntament amb el fenomen del desenvolupament artístic hi ha altre de caire 

social. Es dóna una efervescència de la classe treballadora i, per extensió, de les dones 

que començaren a participar de moviments assemblearis. Són els anys en què augmenta 

la participació femenina en el moviment obrer, per exemple, en el tèxtil català i en les 

mobilitzacions populars. I com recorda Vicente Ibiza, “el sindicalismo católico 

encontrará eco, especialmente, entre las trabajadoras a domicilio, el sector que durante 

más tiempo escapará a la reglamentación del trabajo” (IBIZA: 2006, 77). En aquest 

sentit, durant els últims anys de la Restauració, l’anarquisme terrorista està en crisi, “en 

cambio, el sindicalismo, particularmente en Cataluña, da prueba de un poder creciente” 

(VICENS: 2012, 121).  

 

La dona irromp en l’esfera laboral. Comença a obrir-se pas en el món de les arts 

en general.Així, a tall d’exemple, l’any 1898 actua l’Orfeó Rus al Palau de la Música, i 

fou la primera vegada que les dones cantaven en aquell escenari. A partir d’aleshores 

l’Orfeó Català incorporarà la veu femenina als seus repertoris i, poc a poc, les dones 

també conrearran la música, l’art o la literatura.  

 

Amb la industrialització, el perfeccionament de la maquinària i la simplificació 

del treball de la fàbrica, dones, nens i nenes van desplaçar els homes de molts treballs 

perquè tots ells resultaven més rentables per als empresaris: eren més dòcils i se’ls 

pagava menys que als homes per la mateixa feina. A Catalunya, les dones que 

treballaven en la indústria tèxtil se les anomenava despectivament xinxes. També van 

entrar a treballar en altres llocs com el servei domèstic (amb molta especialització: 

criades, minyones, cuineres, institutrius, etc.), els grans magatzems, on treballaven com 

a dependentes; correus, bancs, telefòniques, on treballaven com a oficinistes, 

telefonistes o infermeres. 

 

La contribució del treball femení va ser fonamental. El 1905 les dones 

representaven el 28% de la classe obrera de la ciutat de Barcelona i a la indústria 

cotonera el percentatge va arribar fins al 90% en la segona dècada del segle. A 

Catalunya, durant el segle XIX i bona part del XX la dona treballava principalment en 
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la indústria tèxtil, en la confecció de vestits i de roba blanca i en la indústria paperera.3

A la indústria, el treball era dur; la llei del 1902 va fixar la jornada laboral en 11 

hores diàries i, fins a la aprovació de la Llei Dato de 1900, no es va començar a protegir 

el treball de les dones i de les criatures. El subsidi per maternitat no es va establir fins el 

1929 i no va ser efectiu, amb caràcter general i obligatori, fins el 1931, un cop 

proclamada la Segona República. El sector tèxtil i el de la confecció eren els que oferien 

pitjors condicions laborals. La ideologia patriarcal considerava suplementari el salari de 

la dona, la qual cosa justificava que fora pitjor pagat. Aquesta discriminació es va 

mantenir fins a la II República malgrat que les obreres catalanes eren les més ben 

pagades de l’estat. Com assegura Núria Rius

 

Amb l’aparició de la màquina de cosir i l’electricitat va augmentar el treball a domicili 

en el sector de la confecció que, a començaments del s. XX, ocupava més del 50% de 

les dones actives catalanes i que, en els anys posteriors a la Guerra Mundial, va arribar a 

ser també molt important a com a conseqüència de la neutralitat espanyola i la 

proximitat de la frontera amb França, i per extensió cap a Europa.  

 

4

A començaments del segle XX es pot parlar a Catalunya d’una terciarització del 

treball de les dones; és a dir, s’estableix un nou model professional per a la dona: el dels 

serveis (oficines, ensenyament, sanitat, hostaleria, transports, comunicacions i 

, “el 1930, a la província de Barcelona, el 

salari de les dones suposava el 56% del salari dels homes”. Fins i tot el moviment obrer 

tenia més clar demanar la protecció estatal per als col·lectius més desfavorits, com el de 

les dones i dels infants, que la veritable igualtat dels dos sexes en el treball. 

 

La primera Guerra Mundial (1914-1918) va fer canviar el comportament de 

moltes dones europees que s’incorporaven a llocs de treball que els homes havien deixat 

per anar al front militar i la progressiva industrialització va portar, com afirma Pilar 

Muñoz, una “nueva legislación protectora para las mujeres trabajadoras, como la Ley de 

la Silla de 1912 o la prohibición del trabajo nocturno en fábricas y talleres” (MUÑOZ: 

2009, 83).  

 

                                                 
3 Per a més informació consulteu l’estudi de Núria Rius (1997-1998), La dona : subjecte i objecte de 
l’obra d’art.1870-1936www.xtec.es/sgfp/llicencies/199798/Nrius.htm. 
4 Vegeu cita anterior. 

http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/199798/Nrius.htm�
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administració pública). El 1872 una associació de dones demanava l’entrada d’aquestes 

als serveis de Correus, Telègrafs i Camins de Ferro però el govern liberal d’aleshores va 

decidir que la dona no podia treballar en contacte directe amb el públic. Fins el 1884 la 

Telefònica no va començar a admetre dones fadrines i a partir de l’Estatut de 

Funcionaris del 1918 se’ls va permetre l’entrada a les categories més baixes del 

funcionariat. Paral·lelament durant aquest anys s’obrien a Barcelona diverses escoles 

com la d’Institutrius (1893), la de Bibliotecàries (1915) o la d’Infermeres (1919).  

 

La feminització dels treballs suposava un descens dels salaris de tal manera que 

els sous de les dones continuaven sent inferiors als rebut pels homes en tots aquests 

sectors. Però no fou fins a l’aprovació de la Constitució de 1931 quan es va establir que 

el sexe no podia ser fonament de privilegi jurídic i va obrir les possibilitats de treball 

per a tothom eliminant les traves segons el gènere. Els sous, en canvi, van continuar 

sent desiguals perquè els contractes de treball no respectaven la legislació igualitària.  
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2.2. La revista Feminal, punt de trobada 

 

En aquest context naix la revista Feminal5

                                                 
5 Tots els exemplars de Feminal es poden consultar per estar digitalitzats a la web de la Diputació de 
Barcelona (

que havia estat precedida d’unes 

poques revistes femenines publicades a Catalunya, com fou, per exemple, La Muger, 

editada l’any 1882. La seua directora, Thérèse de Coudray, defensava la capacitat de les 

dones com a col·lectiu per a lluitar per la seua emancipació, tenint un espai propi per 

escriure iassumir al mateix temps una veu pròpia. Però, la “gran hostilitat que 

despertava l’expressió d’aquest dret va influir en la ràpida desaparició de la revista” 

(NASH: 2001, 73).Un altre precedent va ser Or i Grana, una efímera revista femenina 

catalana que tenia com a lema “el fonament de la Pàtria és la Família, i el fonament de 

la Família és la Dona”. Feminal, segons destaca Marta Pessarrodona al seu recent llibre 

Donasses, “va aparéixer dos mesos després del tancament d’Or i grana, de la qual es va 

distingir clarament a favor d’un cert progressisme” (PESSARRODONA: 2006, 27). La 

revista Or i Grana que estava promoguda per la Lliga Patriòtica de Dames, fou un 

espai d’impuls del catalanisme i de promoció de la dona. 

 

La revista Feminal, amb la seua redacció ubicada al carrer Mallorca de 

Barcelona, en ple Eixample, es va publicar durant deu anys, des del vint-i-vuit d’abril de 

1907 fins el vint-i-cinc de novembre de 1917. Fou unapublicació mensual que es va 

convertir en un referent per a la societat burgesa barcelonina on les fronteres del discurs 

literari i pictòric d’àmbit feminista anaren creuant-se. Com qualsevol revista 

especialitzada, Feminal fou un espai de comunicació i de coincidència difús que va 

permetre a dones, tant escriptores, pintores i artistes en general, compartir una mateixa 

preocupació pels drets de la dona en les primeries del segle XX a Catalunya. En 

definitiva un espai comú per a les fronteres creatives en totes les seues 

expressions.Aleshores el paper de la dona burgesa era molt clar i estava determinat: 

educada per a ser esposa i mare perfecta, la seua tascaera tenir cura de la llar i dels fills. 

Les dones quedaven relegades a l’esfera privada de la família, mentre que els homes 

assolien l’espai públic (treball, política, educació o mitjans de comunicació).  

www.diba.cat) Cal anar primer a biblioteques i després buscar en fons digitalitzats. Agraïm la 
col·laboració del personal de la Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona en aquesta investigació. 
A l’hora de reproduir fragments dels articles publicats a la revista hem actualitzat l’ortografia i la sintaxi a 
la normativa actual. 

http://www.diba.cat/�
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Dins d’aquest context van començar a sentir-se veus de protesta que 

reivindicaven el paper de la dona fora de la llar i que es feien ressò dels moviments 

feministes que recorrien diferents països europeus. És enmig d’aquesta atmosfera que 

sorgeix Feminal, nascuda com a suplement extraordinari del setmanari de La 

Il·lustració Catalana. Com resumeix Carme Arnau “Feminal s’adreça a un públic 

femení benestant. El preu era car per aquells moments, es pagava 50 cèntims de pesseta 

a l’any 1917,i n’esdevé una mena d’àlbum fotogràfic, entre altres aspectes interessants” 

(ARNAU: 2006, 86).  

 

Calno oblidar una dada fonamental, en aquell moment, a principis de segle, la 

lectura i l’escriptura eren encara coneixement restringit per a la majoria de la gent. Es 

calcula que només una quarta part de la població femenina sabia llegir i podia escriure. 

Malgrat això l’acceptació i incidència de la publicaciósembla que va ser considerable, ja 

que durant anys va estar fidel amb el seu compromís amb el públic i va mantenir una 

certa coherència editorial.  

 

La directora de Feminal, l’escriptora Carme Karr (1865-1943),va tenir un paper 

determinant en la consolidació d’una publicació on de seguida les pintores catalanes, 

com és el cas més destacat el de Lluïsa Vidal, va convertir aquesta publicació en un 

espai de concreció de la seua creativitat. La pintora “feia anys que havia anant teixint el 

seu propi món a través de noves amistats que havia escollit i dins de la redacció de la 

revista Feminal va trobar bones amigues, amb uns ideals semblants al seus, amb qui 

compartir les seves inquietuds” (OLTRA: 2013, 80).Amb la lletra i amb el dibuix, 

aquestes dones pretenien denunciar les injustícies socials que patia el seu sexe. En cada 

exemplar publicat anaven sumant-se un nombre més important de col·laboradores, com 

va ser el cas de les escriptores Víctor Català (Caterina Albert), Dolors Monserdà o la 

compositora Narcisa Freixas.  

 

A l’any 1917, la revista es va deixar de publicar per problemes econòmics i 

arrossegada per la crisis de la Gran Guerra. Tot i els intents posteriors de recuperar-la en 

l’any 1925 no ho van fer possible.Però l’aparició de Feminala Barcelona no va ser un 

fet aïllat, sinó que respon a un moviment més ample de recuperació i reivindicació dels 

http://www.feminal.net/�
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.escriptors.cat/autors/karrc/2794feminal_sobrecoberta_petit.jpg&imgrefurl=http://www.escriptors.cat/autors/karrc/pagina.php%3Fid_sec%3D1631&h=213&w=143&sz=47&hl=ca&start=2&um=1&tbnid=TqWznSo7IDz0PM:&tbnh=106&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3DFeminal%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dca%26sa%3DG�
http://www.xtec.es/~jducros/Victor%20Catala.html�
http://www.escriptors.cat/autors/monserdad/pagina.php?id_sec=453�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Narcisa_Freixas_i_Cruells�
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drets de la dona. Així, per exemple, no hem de oblidar que en la mateixa època, en 

febrer de1909, Francesca Bonnemaison fundà a Barcelona l’Institut de Cultura i 

Biblioteca Popular de la Dona, una institució que va permetre l’accés a la lectura a un 

munt de dones i que es va convertir també en un al·licient per editar publicacions i 

escrits de caire femení. En aquest centre s’impartien classes de matemàtiques, 

taquigrafia, mecanografia, idiomes, educació física, belles arts, arts aplicades i ciències 

de la llar; també es portaven a terme activitats religioses i culturals. Les estudiants 

pagaven en funció dels seus ingressos o dels de la seua família. La institució va tenir un 

gran èxit: s’iniciava amb tres-centes alumnes i el 1930 en tenia huit mil; per la qual cosa 

ben aviat va haver de buscar una nova seu. Del carrer Elisabets es va traslladar al de 

Pere més Baix, on hui està la biblioteca, antiga sala de lectura, en la claraboia de la qual 

encara s’hi pot llegir: “Tota dona val més quan lletra aprèn”. 

 

Les dones catalanes anaren obrint el seu camí en diferents àmbits: així en la 

cultura i l’art destacaren, entre d’altres, Margarida Xirgu, Carme Karr, Víctor Catalá, 

Lluïsa Vidal, Pepita Teixidor, Lola Anglada; en la renovació pedagògica Rosa Sensat, 

Lola Serrano; en el reformisme social Maria Domènech de Canyelles, Dolors Monserdà, 

Francesca Bonnemaison; i en el moviment obrer, Teresa Claramunt. Totes aquestes, 

com afirma Mary Nash, tingueren una “reconeguda presència pública i una repercussió 

social i cultural” (NASH: 2007, 73). 

 

En els primers anys del segle, a Barcelona, l’incipient moviment feminista tenia 

clarament dues branques: l’obrera i la burgesa que coincidien en moltes qüestions 

fonamentals. Les dones treballadores, liderades per Teresa Claramunt, reclamaven la 

igualtat de drets, mentre les intel·lectuals i religioses, dones de la classe mitjana alta, 

propugnaven un canvi en les condicions socials de les dones, sempre, però, dins uns 

límits. 

 L’objectiu de la revista era, segons explica la seua directora, Carme Karr, en 

l’editorial del primer exemplar, informar a cada una de les seues lectores en català: 

“Feminal, doncs, va a la dona com un amic qui, en la seua llengua li parla de tot lo que 
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pot ésser-li útil, de tot lo que pot plaure-li i interessar-la en l’actual moment artístic, 

industrial i social”6

Feminal entre els anys 1907 i 1916 tingué el mateix format (23 x 34,5 cm) i es 

va editar un poc més petita durant l’últim any a causa del canvi de disseny de la revista 

Il·lustració Catalana. Al principi, les portades tenien dibuixos de pintors de renom com 

era el cas de Ramon Casas, però a partir del 25 d’abril 1909 comencen a publicar-se en 

portada tant fotografies com quadres, molts d’ells amb figueres femenines. Si 

observarem detingudament Feminal es podria anar constituint una “galeria de dones 

catalanes”, com apunta Carme Arnau a un article publicat a la Revista de Catalunya. 

Efectivament, una ullada a tots els exemplars de Feminal permet anar reconstruint un 

munt de biografies de dones actives i valentes que eren pintores, actrius, escriptores, 

cantants, pedagogues, concertistes, periodistes... Tan sols citem algunes de les quals van 

apareixent en aquestes planes: la poetessa i traductora, Maria Antònia Salvà (1869-

1958), la poetessa Clementina Arderiu (1889-1976),l’actriu Margarida Xirgu (1888-

.  

 

L’aparició de Feminal coincideix, i no és casualitat per a Carme Arnau, amb la 

primera conferència que pronuncia una dona a l’Ateneu Barcelonès, “mentre que un any 

després, i per primera vegada també, una dona serà sòcia resident” en aquesta institució 

(ARNAU: 2006, 86). Les dones, tímidament però sense aturar-se, van ocupant espais de 

l’esfera pública de la societat.  

 

Els objectius que es va marcar la publicació de Feminal des del començament, 

segons recorda Mary Nash, eren “elevar el nivell intel·lectual i cultural de les dones 

catalanes. També reclamava un espai per a les dones en els cercles culturals i socials, i 

criticava els homes de la burgesia catalana pel monopoli que exercien en aquests 

àmbits” (NASH: 2001, 79).La revista es va fer ressò d’un llarg procés de conscienciació 

feminista i va tenir capacitat de formular respostes col·lectives en clau femenina a les 

preocupacions d’aquestes dones de la burgesia catalana. Feminal “no tenia pretensions 

d’un diari feminista radical, om ara La Fronde, però era la primera revista femenina de 

caràcter, encara que limitadament- feminista” (RUDO:1996, 168).  

 

                                                 
6 Consultar la presentació del primer exemplar de Feminal del 28-04-1907, pàg. 1. 



34 
 

1969), la soprano Mercè Plantada, (1892-1976), la pintora Lluïsa Vidal (1876-1918), la 

també pintora Pepita Teixidor (1875-1914), la retratrista de paisatges i flors Elvira 

Malagarriga (1886-?), la pedagoga i dinamitzadora cultural Francesca Bonnemaison 

(1872-1949), l’escriptora Víctor Català (1869-1966), pseudònim de Caterina Albert,ola 

pintora, pedagoga musical i compositora de cançons infantils Narcisa Freixas (1859-

1926). Amb la qual cosa, la revista Feminal “vol ser espill de feminisme i tribuna 

d’elles” (ARNAU: 2006, 90).I ho serà, sens dubte. 

 

Des del seu inici els temes relacionats amb l’educació de les dones van estar 

molt presents a les planes de Feminal, per això incloïa en molts exemplars algunes 

imatges i articles sobre pedagogia, l’escolarització de les nenes, l’educació de les dones, 

com ara l’Escola del Bosc, el congrés pedagògic o el de la higiene escolar. La revista 

tenia també col·laboradors masculins, com era el cas del mateix Joaquim Ruyra o Lluís 

Via, director d’una altra revista anomenada Joventut, i qui, per cert, segons 

Pessarrodona, “va encarregar una novel·la a Caterina Albert per incloure-la a les seves 

pàgines” (PESSARRODONA: 2006, 27). 

 

Feminal també va destacar per tots els canvis socials de l’època i de la 

modernitat que anava narrant al llarg de les seues planes amb reportatges i fotografies 

de la nova societat que demanava obrir-se pas. Així, pel que fa a l’esport, destaquen la 

progressiva incorporació de la dona a les diferents modalitats, i “fins i tot atrevits: la 

hípica, el tennis, l’esquí, la vela, així com la gimnàstica rítmica i la dansa” (ARNAU: 

2006, 91). La revista posava, al mateix temps, de manifest una presència molt activa de 

les dones a diferents àmbits i iniciatives culturals, esportives, benèfiques, educatives, 

pedagògiques, literàries, musicals o artístiques.  

 

La publicació es va convertir també en un element difusor de ciutats, viatges i 

altres països llunyans, però sempre des d’una perspectiva femenina. Es publicava una 

secció anomenada “Pels bells indrets de Catalunya”, on escrivien, entre d’altres, la 

mateixa Carme Karr o l’escriptora Joaquina Rosal de Rosales, que morí l’agost de 1914 

als 33 anys. En aquestos reportatges escriuran sobre paratges, paisatges i llocs de 

Catalunya on les famílies benestants catalanes solien anar a estiuejar o a passar uns 
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dies.Hi ha un altre element que crida molt l’atenció en fullejar alguns exemplars de 

Feminalcom és la completa xarxa de corresponsals que per aquella època tenia la revista 

i que anaven publicant notícies sobre la situació de la dona arreu del món, els seus 

costums o les activitats que les interessaven i ocupaven. Així, per exemple, a la secció 

“L’illa daurada” s’anaven publicant notícies des de Mallorca, unes cròniques que 

signarà l’escriptora Pilar Sureda.  

 

En l’exemplar del vint-i-sis d’abril de 1908 es publica un article curiós que signa 

Vicenteta sobre “Les dones valencianes” que s’il·lustra amb tres fotografies de dones 

protagonitzant la feina del camp i escriu la cronista que “d’aquesta horta de la qual 

surten sols cacauets, xufes i tramusols, sinó que en ella es cullen dolces taronges que, 

ricament presentades, són l’encant de les primeres ciutats d’Anglaterra i Nord-

Amèrica”, parla de les collites de Tavernes de Valldigna on “les dones són les que 

cuiden les plantes i les netegen i les que cullen el fruit”, i es publica una fotografia on 

“les dones, les més belles,són també les que al recés de l’Alqueria s’apleguen per la tria 

de la xufa”, aquesta última escena és de la població d’Alboraia.  

 

 Un altra corresponsal va ser “l’americana establerta a Madrid, Carmen de 

Burgos, qui signava de vegades com “Colombine”, una gran dona castellana d’amors 

amb el gran entusiasta de Buenos Aires i greguerista, Ramón Gómez de la Serna” 

(PESSARRODONA: 2006, 27). La corresponsal a París, escriurà una secció anomenada 

“Lo que’s diu a França”que signarà Violette Bouyer-Karr, des d’Anglaterra n’escriurà 

Rachel Challice i des del Marroc, Isabel Serra. En els reportatges i cròniques descrivien 

els costums, tradicions i, en definitiva, com era la vida de la dona en aquets països.  

 

Com es pot comprovar, per a ser principis del segle XX, la xarxa de 

corresponsals era prou completa i molt interessant. De fet es publicà un reportatge sobre 

“Les dones artistes angleses” el vint-i-vuit de juny de 1908 on es resumeixen la vida i 

obra d’algunes pintores com Miss Annie Challice de la qual destaquen que “començà a 

conrear l’art en una edat en la que fins a Anglaterra és un cas raríssim de veure una noia 

tan jove ingressar en les escoles d’art del govern, majorment en la South Kesington” 

(Feminal, 28-06-1908). 
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A més a més, Feminal també es va convertir en un punt de trobada per a 

intel·lectuals i dones importants que anaren a Barcelona a viure definitivament o que 

estigueren de pas per la ciutat.Així Carme Arnau, recorda algunes de les col·laboracions 

més destacades a la revista com són les de les pedagogues i metges italianes Agna 

Maccheroni, Maria Montessori o de la defensora de Lituània, Yvonne Pouvreau, i de la 

traductora anglesa Mistress Elena Park de Kendall, entre d’altres. Aquesta última, en 

l’exemplar del vint-i-vuit d’agost de 1909, Joana Romeu li dedica un article, amb 

fotografies, en el qual destaca les seues qualitats i on explica com “Elena Park, 

perfectament coneixedora de la nostra història, de les nostres tradicions i de la nostra 

literatura es va sentir desitjosa de que allà (Anglaterra)...hi floreixen les nostres 

llegendes”, (Feminal, 28 d’agost de 1909) relats tradicionals que va anar publicant a la 

revista anglesa The Idier. 

 

Un altre cas interessant és el de la pintora polonesa Méla Mutermilch, qui va 

exposar a les galeries Dalmau ubicades al carrer Portaferrisa número 18. D’ella 

publicaven a la revista que “la ferma artista polonesa, ha vingut a donar una gran lliçó 

d’art a les damiseles barcelonines qui creuen que l’única pintura a la que es deuen i 

poden dedicar-se les dones es la que fa agrupar en vanos, coixins, gerros i panderetes”, i 

parla de la pintora polonesa com “una artista d’una valentia, d’una força i d’un talent 

poc comuns” (Feminal, 25 de juny de 1911). 

 

La revista, poc a poc, va anar construint el seu propi discurs feminista i va anar 

mostrant, d’una manera súbtil al principi i palesa al final, una certa preocupació per les 

dificultats que les dones patien per accedir a un treball. Això es pot comprovar al llarg 

de diferents articles que “denuncien l’escàs ventall i la retribució de les sortides 

professionals femenines” (ARNAU: 2006, 94) que seran mestres, professores de piano o 

brodadores, però sobretot “amb sou irrisoris”. En l’etapa final, en l’exemplar del 25-11-

1917, es pot llegir un article titulat “Mitin social per les obreres de l’agulla”, un 

col·lectiu de més de vint mil dones treballadores del sector del tèxtil que reclamaven 

millores salarials i de les condicions de vida d’aquestes donesque es veien obligades a 

viure i compartir en moltes ocasions habitacions petites, sense condicions higièniques ni 

llum, i amb tots els seus fills junts.  
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La música serà un altre element important present a cada número de Feminal. 

Cada exemplar es farà ressò de notícies de dones intèrprets o de cantants, però també hi 

publicaran partitures musicals d’autors reconeguts, com Apel·les Víctor Mestres o 

Jacint Verdaguer, destinades a les lectores de la classe benestant barcelonina que a casa 

tenien un piano i sabien tocar aquestes peces a les reunions familiars o d’amics, i que 

degut al preu de la publicació i que eren qui més sabien llegir, seran les lectores i 

clientes més importants. 

 

 La revista Feminal va ser un lloc de trobada i de partida per a moltes artistes, 

intel·lectuals i escriptores. Feministes totes que com a una frontera anaren avançant i 

lluitant pels drets de les dones en tots els àmbits, domèstic, social o laboral. Un cop 

d’ull a la revista permet retratar i visualitzar el que feien aquelles dones que obriren pas 

a altres. En aquesta tasca adquireix un paper molt destacat la seua directora per a qui la 

fundació de La Llar i la direcció de Feminal és “la joia de la corona particular de Carme 

Karr”, en paraules de Marta Pessarrodona.  

 

La revista Feminal seria difícil d’entendre, i fer-se una idea del seu abast i de la 

seua alçada, sense detenir-se en la biografia de la seua directora i sens dubte la seua 

ànima. Carme Karr i Alfonsetti naix l’any 1865 a Barcelona. És filla d'Eugène Karr, 

enginyer que exerceix de vicecònsol de França, i d'Emilia Alfonsetti, d’origen italià. 

Amb aquest entorn familiar i a la Barcelona del tombant de segle, és evident que Karr 

forma part de l’alta burgesia. Creix en un ambient familiar cosmopolita i internacional 

que li permetrà conéixer idiomes i parlar perfectament francés i alemany, però fa del 

català la seua llengua d’expressió principal. Marta Pessarrodona al perfil que fa de 

l’autora al seu llibre Donasses explica que “es comprendrà que Carme Karr per bressol i 

noces formava part d’una classe més aviat privilegiada” (PESSARRODONA: 2006, 24). 

 

L’obra de Carme Karr abasta gèneres diversos, conrea el periodisme, la narrativa 

breu, la novel·la, el teatre, els contes per a infants, les conferències i, fora de la 

literatura, la composició de peces musicals. Tot i aquesta aparent dispersió la seua tasca 

bibliogràfica es perfila com un sol conjunt sota el prisma del feminisme. Carme Karr es 

pot incloure dinsde la generació de feministes burgeses de principi de segle que 
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postulen un canvi en els rols del gènere femení. Dins d’un marc de reformisme burgés, 

que impregnava la societat d’aleshores, les reivindicacions feministes se centren 

principalment en el vessant de l’educació i de la presència pública de la dona. És a dir, 

escriure i publicar com a dones i signar amb els seus noms amb l’objectiu i la voluntat 

d’equilibrar el nivell cultural entre gèneres.  

 

En el camp de les revistes de principis de segle, on destacaren també L’Avenç, 

que comença a publicar-se el 3 de juliol de 1883, o Joventut, que tancà el 31 de 

desembre de 1906,la personalitat de Carme Karr és essencial. Comença a escriure l’any 

1902 a la revista Joventut i escriurà també a les pàgines d’Or i Grana. Hi escriu sota 

diversos pseudònims com Una Liceista, Xènia (en referència al Xènius d’Ors) o 

L’escardot, aquest darrer, inspirat en la sonoritat del cognom (Karr/card), l’utilitzarà 

també per a les obres de narrativa breu i li quedà com a emblema personal amb el qual 

decorà algunes de les seues publicacions, a partir d’un dibuix que li fa Apel·les Mestres. 

 

L’obra més important de Karr en aquest camp és, sens dubte, la creació i 

direcció de la revista Feminal. Carme Karr n’és la directora gràcies a Francesc Matheu 

que la contracta. Segons Pessarrodona, allí duu a terme tot tipus de tasques de redacció. 

Marta, la germana de la pintora Lluïsa Vidal, quan tenia 22 anys fou secretària de 

Carme Karr a la revista, però “el seu pressupost era tan migrat, que rarament rebia el 

seu salari de vuit duros” (RUDO: 1996, 176). 

 

La revista pretén reflectir el model femení que propugna Karr, informant la dona 

“de tot el que pot ésser-li útil, de tot lo que pot plaure-li y interessar-la en l'actual 

moment artístic, industrial i social”, segons escriu ella mateixa a la primera editorial. La 

revista informa d’actes diversos, tant a Barcelona com amb algunes ciutats a l’estranger. 

Els números es completen amb creacions de tot tipus de disciplines artístiques, ja siguen 

musicals, literàries, gràfiques o pictòriques. Les escriptores publicaran contes, les 

artistes il·lustraran la revista, es faran entrevistes, reportatges i crítiques d’exposicions 

d’art en les quals les dones n’eren protagonistes. A la revista es publiquen tant 

il·lustracions com també de fotografies. 
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 D’aquesta manera Feminal dóna visibilitat a la creació contemporània de dones 

i intenta crear una tradició en femení. En el camp de la literatura és eloqüent que el 

primer número incloga, a manera d’homenatge, poesies de Josepa Massanés (Barcelona 

1811-1887). Aquests interessos fan que Feminal siga actualment una eina indispensable 

per a la investigació i la recuperació de les personalitats femenines de principi de segle a 

Catalunya, i en especial de Lluïsa Vidal. 

 

 Karr denunciarà en aquella època “l’excessiva timidesa o modèstia de la dona, 

per por del que diran, sobretot, la qual cosa la porta a treballar en l’anonimat o emprar 

pseudònims masculins o femenins” (ARNAU: 2006, 87), com fou el cas de Víctor Català, 

que era Caterina Albert, o Felip Palma que en realitat era Palmira Ventós. Carme Karr 

era conscient que un dels orígens del problema de la marginació de la dona estava en 

l’escassa educació rebuda per les xiques, “una situació a la qual ella tractarà de posar 

solució, amb projectes de centres i plans d’estudis; i és que les dones, educades en 

col·legis de religioses, amb una higiene escassa, rebien sobretot un ensenyament 

rutinari, únicament memorístic, amb el predomini de les labors, un ensenyament que no 

resulta adient per assolir una formació sòlida” (ARNAU: 2006, 88).  

 

Karr va començar a tenir ben clar que feminisme equivalia a accés a la cultura, i 

en aquest sentit l’educació era un instrument decisiu per aconseguir l’emancipació de 

les dones. Mary Nash recorda com algunes dones, com Rosa Sensat, Francesca 

Bonmemaison i la mateixa Carme Karr, treballaren activament en un moviment de 

reforma educativa. Nasch destaca la vessant educativa i pedagògica d’aquesta 

publicació i recorda com “per a la directora de Feminal era absolutament necessari 

trencar el tradicional model d’educació femenina que tenia con ideal únic el matrimoni 

o el convent” (NASH: 2001, 81). Elles defensaven una educació racional, científica i 

íntegra de la dona com a persona i ciutadana. 

Com hem pogut comprovar, ideològicament Karr va evolucionant, en paral·lel a 

la societat europea, i va obrint-se cap a uns postulats més progressistes, fins i tot acaba 

defensant el sufragi femení, com apunta Mary Nash: “Les seves demandes es poden 

interpretar en el context del moment com un revulsiu que qüestionava el monopoli 

masculí dels espais públics i el seu patrimoni exclusiu del món cultural i laboral” 
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(NASH: 2001, 91).La tasca de Carme Karr no acaba en Feminal. També va ser 

fundadora i directora de La Llar, la primera residència per a noies estudiants i ateneu 

femení, ubicada en una torredel carrer Guillem Tell. A partir de 1921 va dirigir Acció 

Femenina7

                                                 
7Informació de Ciutadanes, la ruta de les dones de Barcelona, d’Isabel-Clara Simó. 

, associació que tenia entre els seus objectius la defensa dels interessos 

polítics de la dona, on començà a reivindicar el dret de vot de les dones, que fou 

reconegut finalment per la Constitució republicana de 1931.  

 

 El terme feminista va sorgir a finals del segle XIX quan la francesa Hubertine 

Auclert comença a introduir-lo en el vocabulari de les dones. Arreu d’Europa anirà 

estenent-se i per aconseguir-ho a Catalunya serà clau el llibre de Dolors Monserdà 

anomenat Estudi feminista, publicat el 1909 i considerat com el text matriu d’aquesta 

autora membre de la burgesia catalana però al mateix temps amb capacitat de 

“confrontació i transgressió feminista” (NASH: 2001, 87). No obstant, Monserdà estava 

influenciada pel feminisme catòlic francés del que va fer una versió catalana 

contraposada al feminisme laic, militant i radical del sufragista anglés, i com explica 

Nash “lògicament, aquesta versió del feminisme es fa des dels patrons de la classe 

social de la burgesia i del catolicisme social” (NASH: 2001, 87). 

 

 El nou discurs feminista no es construirà des de la perspectiva de la igualtat, és 

a dir, l’home i la dona són igual, sinó des de la justificació de la diferència de gènere. La 

seua lluita no és tant política com de reconeixement social per poder desenvolupar una 

tasca amplia dins de la societat. Amb els escrits i articles de totes les col·laboradores de 

Feminal“es va esbossar el cos teòric del feminisme català, que podríem definir com un 

feminisme de signe social i cultural” (NASH: 2001, 87).  

 

Totes aquestes dones eren actives, emprenedores i agosarades, però no podien 

oblidar-se que tenien la llar com a projecte de vida. Per a Mary Nash es tracta d’un 

“feminisme de reformisme social més en concordança amb els postulats del catolicisme 

i del catalanisme conservador de l’època” (NASH: 2001, 89). 
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 Aleshores, el feminisme a Catalunya durant l’època de la Gran Guerra no es 

caracteritzava majoritàriament per un programa polític de tipus sufragista que reclamara 

els drets i el vot per a les dones, com passava a Anglaterra, sinó que, segons recorda 

Nash, “el feminisme plantejat se situava entre el feminisme radical i militant del 

sufragisme anglès i les postures tradicionals més immobilistes” (NASH: 2001, 85). Allò 

que les dones de l’època començaren a demanar era poder tenir una educació més 

oberta i gaudir d’uns espais de llibertat social, que fins aleshores havien estat dominats i 

tancats als homes. Era com defineix Nash “un feminisme cultural que reclamava la 

promoció intel·lectual, cultural i individual per a les dones i espais per expressar la seva 

veu es va convertir en un dels eixos del feminisme català al començament del segle 

XX” (NASH: 2001, 79). Una bona educació obria i ampliava les possibilitats laborals i 

vitals de les dones. En la tradició del feminisme il·lustrat, el feminisme català defensava 

una educació de qualitat i va convertir el dret del treball remunerat en “bandera de lluita 

per a la consolidació de la individualitat femenina” (NASH: 2001, 81).  

 

El camí no va ser fàcil i l’oposició i resistència de la classe masculina dominant 

molt forta. Dolors Monserdà, a l’article “El feminisme a Catalunya” publicat a Feminal 

(vint-i-nou de desembre de 1907), alertai admet que el canvi del paper i de la 

consideració de la dona va alarmar “alguns esperits pusil·lànimes d’homes i dones, 

aquells que creuen que feminisme és igual a masculinització de la dona”; en canvi, el 

feminisme és un acte “altament humanitari en la dona rica i una apremiant necessitat en 

la dona del poble” (ARNAU: 2006, 85-96). 

 

El periodista, autor teatral i novel·lista, Miquel Pol i Aragall, va impartir una 

conferència l’any 1916 on denuncia l’educació escolar que “converteix a les nostres 

noies en fràgils binelots en lloc de donar-les una personalitat pròpia” (ARNAU: 2006, 

87). Durant aquests anys a Catalunya el feminisme comença ocupar part del debat 

públic, es pronuncien conferències i es publiquen articles sobre la qüestió, i la revista 

Feminal es fa ressò, com són “Els feministes a Catalunya” (25 de juliol de 1915) o “Els 

feministes catalans” (27 de juny de 1915).Amb la qual cosa, “el feminisme català es va 

convertir en un agent educador i dinamitzador de la cultura femenina com a instrument 

alliberador de les dones. En aquest sentit, la revista Feminal representava una 
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plataforma d’expressió de la veu femenina i una eina significativa en un procés de 

conscienciació generalitzada de les dones catalanes” (NASH: 2001, 83). 

 

La revista Feminal i la creació de l’Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de 

la Dona durant els primers anys del segle XX confirmen que uns dels eixos del 

feminisme català va ser “la reconceptualització del treball femení i el reconeixement 

social de les activitats laborals de les dones” (NASH: 2001, 83), com evidència la 

publicació de la novel·la de Dolors Monserdà La fabricanta. L’escriptora s’autodefinia 

com una de les primeres feministes de Catalunya i “utilitzà la ploma i les seves energies 

per denunciar la situació de submissió en què es trobaven les dones”.8

 A la revista, d’entrada, es donava la imatge tradicional de les ocupacions 

femenines d’aleshores, com el matrimoni, les atencions familiars o maternals, però 

també, poc a poc, es presenta una imatge més “moderna de la dona professional, amb 

autonomia d’actuació, una ocupació liberal o reconeixement professional” (NASH: 2001, 

83-85), com demostren els articles dedicats a les metgesses com Trinitat Sais (març, 

 

 

La revista ideològicament va anar canviant i evolucionant. Si en un primer 

moment era més tradicionalista i conservadora, amb el temps va anar obrint-se cap a 

altres postulats, però mai de manera radical. Com béapunta Mary Nash , al llarg de la 

revista van apareixent “propostes noves i agosarades per negociar el pacte del gènere 

amb vistes a ocupar espais públics i garantir el reconeixement de les dones”. Un pacte 

que anaren subscrivint aquest grup de dones que anaven adquirint consciència i al 

mateix temps creant opinió sobre la necessitat que les dones ampliaren els seus drets. 

 

El procés no va ser fàcil ni homogeni, tot el contrari. Mary Nash convida a donar 

“una mirada superficial a la revista Feminal que ens podria fer creure que era una 

revista conservadora i complaent amb els rols tradicionals de gènere i la domesticitat. 

Tanmateix, una lectura més atenta, tant dels articles com de les imatges, ens introdueix 

un món molt més complex, construït a partir del conformisme, però també del 

qüestionament i d’una mirada transgressora” (NASH: 2001, 79).  

                                                 
8 De Simó Ciutadanes, la ruta de les dones (2006, 178). 
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1912 i febrer, 1914), Manuela Soles i Clara (juliol, 1908) i Encarnación Tuca (agost, 

1914), mestres com Maria Montessori (juliol, 1914) o compositores com Narcisa Freixa 

(abril, 1907).  

 

Un dels mèrits que podem atribuir a la revista Feminal és precisament l’ús 

mateix del terme feminisme i feminista, essencial per anar obrint consciències i anar 

despertant. Com afirma Mary Nash les dones que col·laboraven amb la publicació 

“vanpromoure l’ús del terme feminisme i van afavorir la reflexió i divulgació del 

feminisme internacional” (NASH: 2001, 85). Malgrat el feminisme social i cultural que 

defenien a la revista, com es pot comprovant llegint les cròniques publicades de la 

Conferència de Ginebra de les Lligues de Consumidors (octubre 1908), el primer 

Congrés Feminista a Itàlia (maig 1908) o sobre el Patronat Obrer a Barcelona (juliol 

1908), també publicaven informacions sobre l’altre feminisme més radical. Així a 

l’exemplar de juliol de 1908 s’escriu des d’Anglaterra un ample reportatge simpatitzant 

amb la lluita sufragista militant, amb imatges de les manifestacions i fotografies de les 

dirigents d’aquest moviment anglés.9

Després de deu anys d’influències i reflexions sobre cap on devia anar la 

participació social de la dona, la directora de Feminal, Carme Karr, va canviar els seus 

 Carme Karr es va reservar a Feminal una secció 

anomenada “Cròniques Victorianes” i “la revista va mantenir el seu públic força 

informat del moviment sufragista britànic, sense prendre el partit decididament a favor 

del vot de la dona que la pròpia Karr va prendre a la segona meitat dels anys vint” 

(PESSARRODONA: 2006, 27). 

 

Tot el que hem apuntat permet a Mary Nash concloure afirmant que “Feminal es 

va confirmar com un espai d’informació pluralista en la presentació del feminisme 

internacional” (NASH: 2001, 89). Al llarg dels deus anys d’existència a la revista es va 

publicar molta informació sobre com el moviment feminista anava obrint-se pas per tot 

Europa, no obstant, el feminisme que defensen des de les planes de Feminal era “més 

subtil, planteja ruptures menors i qüestiona les fronteres d’actuació de les dones” 

(NASH: 2001, 89). 

 

                                                 
9Més dades en Nash (2001) “La revista Feminal i el seu entorn 1907-1917”. 
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plantejaments inicials i en un article publicat en la revista en setembre de 1917 

manifesta un canvi radical en la seua postura: la seua adhesió al vot femení i incorpora 

en el seu discurs i ideari feminista els drets polítics de les dones. Marta Passarrodona 

recorda queKarr no va entrar en la lliga camboniana, “per més que a començaments dels 

anys trenta la trobem presidint “Acció femenina” i entrevistant-se amb el president 

Macià per aconseguir el vot de la dona” (PESSARRODONA: 2006, 28). 

 

Per tant, podem afirmar que “un dels objectius principals de la revista era 

difondre l’activitat de les dones a la Barcelona de l’època, amb noms i rostres, aquesta 

dona fins ara invisible i, en canvi, ben activa en diversos camps, generalment artístics, 

segons demostrarà amb encert i de manera gairebé programàtica” (ARNAU: 2006, 87).La 

revista Feminal fou, a més de tot el que hem explicat fins ara, un espai de convivència 

de les arts. A les seues planes coincidien els testimonis i els pensaments d’escriptores, 

mestres, compositores, poetesses i pintores que col·laboraven fidelment, i moltes 

vegades de manera desinteressada,amb la publicació. Escriptores que parlaran de 

pintores i artistes que retrataran a escriptores o il·lustraran els seus contes o les seues 

històries. També és interessant les quatre planes dedicades a la imatge de la dona en una 

exposició de retrats que es va publicar el vint-i-nou de maig de 1910, és a dir, com els 

homes pintors retrataven a les dones. Hi ha un total de dotze retrats.  

 

Al llarg de la seua història Feminal publicarà diversos reportatges titulats “Sobre 

les nostres pintores” que parlen d’exposicions, premis i obres d’algunes pintores. Així 

és el cas de Mercè Tomàs-Salvany, qui amb la seua germana Consol, protagonitzaren 

una exposició a la Sala Parés de la qual Feminal es fa ressò dient que les obres mostren 

“un temperament vibrant, un valent pinzell al qui emocionen les notes del sol, qual 

brillantor s’assimila i tradueix, vencent les dificultats que porta en si” (Feminal, vint-i-

nou de maig de 1910).  

Juntament amb Vidal, una altra artista que fou important a la publicació fou 

Pepita Teixidor. En l’exemplar de Feminal del vint-i-sis de gener de 1908 es publiquen 

dues planes amb fotografies i molts elogis per part del crític Alexandre de Riquer sobre 

“Una exposició femenina a Ca’n Parés”, en referència a la mostra d’obres de Pepita 

Teixidor una “artista que no pinta amb timidesa femenina”, destaca el crític. Un any 
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abans, el vint-i-vuit d’abril de 1907, es publica també a Feminal un altre reportatge 

sobre Teixidor on es pregunten qui no coneix la seua obra i on destaquen que “molts 

cops ha fet honor a la seua patria, Catalunya, i en les Exposicions de París i Madrid ha 

obtingut premis ben merescuts... És una artista instintiva; no ha tingut altres mestres que 

la Naturalesa, sentida, estudiada i rendida davant de les flors preciosament combinades 

per ella” (Feminal, 28-04-1907). També trobem una crítica de Sánchez Aroca a 

l’escultora Pilar Purtella, col·laboradora de la revista, en la qual repassa les seues 

exposicions i diu que “no és solament escultora, sinó que pinta tambéamb molt gust, 

treballa cuiro amb gran destresa i les seves obres de pirogravat son vertaderes 

exquisides” (Feminal, 30-08-1908). Per tant la revista es constitueix com un espai on 

art, crítica i literatura van nodrint-se i creixent.  

 

Un altre exemple és el de la pintora Elvira Malagarriga i Ormart de qui troben 

una referència en abril de 1916 per haver exposat a la Sala Parés. “Aquells qui diuen 

que dels pinzells femenins sols escauen flors i ventalls, la senyoreta Malagarriga acaba 

de donar un formidable desmentit” per la seua exposició de retrats. A més, hi afegeix 

que “al igual que Lluïsa Vidal el seu pinzell té molt mes de masculí que de femení, per 

la seva fermesa i colorit” (Feminal, 30-04-1916).Una aventura que enceta en un 

moment en què el món del treball, la cultura i totes les esferes socials estaven 

dominades per l’home i, davant aquest escenari, la revista Feminal, com diu Nash, “va 

representar la veu del despertar col·lectiu del feminisme català, es va fer ressò d’un llarg 

procés de conscienciació feminista i va tenir la capacitat de formular respostes 

col·lectives en clau femenina” (NASH: 2001, 75).  

 

 A més del procés col·lectiu d’anar assumint la dona el nou espai dins de la 

societat, també està el paper individual del qual la revista va anar oferint informació, 

com explica Pessarodona, “la recuperació de personalitats femenines avui per avui a 

Catalunya, per exemple, no es pot fer sense Feminal, com tampoc es pot parlar de la 

incidència del moviment sufragista a Catalunya a principi de segle sense la informació 

que subministrava Feminal. Això ho han escrit Isabel Segura i Marta Selva a Revistes 

de dones 1846-1935” (PESSARRODONA:2006, 29). 
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2.3. El desenvolupament cultural: el Modernisme i el Noucentisme 

 

En l’apartat anterior hem analitzat el context social de Catalunya entre els segles 

XIX i principis del XX i l’evolució de la situació de les dones en diferents àmbits així 

com el paper determinat que va adquirir la revista Feminal.En aquest context de canvis 

socials i transformacions la producció artística s’estimula i activa. Els esdeveniments 

històrics impregnaren la política i l’evolució de les classes dominants del moment. Un 

exemple és que la relació entre l’art català i el que feia a la Cort va estar influenciat per 

l’arribada al poder del rei Carles III (1759), que va permetre iniciar “una fructífera 

relación entre el arte catalán y el arte cortesano. Quizás sería más conveniente centrar 

esta relación en la Academia de San Fernando, sus directrices fueron norma para todas 

las escuelas peninsulares, creemos que en Cataluña aún fueron más importantes porque 

supusieron el final del estilo barroco” (TRIADÓ: 1994, 55). És obvi, per tant, concebre 

que les decisions polítiques influïren en la tasca dels artistes. 

 

Però per arribar al Modernisme abans els artistes sofriren una paràlisi creativa 

motivada per la Guerra de la Independència, que a Catalunya s’anomenà com la Guerra 

del Francès que comportà una aturada per a la seua producció. Però també és cert que al 

mateix temps s’introduí “una cierta política progresista llevada a cabo por Joseph 

Flaugier, pintor provenzal residente en Cataluña desde 1774, que fue nombrado director 

de la Escuela de Dibujo de Barcelona” (TRIADÓ: 1994, 62). A més a més, entre els anys 

1858 i 1864, es va constituir la Societat d’Artistes, cooperativa que fou possible engegar 

al Palau de Bellas Artes de Barcelona i s’inaugurà la Sala Parés10

                                                 
10 A l’any 1896 el marxant Joan Bautista Parés organitza la primera exposició femenina a la Sala Parés. 
(Coll: 2001). 

 com a centre 

d’exposicions, una fita que va ocórrer el 13 de març de 1877. En resum, el fi de la 

Primera Guerra Mundial inicià a Catalunya un dels períodes de major 

internacionalització artística. 

 

 



47 
 

Després hi ha altres fets importants que van tenir la seua influència en el món de 

l’art, com és l’any 1775 la creació de l’Escola Gratuïta de Dibuix de Barcelona.11

                                                 
11 Per a més informació consulteu l’article “Tallers i artífexs en el Modernisme”, de Teresa Sala (1990). 

 L’any 

1888 l’art català encetava una nova etapa, hi ha tota una evolució i un despertar en 

l’arquitectura, la plàstica i les arts decoratives, ja que “se inicia un tipo de arte que 

aglutina todas las tipologías en un todo unitario. Nos referimos al Modernismo” 

(TRIADÓ: 1994, 68-69). En l’arquitectura durant 30 anys, entre 1885 i 1920 dominaren 

els postulats modernistes: cal destacar els edificis dissenyats per Gaudí, Puig o 

Cadafalch o per Domènech i Montaner, entre d’altres. 

 

Domènech i Montaner (1849-1923) publicà el 28 de febrer de 1878, a la revista 

La Renaixensa, l’article En busca d’una arquitectura nacional, on deia que “la paraula 

final sobre tota conversació sobre arquitectura, la qüestió capital de toda crítica es mou 

sense voler al voltant d’una idea, la d’una moderna arquitectura nacional” (La 

Renaixensa, 28-02-1878). Com diu Puig i Cadafach “hem aconseguit entre tots un art 

modern a partir del nostre art tradicional, adornant-lo amb bells materials nous i 

adaptant l’esperit nacional a les neccessitats del dia” (BARRAL: 2009, 45). 

 

Les primeres escoles artístiques van permetre anar creant un caliu i un cert ofici, 

amb la influència dels nous centres de producció artística: “El siglo XIX se abre con una 

serie de pintores formados en la Escuela Gratuita de Dibujo, bajo la influencia del 

francés Flaugier” (TRIADÓ: 1994, 255). Aquests artistes fonamentalment pintaven 

retrats, que és el que aleshores el públic demanava. No cal oblidar que el mercat havia 

canviat, i “la revolución liberal burguesa hubo de influir decisivamente en el arte no 

sólo por los cambios socio-económicos que introdujo sino también por la aparición de 

un nuevo estilo de vida que tendrá su reflejo artístico en el cambio de gusto que 

provocó. La crisis de la Iglesia significó la desaparición casi total del que durante siglos 

fuera el mejor cliente de los artistas españoles. Aún cuando el siglo XVIII había visto 

disminuir la importancia de encargos, en el siglo XIX éstos desaparecieron por 

completo” (ARTOLA: 1974, 355). 
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El retrat és la tipologia més cultivada per pintors com Salvador Mayol, Francesc 

Rodríguez, Francesc Lacoma i Fontanet o Vicens Rodes. Però la gran revolució 

pictòrica fou la protagonitzada per Ramon Martí Alsina que introdueix el paisatge. Les 

tècniques i tendències van evolucionant ja que “el fin de siglo potenciará de nuevo la 

pintura de carácter pompier decorativa, bien hecha e internacional. Un repaso a las salas 

del Quai d’Orsay nos muestra una serie de autores que podrían confundirse con 

Francesc Masriera o Roman Ribera” (TRIADÓ: 1994, 258). 

 

Però en realitat què va significar aquest moviment que va impregnar la societat 

del moment i afectà a totes les arts? Fonamentalment el Modernisme esclatà com una 

reacció a la situació present, era un rebuig cap als estils vigents i ,en especial, cap al 

ruralisme. Edmond Vallès resumeix que surt “contra la chabacanería y el ruralismo 

fáciles; una decidida voluntad de incorporación a las corrientes europeas, ahondando a 

un tiempo en las esencias de la tierra más allá de la anécdota superficial, del crono 

histórico o costumbrista” (VALLÈS: 1977, 27). 

 

Però on s’origina, quina és la seua explicació? Marfany ho atribueix primer als 

orígens de les classes socials que actuen com a motor, cita com exemple les famílies 

Massó, Casas, Cambó, Maragall, Rusiñol, entre altres, que són “fills d’una burgesia 

comercial i industrial. Amb ells la classe produeix la seva primera generació d’artistes i 

escriptors” (MARFANY: 1986, 87). Francesc Cabana destaca el poder dels botigueres ja 

que “durant el segle XIX català, les grans fortunes estan en mans dels comerciants. Són 

ells, sense cap dubte, els grans protagonistes del que és la burgesia catalana. Els 

industrials representen el futur, però ni socialment ni econòmicament es poden 

comparar amb els comerciants” (CABANA: 1996, 23).  

 

El context històric i social de l’època fou clau. Acabada la revolució burgesa 

(1868-1874) i a resultes de l’expansió econòmica per la febre d’or es tancava l’època 

d’acumular diners i riquesa. Com recorda Cabana “una part del capital generat per la 

nova burgesia procedeix dels “americanos”, nom popular donat pels catalans a aquells 

conciutadans que tornen de les Amèriques amb una petita o gran fortuna sota el braç. La 

paraula indià o indiano, que a vegades s’utilitza, no és pròpia de Catalunya” 
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(CABANA:1996, 28).I a Catalunya, sobretot a la ciutat de Barcelona hi ha una important 

colònia estrangera durant la segona part del segle XX. Són comerciants, consignataris 

de línies marítimes estrangeres, representants d’empreses industrials europees, o 

d’algunes empreses d’assegurances forasteres. “I un abundant cos consular, que té 

funcionaris públics de l’estat, que es tracta de les gran potències, i representants 

catalans, quan són estats de menor importància econòmica i comercial” (CABANA: 1996, 

30). 

 

Les generacions joves, fills d’aquella burgesia acaudalada, que ells veien com 

avorrida i antiga, començaren a “gaudir de la riquesa de la que disposaven les famílies 

benestants que es desplacen dels vells casalots del centre als nou pisos de l’Eixample” 

(MARFANY: 1986, 87). A més de totes aquestes reflexions i plantejaments, no hem 

d’oblidar que, a banda de les ideologies, la nova societat catalana estava en plena 

ebullició i l’Exposició Universal de Barcelona en 1888 va recollir i canalitzar les 

inquietuds de la nova burgesia catalana de la fi del segle, després d’uns anys d’expansió 

econòmica, els coneguts anys de la febre d’or, entre 1871 i 1885. Malgrat tot, Reyero i 

Freixas, consideren que “la Exposición fue una empresa desigual, marcada por grandes 

contradicciones, y en una ciudad llena de problemas políticos y sociales que culminarán 

en la revolución de 1909, conocida como la Setmana Tràgica” (REYERO-FREIXAS: 1995, 

306-307). 

 

Un art desenvolupat a Catalunya que s’obre pas des del poder, i pel poder 

establert en un determinat moment, però que poc a poc fixa la seua mirada cap a Europa 

i els nous corrents artístics: “No és difícil demostrar aquesta connexió permanent entre 

Catalunya i Europa, caracteritzada per una certa dependència dels nostres centres 

respecte als focus d’alt nivell artístic, però aquesta circumstància no anul·la les 

possibilitats de prendre aquelles influències com un punt de partida consistent que 

permet arribar a una interpretació catalana, personal i diferenciada dins el corrent 

general. Però al mateix temps també queda clar que Catalunya ha estat en diverses 

ocasions, un centre on s’han elaborat solucions integrades als corrents que, 

posteriorment, han exercit un ressò força positiu en altres indrets (ALCOLEA: 2003, 15-

16). 
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Els canvis socials experimentats a Catalunya al segle XIX i la seua vinculació i 

mirada cap Europa servirà per a donar una nova dimensió a un grup important d’artistes 

“geniales que serán valorados a nivel europeo —caso Fortuny—, que se adelantarán a 

nuevas propuestas estilísticas —Doménech y Montaner— o por si solos crearán nuevas 

soluciones que la historia del arte posterior valorará internacionalizándolas —Gaudí—” 

(TRIADÓ: 1994, 242). La gran majoria d’aquests artistes estaven influenciats i 

relacionats amb les tendències artístiques. En aquest sentit “de la sombría situación 

finisecular parece surgir hacia 1901 un país de contornos más próximos a los de sus más 

inmediatos vecinos de Europa occidental que se agitan y parecen vivir bajo el aparente 

espejismo de la “Belle époque” y de los neo-imperialismos capitalistas de Inglaterra, 

Francia, Alemania, Bélgica, Holanda e Italia” (MARTÍNEZ: 1981, 160). 

 

Al segle XIX, els pintors catalans, impregnats per l’esperit de la Renaixença, 

van estar en contacte amb les tendències europees12

                                                 
12Vicens Vives destaca com la Renaixença catalana “llega a su pleno florecimiento bajo la Restauración 
con la obra del poeta Jacinto Verdaguer, es un fenómeno de carácter europeo” (Vicens: 2012, 124).  

 i com apunta Santiago Alcolea “ens 

ho demostren les derivacions del natzarenisme germànic connectades amb els reflexos 

del prerafaletisme anglès i amb un simbolisme de forta participació francesa. Era una 

línea estètica que podríem considerar com un dels antecedents del surrealisme, ja al 

segle XX” (ALCOLEA: 2003, 422). Però en la majoria dels pintors es detecta una 

interpretació de la realitat visual, afavorida per la llum, les noves tècniques pictòriques 

(més gama de colors) i la possibilitat de pintar a l’aire lliure.  

 

Amb aquest moviment i fruit d’aquestes estades a Europa, l’art català, i sobretot 

els artistes, començaren a adquirir noves tècniques i una nova empenta que anirien 

reflectint en les seues obres d’art. Al respecte, Triadó conclou afirmant que “todas estas 

razones, junto a una mirada cada vez más decidida hacia Europa, en particular a París, 

impulsaron el arte catalán de manera determinada hacia una internacionalización de 

carácter tanto plástico y arquitectónico como ideológico, que sólo el triunfo de Franco 

truncó momentáneamente, en la, para el arte catalán, demasiada larga posguerra” 

(TRIADÓ: 1994, 261).  
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Per aquesta generació d’artistes la mirada era clara i l’objectiu també com 

explica Fina Figuerola: “Europa és el nou horitzó cultural dels joves intel·lectuals 

modernistes. “Posar-se al dia” i “acostar-se a Europa” són els impulsos que mouen 

aquesta nova generació, expressió de l’actitud que caracteritzà la primera etapa del 

moviment (1892-1900), una etapa de formació, de preparació, durant la qual els 

modernistes buscaran els seus models lluny de l’univers tancat i resclosit que els oferia 

la pròpia tradició cultural i donaran a conèixer aquelles “formes noves” que, segons ells, 

han de ser representatives de l’“època nova” que ells protagonitzen” (FIGUEROLA: 1999, 

56).  

 

La capital francesa, a més de ser una ciutat moderna, monumental i bohèmia, 

oferia una quantitat important de salons i d’exposicions periòdiques en les quals els 

artistes novells podien participar i era una bona oportunitat per trobar clients o 

representats que promocionaren la seua obra. Cal destacar que a París es van celebrar 

les cinc exposicions universals (1855, 1867, 1878, 1889 i 1900) en menys de mig segle, 

en les quals es prestava especial atenció a l’art, però a més a més “s’hi celebraven uns 

salons que eren exposicions públiques d’obres d’art, organitzades sota la protecció 

oficial o per iniciativa d’entitats diverses” (ALCOLEA: 2003, 423). Amb motiu 

d’aquestes exposicions es lliuraven guardons, es feien recomanacions i els pintors 

catalans, alguns d’ells, entraven en contacte amb altres artistes i es detectà un gran 

interés respecte al desenvolupament de la pintura catalana fins a l’any 1914, quan 

esclata la primera Guerra Mundial. 

 

Altres autors, com Reyero y Freixas, també coincideixen en aquesta apreciació: 

“La modernidad llega del norte, de París y Bruselas, y llega a través de artistas inquietos 

como Adolfo Guiard, Darío de Regoyos, Francisco Iturrino y el binomio Ramon Casas 

y Santiago Rusiñol” (REYERO-FREIXAS: 1995, 295).13

                                                 
13 Per a més informació sobre el context històric podeu consultar el capítol XI “La recepción de la 
modenidad” al llibre Pintura y escultura en España, 1800-1910, de Carlos Reyero y Mireia Freixas 
(1995) pàg. 293- 319. 

 Aquests dos artistes, Rusiñol i 

Casas, segons Rudo, eren “el autoproclamats guardians de la flama creativa catalana i 

mantenien constantment la seva singular mirada fixa en París, on anaven i tornaven 

molt sovint” (RUDO: 1996, 62).  
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Dins d’aquest marc social i històric es va desenvolupar el Modernisme14

                                                 
14 Per tal de situar aquest context, hem tingut en compte, especialment, la Història de la Cultura 
Catalana. El Modernisme 1890-1906, vol. VIII, 1986.  

. Un 

moviment artístic no és monolític, no és cap règim dictatorial on tothom fa el mateix. 

Els moviments artístics són dinàmics, tenen les seues pròpies regles i tots, o la gran 

majoria, presenten moltes tendències o variacions. Generalment comparteixen objectius 

generals, però adapten el camí o el mètode per abastar-ho. Joan Lluís Marfany admet 

que “la idea que tenim del Modernisme és vaga, confusa i contradictòria perquè el 

Modernisme fou vague, confús i contradictori” (MARFANY: 1979, 13). En efecte, no va 

ser un moviment homogeni, ja des de la seua gènesi canalitzà part de la insatisfacció 

d’un grup d’intel·lectuals davant la Restauració borbònica i els que rebutjaven la 

Renaixença, que tenia una concepció localista i regionalista de la cultura catalana i es 

dedicava a elogiar el passat gloriós. Al respecte, Francesc Fontbona considerà que “el 

que dóna unitat al Modernisme català no rau en el terreny de les formes, dels estils 

artístics, sinó en els conceptes” (FONTBONA: 1995, 156). Per aquest motiu és un 

moviment amb certa càrrega ideològica, i com moltes altres tendències històriques o 

artístiques naixen com a contrapunt, com a resposta a una situació anterior amb la qual 

volen trencar, passar pàgina i mirar cap endavant.  

 

A Catalunya, a partir de 1892, el terme Modernisme tindrà una difusió i 

transcendència única i començarà a identificar-se amb el progressisme. Mai un estil no 

s’havia imposat tan massivament i tan de pressa, penetrant en tants racons d’una 

societat que fins aleshores s’havia caracteritzat per una imatge molt més pragmàtica, 

radicalment diferent d’aquella. Per això, “no és gens rar que fos aquell i no un altre estil 

que monopolitzés la denominació de Modernisme a Catalunya” (FONTBONA: 1995, 

160). Les arrels ideològiques i estètiques del modernisme català podem resumir-les en 

un intent de reconstruir la personalitat nacional de Catalunya, però al mateix temps 

perseguirà l’objectiu d’intentar recuperar la força i la personalitat degradada per segles 

de passivitat i dependència cultural, que va desembocar en l’assumpció d’una 

perspectiva individualista, és el conegut com a simbolisme. Recordem la proclamació 

aquell mateix any de les Bases de Manresa que reclamaven un sentit propi de la vida 

social i política va permetre que el “catalanismo fuera accesible a la gran masa” 

(VICENS: 2012, 124).  
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Mentre el debat cultural i intel·lectual fluctuava, entre camp i ciutat, entre art o 

indústria, la ciutat de Barcelona va patir la transformació urbanística més important de 

la seua història. En l’any 1854 s’aprovava l’enderrocament de les muralles de la ciutat 

antiga, i això obrí pas al seu desenvolupament urbanístic, que tindria el 1859 amb el Pla 

de l’Eixample d’Ildefons Cerdà (1815-1876), la seua màxima expressió. Tampoc cal 

oblidar l’Exposició Universal de 1888, que tingué la seua influència sobre la població, 

que va augmentar, i sobre el renom internacional de la ciutat. 

 

Va establint-se, per tant, la cadena necessària: hi ha artistes i hi ha un públic 

consumidor que té diners, i una certa sensibilitat, per poder i voler adquirir obres d’art i 

encarregar-les als pintors. I aquests artistes fan un art de consum dissenyat i creat per a 

la burgesia, que valora l’obra d’art en funció del temps emprat en la seua elaboració i no 

tant pel seu valor artístic o la seua aportació innovadora. Aquesta realitat social, amb 

l’establiment d’una burgesia industrial consumista d’art és el que fa possible aquest 

avanç. Es consoliden noms artístics com Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir 

o Isidro Novell.15

                                                 
15 Martínez Cuadrado, a la pàgina 532 de La burguesía conservadora,reprodueix un quadre indicatiu de 
les personalitats destacades de la vida cultural en tres generacions diferents, entre 1868 i 1931.  
 

 

 

Al final del segle XIX no cal oblidar que a Catalunya hi ha dos tipus de 

bohèmia: la rosa i la negra o tràgica. La primera és en la que podríem incloure Santiago 

Rusiñol, fill de fabricants que marxà a París per dedicar-se a l’art, però cada mes rebia 

diners de la família. Aquests no tenien problemes econòmics i eren bohemis però sense 

cap tipus de mancança. Però al mateix temps hi ha un altra bohèmia que es pot 

anomenar com a negra, de la que formen part un considerable nombre d’artistes, tant 

escriptors com pintors, que procedien del camp i emigraren cap a la ciutat per intentar 

viure de l’art. Però molts d’ells fracassen, i com apunta Montserrat Estruch, “entre 

aquest grup proliferen els suïcidis com a resultat de la inadaptació” (ESTRUCH: 1993, 

23), entre ells figuren alguns membres de l’anometat Grup de Reus: Hortensi Güell i 

Antoni Isern.  
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En les arts plàstiques, les figures de Santiago Rusiñol (1861-1931)16 i Ramon 

Casas (1866-1932), destacaren sobretot pel seu estil pictòric que com afirma Antonio 

Ontañón, era “madurat i renovat a París, abandonava l’anecdotisme i la retòrica per un 

realisme fresc” (ONTAÑÓN: 1999, 249). Rusiñol viatjà amb altres artistes com Enric 

Clarasó, Isidre Nonell, Ricard Canals, Pere Ysern i Emili Fontbona. Casas viatjava cada 

primavera a la capital francesa. Molts d’aquests joves artistes catalans, com recorda 

Torroella, que anaven “becats per ajuntaments, diputacions i en algun cas per l’estat 

francès “anaven a París a estudiar en les escoles, tallers o acadèmies lliures o bé a 

perfeccionar estudis” (TORROELLA: 2005, 17). Però la majoria d’ells tenien pocs diners, 

excepte Casas, Rusiñol i Marià Pidelaserra, i pocs més s’ho podien permetre, i ─com 

apunta Torroella─ “els que no tenien aquesta sort s’havien d’espavilar com podien. 

Anaven a París amb pocs diners i a vegades sense estar becats per cap institució” 

(TORROELLA: 2005, 18). Uns s’instal·laren al barri de Montmartre i altres al Quartier 

Latin o a la perifèria.17 Tots dos eren molt amics, Ramon Casas als setze anys va viatjar 

a París i va estudiar al taller del retratista Carolus-Duran. Santiago Rusiñol18

                                                 
16 Vegeu l’article de Isabel Coll “Santiago Rusiñol i la pintura europea” i el catàleg de l’exposició amb el 
mateix nom editat pel Consorci del Patrimoni de Sitges. 
17 Vegeu article de Torroella sobre “Artistes catalans a Paris” per saber on estudiaven i on vivien. 
18 Vegeu el catàleg Santigo Rusiñol 1861-1931 de Francesc Fontbona (1981). 

 (1961-

1931), al seu torn, també escrivia i pintava; ell va ser un dels principals promotors del 

Modernisme pictòric i literari. La pintura està molt present en les seues obres literàries. 

 

 Montserrat Estruch recorda com els modernistes “creuen que la societat 

catalana, per dir-ho en les seues paraules, “viu del passat” i, per tant, cal un programa de 

renovació i transformació de la societat, especialment en el terreny cultural, que la 

tregui d’aquest endarreriment. Volen convertir Catalunya en un país modern i culte, i 

per això es proposen lluitar contra l’immobilisme i el conservadorisme d’aquesta 

societat que no els deixa avançar” (ESTRUCH: 1993, 5). A partir d’aleshores l’art tindrà 

una doble concepció: l’art viscut amb passió i l’art com a rebel·lió. L’artista modernista, 

fill de la burgesia, es rebel·là contra la mentalitat tancada de la seua classe i lluità per 

obrir Catalunya cap a les idees més agosarades que venien d’Europa. Les idees del 

superhome de Nietzsche, la intuïció immediata de Bergson i el pessimisme de 

Schopenhauer són assumides amb interés i com a pròpies per part dels intel·lectuals 

catalans de l’època.  
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La mateixa concepció que es té del Modernisme com a moviment “caòtic, 

anàrquic, contradictori, l’hem heretada del Noucentisme” (MARFANY: 1979, 14). Una 

de les característiques del Modernisme, com recorda Cacho, és que “denuncien la lletjor 

i la injustícia de l’industrialisme” (CACHO: 1984, 15). I per comprovar aquesta càrrega 

ideològica o de propòsits, Jaume Brossa, a la revista L’Avenç, l’any 1982, publicava un 

article que va titular “Viure el passat” en el que resumia els propòsits culturals del 

Modernisme: “A èpoques noves, formes d’art noves. El fonament de la cultura d’una 

generació ha de reposar sobre lo bo de l’anterior; més si aquest porta un patrimoni 

dolent és preferible menysprear-lo, no fer-ne cas i començar foc nou. Si Catalunya vol 

seguir el camí que li correspon, deu agafar nous procediments en la creació de l’obra 

d’art, procediments que estiguin en consonància amb el medi que la volti, procurant 

influir sobre d’ell per millorar-ho” (ESPALADER: 1993, 183).  

 

Però durant el Modernisme la majoria dels artistes, que venien de famílies 

benestants de la burgesia i conreaven les arts en les seues diferents manifestacions, 

tenien la seua mirada i el seu objectiu fixat a París. Entre aquests artistes catalans que 

anaren a París destaquen Ramon Martí Alsina, G. Courbert, Joaquim Vayreda i altres 

pintors de l’anomenat Grup d’Olot. Com explica Josep Torroella, aquests artistes 

buscaven el prestigi i la fama “perquè, no ens enganyéssim, l’objectiu últim d’aquella 

allau d’artistes que feien cap a París era fer-se un nom en el món de l’art, aconseguir la 

fama que no havien obtingut aquí” (TORROELLA: 2005, 18). Un altra característica del 

modernisme serà precisament la seua mirada cap a Europa i, en especial, a París, capital 

cultural i artística d’aquella època. Marcy Rudo, a la biografia publicada sobre la 

pintora Lluïsa Vidal, es refereix a tots ells com “la primera generació de catalans 

moderns” (RUDO: 1996, 61). 

 

Però no es tractava d’un moviment aïllat, tot el contrari, el Modernisme 

impregnava tots els vessants de la creació artística. Vicente Cacho amplia aquesta 

influència i la interrelació entre les diferents expressions artístiques en recordar com “la 

majoria dels estímuls literaris modernistes arriben de París, pel mateix ordre, a més, en 

què s’havien rebut allí: la novel·la russa, el teatre escandinau” (CACHO: 1984, 15). I la 

influència de la capital francesa arriba, fins i tot, a ser més duradora i llarga del període 

estricte establert per al Modernisme. Triadó parla de la vigència d’aquestos postulats i 
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explica que “las referencias a artistas franceses y belgas sean constantes. Nos referimos 

a Casas y Rusiñol, a algunas obras de Joan Llimona, Félix Mestres, Lluïsa Vidal, Ricard 

Canals y un largo etcétera” (TRIADÓ: 1994, 262). La guerra de 1914-1918 va 

interrompre temporalment aquell flux d’artistes catalans que buscaven i trobaven 

inspiració i nous aires a Europa.  

 

El Modernisme fou un moviment marcat, bàsicament, per les influències d’altres 

corrents europeus: simbolisme, decadentisme i prerafaelisme. Jaume Brossa conclou 

que semblava com si la societat catalana “hagi perdut la carta de navegar” (CASALS: 

1989, 9). I davant aquesta situació, segons Francesc Fontbona, es dissenyava un nou 

plantejament modern i europeitzador: “Modernisme és aquell art i aquella cultura que 

entre els segles XIX i XX va personificar a Catalunya, per camins —això és bàsic— 

diferents als establerts, un allunyament de l’eclecticisme convencional i de 

l’anecdotisme típic del vuit-cents, que desembocaria en una clara tendència a la 

modernització” (FONTBONA: 1995, 156). El Modernisme19

                                                 
19 Vegeu article de Joan Lluís Marfany “Modernisme català i final de segle europeu. Algunes reflexions” 
(1990), pàg. 33-49. 

, com a moviment artístic i 

literari, es configurava a Barcelona entre setembre de 1892 i setembre de 1893, la 

primera data correspon a la presa de consciència generacional per part dels modernistes 

més joves, i la segona és l’arribada d’aquest generació a la vida pública amb la 

representació de l’obra de teatre La Intrusa, de Maeterlinck a Sitges. Aquesta obra 

representà una nova manera d’explicar les coses, amb repeticions, un ritme monòton i 

constant, unes mateixes frases creen un clima asfixiant i suggeridor que provoca certa 

angoixa en l’espectador. L’obra d’art, segons els postulats modernistes, busca 

transmetre bellesa espiritual més enllà de la natura o de l’ànima humana, l’artista pretén 

deformar i difuminar la realitat per transportar al lector-espectador a un altre món on 

regne el buit i la mort. Joan Lluís Marfany explica que “l’obra de Maeterlinck era una 

mostra de la literatura més nova que es feia aleshores a Europa, i la seva representació 

era, doncs, una fresca alenada de modernitat i cosmopolitisme en un món cultural 

tradicionalista i resclosit...Tant si hom s’identificava amb l’estètica maeterlinckiana 

com si no, calia reconèixer que La intrusa era una obra d’art sincer, no corromput per 

finalitats extra artístiques [...] la seva representació era, doncs, un gest a favor de 

l’autonomia de l’art i contra la vulgaritat de gustos d’un públic sense sensibilitat” 



57 
 

(MARFANY: 1979, 17). A més a més, a partir de 1892, s’inicien a Sitges unes festes 

modernistes, que eren llocs de trobada reunió per artistes i intel·lectuals de tot tipus. 

Aquestes festes, que prompte assoliren gran fama i ressò, se celebraren els anys 1892, 

1893, 1894, 1897 i 1899. Es tractava d’actes culturals, promoguts pel pintor Santiago 

Rusiñol,20 en els quals participaven altres artistes amb exposicions de pintura, 

representacions teatrals, música o certàmens literaris. Com explica Eduard Vallès, 

aquestes festes eren “manifestacions artístiques on barrejaven diverses disciplines a la 

recerca de l’art total, com ara la pintura, el teatre, la música o la literatura, sempre 

procurant la presència de les primeres figures en cadascuna d’elles” (VALLÈS: 2010, 

50).21

Jaume Brossa fou el primer que es referí a “la nova generació literària i 

científica” que constitueix “l’avantguarda dels partidaris del modernisme” (CACHO: 

1984, 17). El Modernisme

 

 

22 a Catalunya és una tendència intel·lectual, literària i 

artística moderna, que com apunta Antonio Ontañón, és “capaç de superar i revisar les 

inèrcies del marc ideològic tradicional, conservador i provincià” (ONTAÑÓN: 1999, 

248). Un grup d’intel·lectuals al voltant de la revista L’Avens (L’Avenç)23

Martínez Cuadrado insiteix que “singularmente Cataluña, a través de la lengua y 

de su desarrollo económico y social, también más próxima geográficamente a las 

culturas nacionales francesa e italiana, y más mediterránea en creación y temperamento, 

se distinguió en el esfuerzo regenerador de su propia cultura regional” (MARTÍNEZ: 

1981, 533).I aquest és el període de la cultura catalana que va de 1890 a 1910, segons 

començaren a 

utilitzar aquest terme a partir de 1880, una tendència artística derivada de l’Art Nouveau 

francés i del simbolisme internacional. Marfany destaca com Joan Fuster, a la seva 

història de la literatura catalana contemporània, conclou que “el Modernisme és el 

procés de transformació de la cultura catalana, en el canvi de segle, de la cultura 

regional i tradicionalista en cultura nacional i moderna” (MARFANY: 1988, 77). 

 

                                                 
20 “Rusiñol i la pintura europea” és l’exposició que en agost de 2006 es pogué visitar a Sitges amb motiu 
del 75 aniversari de la seua mort. (Suplement Culturas de La Vanguardia, 2 d’agost de 2006). 
21 Consulteu el catàleg de l’exposicióPicasso versus Rusiñol. 
22 Consulteu la selecció de textos El Modernisme de Jordi Castellanos.  
23 Vegeu el capítol “L’Avenç:la modernització de la cultura catalana” de Ramon Pla i Arxé. 
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coincideixen la majoria de crítics i estudiosos.24

L’escriptor Joan Maragall

 Joan Fuster recorda com aquests 

artistes “no aspiraren a formar una escola “compacta”, els modernistes van aparèixer 

sovint plegats en actes i en publicacions que afirmaven les seves vagues afinitats 

estètiques i de signe espiritualista” (FUSTER: 1971, 35).  

 

25

 

 fou un personatge clau al Modernisme. Introduí a 

Catalunya, a través de les seues traduccions, tota la cultura alemanya: Goethe, Novalis, 

Wagner i, sobretot, Nietzsche. Maragall, que pertanyia al corrent regeneracionista i no 

esteticista del Modernisme català, encomanà a la seua generació l’entusiasme per 

Nietzsche, aquell desmitificador dels valors tradicionals i propugnador d’un “home 

nou” que haurà de crear un nou sentit de la terra. Aquest superhome va més enllà de 

l’home, estima la terra i té com a valors essencials la salut, la voluntat ferma i decidida, 

l’amor, l’ebrietat dionisíaca, i l’orgull de la seua pròpia voluntat. La perspectiva i les 

influències europees es van eixamplant amb altres autors, com Maeterlinck, Ibsen, 

Ruskin, Mallarmé, D.G. Rossetti, D'Annunzio, Shelley, Heine, que són seguits amb 

atenció i admiració pels intel·lectuals modernistes. Els escriptors joves d’aleshores 

buscaven mestres i van descobrir figures que l’Europa no llatina tenia consagrades. Hi 

havia sobretot el desig tàctic de demostrar que en la literatura catalana s’estava produint 

una europeïtzació efectiva. 

 

Però els nous modernistes van haver d’enfrontar-se a la seua pròpia classe, 

almenys teòricament. Tots aquests artistes, que provenien de la burgesia, entenien les 

reivindicacions i la lluita dels grups anarquistes i del moviment obrer en general. Glòria 

Casals recorda que “no s’ha de oblidar un fet important: que tot i que la burgesia 

catalana havia aconseguit poder econòmic i un simulacre de dirigisme, no havia superat, 

ni de bon tros la seva mentalitat menestral. D’aquí que el Modernisme es convertí en 

una mena de catalitzador de les sempre difícils relaciones entre art i la societat” 

(CASALS: 1989, 10). En tot cas, sense aquesta burgesia catalana seria impossible parlar 

d’aquest moviment de la qual fou motor.  

                                                 
24 Marfany (1979, 20) fixa l’inici del Modernisme entre setembre de 1892 i setembre de 1893. 
25 Vegeu en la bibliografia les referències del llibre de Benet i dels dos llibres de Serrahima sobre la vida i 
obra de Maragall.  
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Fou un art relacionat amb les noves classes socials “amb el Modernisme, a més, 

ens trobem davant d’un fenomen social important: la burgesia produeix la seua primera 

generació d’artistes, un part difícil i traumàtic que produeix la mateixa reacció que 

s’havia donat en les primeres generacions d’intel·lectuals burgesos de les societats 

industrials europees. Aquesta nova generació afirmarà la seva vocació en oposició a la 

seva pròpia classe. Ara, ser artista és ser professional, no en el sentit de viure de l’art 

sinó en el de viure per l’art” (FIGUEROLA: 1999, 59). Per altra banda, el Modernisme 

comportà un canvi de mentalitat en l’artista i el públic, ja que com explica Joan Lluís 

Marfany i buscant fer un art per l’art, “l’artista autèntic és aquell que conrea sense cap 

pensament d’immediata remuneració, obeint simplement a una necessitat íntima” 

(MARFANY: 1986, 91). 

 

I aquesta idea de viure per l’art contamina la majoria d’artistes que busquen un 

nou camí professional, i també arrelat a la seua cultura i identitat, per això el component 

nacionalista fou important, ja que “els modernistes constitueixen el sector més 

progressiu i europeïtzant de la generació finisecular: en aquest sentit, la seva influència 

en la recuperació nacional de Catalunya es pot qualificar de decisiva” (CACHO: 1984, 

5). A més cal relacionar aquest moviment artístic amb l’esclat de la nova burgesia: “La 

transformació de les activitats artístiques i literàries en ocupacions no sols ben 

remunerades, sinó del més elevat prestigi social, era un fet més aviat inevitable a partir 

del moment que hi va començar a haver joves d’alta burgesia que volien dedicar-se 

professionalment” (MARFANY: 1995, 23). 

 

L’aparició d’una generació de burgesos artistes confirmava les ganes de canvi de 

la societat, i sobretot de les classes benestants. En aquest sentit, al diari La Vanguardia 

(18 de gener de 1895), el periodista Santiago Canals escrivia que “el burgués ya no es 

fabricante, ni siquiera banquero: es un hombre que tiene estilo”. Al mateix temps els 

burgesos busquen una dignificació del que són i del que han estat. Es tracta de donar un 

pas endavant cap Europa, com a context en el que la cultura catalana podrà ser 

reconeguda com a pròpia, i per això alguns dels “modernistes catalans van prendre 

consciència de ser, no una “colla” com fins aleshores, sinó una nova generació, 

aplegada al voltant d’un projecte definit: la “secessió intel·lectual respecte de l’esperit 

espanyol castellà” (CACHO: 1984, 6).  
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Ideològicament també va evolucionant i avançant ja que es passa d’un 

regionalisme, de base folcklòric, a un nacionalisme polític.26

                                                 
26 Vegeu “El procés cap a la normalització cultural” en Història dels Països Catalans,. vol. I, pàg. 433-
441.  

 La gran expansió del 

catalanisme i la seua transformació en nacionalisme modern van relacionats a partir de 

1889.  

 

És natural, doncs, que Modernisme i catalanisme estiguen estretament lligats. 

Marfany recorda que “un dels canvis més vistents que es produeixen en el segon, en el 

tombant de segle, és justament la primacia que hi adquireix l’argument modernista com 

a principal justificació: el nacionalisme és el moviment modern del segle XX; el 

republicanisme, l’antiguitat, el vuitcentista” (MARFANY: 1995, 31). Ideològicament els 

intel·lectuals catalans canviaren el seu regionalisme per un nou nacionalisme: 

“L’entestament inicial de L’Avenç respecte que es reconegués la peculiaritat catalana 

dintre el conjunt de la cultura espanyola, deixa pas a un plantejament secessionista en 

termes exclusivament intel·lectuals. En aquest camp, el regionalisme és substituït per un 

nacionalisme que es formula amb una precisió creixent i que reivindica per a Barcelona, 

com a cap i casal de Catalunya, la condició de capital cultural” (CACHO: 1984, 19). Un 

altre aspecte a tenir present és que Catalunya era esencialment monolingüe, en català, i 

“durant tot el segle XIX el català fou la llengua utilitària per a la transmissió ideològica 

directa i contundent” (ANGUERA: 1999, 10).  

 

I tot això es materialitzarà i concretarà en poc temps, tot pervivint en les dècades 

posteriors: “La cultura catalana daría un paso adelante en los años inmediatamente 

posteriores a la celebración de la Exposición Universal. Debemos destacar, en primer 

lugar, los esfuerzos realizados desde la revista L’Avenç, cara a la fijación ortográfica del 

catalán… y finalmente desde París Ramon Casas y Santiago Rusiñol superarán 

definitivamente las corrientes realistas en pintura” (REYERO-FREIXAS: 1995, 307). Però 

aquest moviment es concretà tot en un potent impuls europeïtzador des d’un punt de 

vista cultural i dinàmic que afectà a la indústria, i també els intel·lectuals que “operan 

entre una burguesía que busca culturizarse y un proletariado lleno de tensiones” 

(FREIXA: 1984,120) 



61 
 

La data que sol triar-se per marcar la fi del modernisme és el 1911, amb la mort 

de l’escriptor Joan Maragall i del pintor Isidre Nonell. Però la relativa vida curta del 

Modermisme es deu a una nova incongruència de la burgesia “de cop i volta, les cases 

burgeses barcelonines s’ompliren de mobles recargolats…de gerros i llums plens de 

lliris blaus… com la traducció de la burgesia d’ Art Nouveau, Jugendistil, Modern Style, 

Style Liberty, Sezessionstil, Style 1900, etc. Oblidant la base renovadora del moviment i 

quedant-se sols amb la carcasa. L’arma de la burgesia fou de sempre la ignorància i la 

passivitat. Entre la metàfora i la utopia, va triar la metàfora, que sempre fa més bonic” 

(CASALS: 1989, 12).  

 

D’altra banda, des del 1906 el modernisme coexisteix amb un altre moviment, el 

Noucentisme que amb el temps assolí la tasca modernitzadora de la cultura catalana: 

“l’accepció estètica faria referència a un “subperiode” del modernisme comprès entre 

1891 i 1906...quan aquells artistes van desenvolupar les seves propostes plàstiques dins 

de l’anomenada “crisi del modernisme artístic” (SOLER: 2007, 1-2).27

El resultat de tot açò, i d’altres factors més complexos, provocarà, en certa 

mesura, l’esclat del moviment Modernista, que impregnà les arts i la societat. Aquest 

fenomen es donarà a Catalunya, i sobretot a Barcelona, però també s’expandirà 

mitjançant l’arquitectura per altres indrets, com a València, a Alcoi o a Novelda on hi 

ha una burgesia industrial potent. Aquests anys de tanta efervescència artística i cultural 

no foren, com és evident, homogenis quant a tendències i escoles. Establim diverses 

etapes: “El primer tercio siglo XX presentará una imagen muy versátil con la 

interrelación de estilos diversos, que se inician con la culminación del modernismo, la 

vuelta al orden noucentista, la adscripción de nuestros artistas a las corrientes 

internacionales, la pervivencia de un arte decadente y residual y la eclosión y 

confirmación de tres figuras de renombre internacional: Picasso, Miró y Dalí” (TRIADÓ: 

1994, 284). Però la seua influència es podia comprovar a tot arreu, totes les expressions 

artístiques estaven impregnades per les noves coordenades culturals: “Mai un estil no 

s’havia imposat tan massivament i tan de pressa, penetrant en tants racons d’una 

societat que fins aleshores s’havia caracteritzat per una imatge molt més pragmàtica, 

 

 

                                                 
27 Fontbona (1975, 38) qualifica els pintors de la generació postmodernista de mena d’ala negra, 
pertanyents a una generació intermèdia entre el modernisme i el noucentisme.  
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radicalment diferent d’aquella. Per això no és gens rar que fos aquell i no un altre l’estil 

que monopolitzés la denominació de Modernisme a Catalunya” (FONTBONA: 1995, 

160).  

Tots el artistes coincideixen en el fet mostrar la seua disconformitat per la 

societat en la qual viuen. Al respecte “la majoria dels models que els modernistes 

proposen (romàntics autèntics redescoberts, simbolistes, prerafelistes) tenen un tret en 

comú: tots coincideixen en el rebuig de la seva societat perquè entenen que ha quedat 

desproveïda dels seus trets d’identitat i plantegen, com a resposta més usual, el 

replegament en un mateix i la creació de “paradisos artificials” que suplantin la realitat” 

(FIGUEROLA: 1999, 56). 

 

Per això s’estableix un moviment interessant entre diverses realitats i diferents 

tendències. Així que “los artistas pintores se mueven, en un primer momento, entre lo 

que podríamos denominar tradición y modernidad, como es evidente en la tipología 

paisajística” (TRIADÓ: 1994, 273). A més a més la majoria dels historiadors agafen la 

idea tòpica d’un cert idealisme que impregnà entre 1893 i 1986 les arts plàstiques i que 

provenia del Nord (Anglaterra, França o Alemanya), és una idea que transmet una certa 

importació cultural. També podem destacar un cert idealisme ja que “l’examen de l’art 

català dels anys 1886-1892 en fa veure que existia una corrent idealista a Catalunya que 

considera una reacció neoespiritualista davant el positivisme i el materialisme de 

l’època realista” (TRENC: 1982, 146). En qualsevol cas el moviment pren força i 

projecció una vegada superada la seua etapa formal: “El modernisme, entès com un 

corrent autònom i ben definit dintre de la família catalanista es pot considerat acabat 

l’any 1906. No podem dir el mateix del modernisme com a corrent estètic el qual, 

configurat més tard que ideològic, el va sobreviure com a mínim fins a la guerra 

mundial i el triomf de les avantguardes” (CACHO: 1984, 36).  

 

Amb el Modernisme l’artista no volia “perdre mai una situació a l’avantguarda 

de la cursa en què corren, incansables, els creadors més representatius d’aquest segle” 

(FONTBONA: 1995, 178). No tots els intel·lectuals i artistes coincideixen en la seua 

valoració de l’art dins de la societat del moment, així que es poden marcar dues 

corrents: regeneracionista o vitalista i un altra plena d’esteticistes (simbolistes, 
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parnasianistes i decadentistes). Els primers, con Joan Maragall, tingueren una actitud 

activa davant i de compromís social. S’identificaven amb les idees de l’escriptor noruec 

Ibsen, que considerava l’art com una revolta social. Els representants més destacats, 

entre d’altres, foren Jaume Brossa i Alexandre Cortada, que escrivien en la revista 

L’Avenç. Però a partir de l’any 1893, amb la celebració de les festes modernistes al Cau 

Ferrat de Sitges, començà a brollar la corrent esteticista, o de l’art per l’art, encapçalada 

per Santiago Rusiñol, qui, segons María Dolores Jiménez-Blanco, “encarna mejor que 

ningún otro creador catalán de su generación las contradicciones y complejidades del 

artista moderno” (Culturas.La Vanguardia, 02.08.2006). Per aquest grup, l’art era una 

espècie de religió o refugi contra una societat que no valorava la tasca de l’artista. L’art 

era una forma d’escapar, d’evadir-se i la seua obra devia ser analitzada amb 

independència de la posició social de l’artista. Són seguidors del simbolisme, 

decadentisme o prerafaelisme, i la seua estètica es relaciona amb el modernisme castellà 

i Rubén Darío. 

 

Els modernistes se sentiran molt propers als ideals de la Pre-Raphaelite 

Brotherhood (Germandat Prerafaelita, 1848) i faran seu el lema Art for art sake. A 

Catalunya, la industrialització va arribar més tard que a Anglaterra, i els modernistes 

pretenen imposar la seua oposició artística a l’art de la industrialització. Els prerafaelites 

havien descobert primer que la burgesia havia industrialitzat l’art i que l’havia integrat 

al seu engranatge consumista. L’art havia passat a tenir un valor decoratiu, 

intranscendent, que satisfeia les necessitats d’ostentació burgeses.Werner Sombart 

resumeix amb un paràgraf, al seu llibre El Burgués (1986), com la nova classe artística 

vivia i buscava en la decoració de les cases i en l’educació de les seues filles:  

El maestro artesano que se ha hecho un hombre dentro de la esfera de 
producción, que a fuerza de trabajar penosamente durante largos años ha 
conseguido hacer de su pequeño taller una auténtica empresa capitalista: el 
hombre de manos callosas, cabeza cuadrada y rudas maneras, que vive instalado 
a la antigua hasta sus bodas de plata para hacer decorar entonces su casa a la 
última moda por un arquitecto, pues su hija, a la que tiene en palmitas y a quien 
ha dado una esmerada educación (que a él le falto), así lo desea (SOMBART: 
1986, 113) 

Havien descobert, també, que el treball industrial embruteix i degrada l’home, 

qui se situa en un medi urbà massificat i que acaba oblidant els seus orígens. Davant 

d’aquesta realitat els modernistes proposen recuperar l’home individual, natural, 
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conscient del seu passat; només d'aquesta manera podrà tornar a ser creatiu. Per això 

abandonen la ciutat, es traslladen al camp per poder dedicar-se plenament al treball 

artístic. 

 

Però aquest moviment, respecte a altres més homogenis, no serà tancat ni 

estricte, cada artista anirà definint el seu estil i les seues maneres de fer. I com explica 

Cristina Mendoza, “en el cas de la pintura del Modernisme la situació és molt més 

complexa, ja que sota aquesta denominació no hi ha una pintura específica, sinó que hi 

conviuen una sèrie de tendències; tot i que els seus autors no compartiren la mateixa 

ideologia, les obres no són formalment distants” (MENDOZA: 1990, 167). Aquesta 

situació té un problema com és la manca d’exposicions. Però cal destacar com durant 

aquells anys sorgí un mercat potent, no sols d’encàrrec o mecenatge privat o 

institucional, que era important i començà a establir-se un joc entre l’oferta i la 

demanda. En efecte “a la Barcelona de fi de segle, la compra i venda de quadres nous 

constitueix un sector comercial autònom, que gira quantitats comparativament petites, 

però que no deixa de ser una forma de negoci capitalista” (MARFANY: 1996, 19). I les 

exposicions mostraven un ventall ample de tendències i tècniques plurals que no 

representaven un sol i únic ideari estètic. A poc a poc, els artistes anaren especialitzant-

se perquè “en aquest mercat el pintor cotitzat arribava a la seva posició, i s’hi mantenia, 

a base d’especialitzar-se en algun dels relatius poc gèneres possibles, corresponents 

també a les funcions decoratives” (MARFANY: 1996, 19). 

 

En l’etapa final d’aquest període els “pintors posmodernistes van traduir, als ulls 

de l’espectador, una modernitat menys complaent i positiva, no conformant-se amb un 

estil i uns temes concebuts des d’una posició gestada i desenvolupada la dècada anterior 

en un entorn menys convuls que no pas el de la dècada final del segle XIX” (SOLER: 

2007, 1). Ens referim al moviment cultural posterior, el Noucentisme, que era en origen 

el programa cultural d’un moviment polític que cercava la consolidació d’un espai 

ideològic i social, i no sols polític, de les terres catalanes: la Lliga Regionalista. Així, 

l’any 1906, junt amb l’aparició de la Solidaritat Catalana i la publicació de La 

nacionalitat catalana d’Enric Prat de la Riba i el Glosari d’Eugeni d’Ors, el 

Noucentisme començà a substituir el Modernisme, al temps que la Lliga Regionalista 

anava estenent el seu poder polític. El crític Anton Maria Espadaler es refereix al 
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Noucentisme com “un nou aticisme que es defineix agressivament, enfront del 

comportament artístic precedent, en una sèrie de conceptes clau que van sempre més 

allà del que és purament estètic, en englobar-se en una acció política que dissenya una 

certa ordenació de Catalunya i n’interpreta la història” (ESPADALER: 1993, 209). 

L’objectiu del Noucentisme és múltiple, políticament persegueix i defensa la 

institucionalització de Catalunya i, després, un conjunt de productes artístics de la 

mateixa època que teòricament estaran bastats en la nova ideologia política. Al respecte 

“el catalanisme des del comandament polític, es proposa estructurar el país i posar-lo al 

dia” (BOHIGAS: 1996, 17). El procés s’inicià a principis de segle i va concloure 

definitivament amb la Guerra Civil, després d’haver superar dos entrebancs importants: 

la dictadura de Primo de Rivera i el Bienni Negre, tot i que fou a partir de la desaparició 

de la Mancomunitat de Catalunya, decretada per Primo de Rivera, quan començà a 

minvar la seua difusió i extensió. És cert que el Noucentisme representà un canvi 

d’estils i de models; no obstant això, va representar la consolidació de la vinculació 

artística amb París i les tendències estètiques que es formulaven a la resta d’Europa. El 

Noucentisme intentà introduir un canvi cultural basat en dos aspectes que els 

modernistes no acabaren d’enllestir: “La plena acceptació de les conseqüències de la 

revolució industrial, i per tant, de la cultura que se’n deriva, i com a complement el fet 

de bandejar totalment les estètiques —i les ètiques— que s’hi oposaven, representades 

pel romanticisme i els seus derivats” (ESPADALER: 1993, 210). El Noucentisme negarà 

el caràcter simbòlic de la natura i la ciutat serà el seu ideal, espai de la societat industrial 

potenciadora de cultura. Així que “las formulaciones doctrinales y el desarrollo 

histórico del regionalismo catalán constituyen la primera manifestación de la influencia 

del pensamiento romántico” (ARTOLA: 1974, 341). 

 

En conclusió“el Noucentisme no volia ser res més, ni res menys, que l’etiqueta 

que, tot just estrenat el nou segle, es penjava a tot allò que en el camp de la cultura ja no 

era propi del segle vell sinó del nou” (FONTBONA: 1996, 161). En aquest període cal 

situar dues etapes, la primera d’iniciació, i una altra de maduració, entre les quals no hi 

ha un nexe d’unió formal o estilística, sols una mateixa voluntat de voler trobar un nou 

camí en l’art. En aquest sentit, el Noucentisme es va definir més aviat com una actitud 

social i política i que, en el àmbit de les arts, es va caracteritzar per la capacitat 

d’integrar diferents alternatives plàstiques.  
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Els artistes catalans, enmig de la consolidació social i artística d’aquests 

moviments, desenvoluparan la seua trajectòria particular, sense trencar els lligams amb 

la resta de l’Estat Espanyol, però enllaçant amb l’evolució artística que es produeix al 

voltant de París: “C’est dès París qui nous vienne la lumière”, així va ser la dita que 

circulava entre els artistes catalans d’aleshores. Entremig d’aquestos dos moviments 

serà quan desenvolupen la seua activitat artística un primer grup de dones artistes que 

donaren el pas de pintar i signar amb el seu nom les obres que feien. 
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3. LES DONES PINTORES EN EL CONTEXT EUROPEU, FRANCÈS, 

ESPANYOLI CATALÀ 

 

Dones artistes a Europa i a Espanya n’hi ha hagut moltes al llarg de la història, i 

totes han tingut el seu paper en l’art. No obstant això, només tenim informació 

d’algunes d’aquestes pintores, entre les més importants figuren Artemisa Gentileschi, 

Sofonisba Anguissola o Luisa Roldán. Iniciem un breu repàs pels seus perfils 

biogràfics, sense citar-les a totes, aturant-nos en aquelles trajectòries més suggerents i 

destacades, amb l’objecctiu d’esbrinar de quina manera l’estructura social i cultural 

determinaren i influïren en la seua obra. La tasca serà complicada i difícil perquè hi ha 

poca informació. Les poques notícies que tenim d’elles s’han escrit des d’una 

perspectiva masculina, com ens recorda Alfonso Pérez en la seua investigació sobre les 

dones pintores: “cualquier reflexión sobre el papel representado por la mujer en la 

historia del arte español y especialmente de la pintura, debe partir de la realidad de la 

existencia de un crecido número de mujeres que han realizado una producción de obras 

“de arte”, o al menos consideradas como tales, en un mundo en el que la organización 

de la producción, la estima de las obras y en consenso común, consideraba la actividad 

artística como esencialmente varonil” (PÉREZ: 1984, 73).  

 

Un dels testimonis més antics el troben al llibre Historia Naturalis(GREER: 

2005, 255) de Plinio28

                                                 
28Plinio atribueix l‘origen de la pintura a la filla de l’alfarer Butades de Sición. 

 on figuraven sis dones pintores, tres de les quals eren filles també 

de pintores. Tres d’elles vivien a la Grècia clàssica i la resta a l’època hel·lenística. 
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3.1. L’edat mitjana. L’art religiós fet als convents 

Al segle X, en plena edat mitjana tenim el testimoni d’una de les primeres dones 

artistes a la Península Ibèrica: Ende (Ende depintrix dei aiutrix: Ende pintora ajudant de 

Déu) Apareix com il·luminadora d’un dels còdex que es conserven dels Comentaris a 

l’Apocalipsis del Beat de Liàbana de Girona cap a l’any 975. Com explica Pilar Muñoz, 

“la firma de Ende constituye el primer testimonio fehaciente, en la historia del arte 

español, de la participación de una mujer como realizadora activa de una obra artística” 

(MUÑOZ: 2003, 30). En efecte, el nom d’Ende apareix, junt al dels presbiteris Emeterio i 

Senior, com a realitzadors de la còpia i de la il·lustració del Beat de la catedral de 

Girona. José Maria de Azcárate, a l’article “La mujer y el arte medieval” destaca en el 

cas d’Ende que “su mano se requiere reconocer en la delicadeza de la representación de 

las palmeras y, muy especialmente, en la belleza de su riqueza cromática, pues: la 

exquisidasensibilidad femenina de Ende ha influido en el colorido de todo su códice de 

Gerona, que en ese punto supera al de todos sus predecesores” (AZCÁRATE: 1984, 48). 

El Beat de Girona il·luminat per Ende és un dels còdex més representatius de l’estil 

mossàrab dels beats.29

Les dames nobles de l’època medieval era freqüent que ingressaren als 

monestirs on s’ensenyaven aquestes arts decoratives, però és “improbable que las 

iluminadoras medievales representasen un modelo de referencia para las mujeres 

artistas del Renacimiento” (MAYAYO: 2003, 27). Un altre cas és el de Teresa Díez. Les 

seues pintures foren descobertes en l’any 1955 en fer unes obres de reforma al cor del 

Real Monasterio de las Clarisas de Toro. Aleshores es descobriren unes pintures en les 

quals es podia llegir “Teresa Díez me fecit”, que presenten tres cicles diferents: vint-i-

una escenes sobre la vida i martiri de Santa Catalina, deu sobre Sant Joan Bautista i 

altres tres escenes de la vida de Crist. Les pintures es dataren en l’any 1316 i en 

l’actualitat, arran de la restauració dels llenç de 1962, es poden contemplar a l’església 

de San Sebastián de los Caballeros de Zamora.  

 I serà una de les primeres dones artistes acreditades com indica la 

crítica d’art i historiadora Estrella de Diego “es curioso observar cómo una de las 

primeras monjas que firma con su nombre es española, Ende única pintora en nuestro 

país hacia el 975. Las dos artistas principales del siglo XII son Herrade, abadesa de 

Hohenburg, y santa Hildegart de Binge” (DE DIEGO: 1987, 28). 

 

                                                 
29 Vegeu més dades a AD Mujeres en la historia de España, enciclopedia biográfica. 
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A l’època medieval hi hagué també altres dones artistes, però de menys 

importància i categoria. Algunes d’elles participaren en les obres d’alguns temples, però 

d’aquestes mai, o en molt poques ocasions, hi ha testimoni escrit de la seva feina, i si hi 

ha alguna referència estan “siempre citadas a un nivel inferior, junto al peonaje” 

(AZCÁRATE: 1984, 49), i assumint tasques relacionades amb la restauració i conservació 

dels edificis, en tots els casos de manera anònima i discreta. Jose María Azcárate 

considera més important en aquells moments l’actuació de la dona coma “consejera, 

dando instrucciones y dirigiendo prácticamente las obras en aquellos edificios en los 

que se ha de habitar” (AZCÁRATE: 1984, 49), i cita com a exemples el palau de 

Guadalupe de la reina Isabel, en l’art preromànic, el cas de Flemona qui va construir 

l’església de Quintanilla de las Viñas, o de Leonor de Plantagenet, muller d’Alfons 

VIII, qui va introduir l’arquitectura anglonormanda a Conca. Com podem comprovar, a 

mesura que s’investiga la història de l’art, van apareixent testimonis de dones que, en 

major o menor mesura, han estat importants i han aportat la seua tasca artística, fins a 

l’extrem que, com apunta Azcárate, “si prescindimos de la mujer desaparecería uno de 

los aspectos más bellos de la cultura medieval. Como inspiradora, artista o fomentadora 

es la función relevante en la que en todo momento ejerce, pues sin ella y los ángeles el 

arte medieval sería difícilmente comprensible en su espiritualidad” (AZCÁRATE: 1984, 

51).  

 

Malgrat la importància o el paper que van tenir aquestes dones artistes, 

tradicionalment han estat amagades, en un segon plànol, ja que com explicava Estrella 

de Diego: “No sólo existían mujeres artistas, sino que sus campos de acción estaban 

perfectamente delimitados (y lo siguieron estando durante muchos siglos). Pero, lo que 

es más importante, existía una iconografía femenina que podemos leer a través de 

algunas imágenes que han llegado hasta nosotros”. A més a més, De Diego destaca que 

la principal “actividad femenina en ese momento se desarrollaba en el claustro” (DE 

DIEGO: 1987, 25-26). Un estudi realitzat per Rozina Parker (The suversive Stich. 

Embroidery and the Making of the Femine, Londres, 1984)analitza l’art de l’agulla i les 

dones, un tema que per a De Diego és “la primera forma de canalización del rol 

femenino,arte/utilidad”. Per exemple, el brodat ha estat relacionat amb la dona “que ha 

dado lugar a toda una serie de actividades generalmente encuadradas dentro de las artes 
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menores, que no se sabe bien si son cultivadas por la mujer, porque son menores o si 

son menores porque las cultiva la mujer” (DE DIEGO: 1987, 26). 
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3.2. Les artistes del Renaixement i al Barroc. Els tallers 

 

Al segle XV es dóna una transformació social del paper de l’artista, sobretot a 

Itàlia, a partir del Quattrocento, perquè l’arquitectura, pintura i escultura deixaran de ser 

arts mecàniques o manuals per adquirir la categoria d’arts liberals i els artesans són 

artistes amb creativitat i genialitat. I a les classes socials més altes aquesta nova posició 

de l’artista també permetrà a algunes dones educar-se en aquest camp. Algunes de les 

artistes del Renaixement són, entre altres, la pintora Caterina dei Vigri (1413-1463) o 

l’escultora Properzia de’Rossi (1490-1530).  

 

La gènesi d’aquestes dones pintores cal situar-la, a banda dels primers testimonis 

medievals que s’han investigat, al voltant dels tallers artístics. A partir del Renaixement 

el pintor, arquitecte o escultor serà considerat artista i en aquest moment, com recorda 

Luz de Ulierte (DE ULIERTE: 1996, 21-38), s’ofereix una divisió social de les arts, ja que 

es parla de Belles Arts (arquitectura, escultura i pintura) i de les Arts Menors, que són 

decoratives i santuàries. Però, “mientras las primera serán de dominio masculino, el 

aprendizaje y realización de las segundas correspondía a un ámbito principalmente 

femenino” (IBIZA: 2006, 86). Amb la qual cosa, com defensa Vicent Ibiza, cal “revisar 

el concepto de arte y artesanía” perquè així “permitirà sacar del anonimato a miles de 

mujeres y hombres que en el pasado trabajaron las ramas de la creatividad humana y 

que se han valorado como inferiores sin otro criterio que los prejuicios sociales o 

sexuales” (IBIZA: 2006, 88). 

 

La separació entre art i artesania no s'explica ni per la finalitat de l’obra 

realitzada, ni pel fet de valorar l'obra única i signada;es considera art qualsevol tipus de 

gravat. A partir del s. XIX és artesania allò que fan les persones que practiquen un ofici, 

allò que fan els pobles primitius i allò que fan les dones. Per aquest motiu, algunes 

artistes actuals reconegudes combinen tècniques considerades artístiques amb altres 

d'artesanals, com una manera de trencar amb aquesta separació. La jerarquització de 

temes i gèneres artístics està vinculada al mèrit de qui els practica. De la mateixa 

manera que s'ha associat l’art al masculí i l'artesania al femení, és considerat art major 

aquell que fan els homes i art menor el que fan les dones. Ja veurem més endavant com 
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la pintura de flors ha estat desvalorada des del segle XIX, època en la qual va passar a 

ser realitzada majoritàriament per dones i, en canvi, el nu (practicat per un home) 

sempre ha estat molt valorat i considerat com a imprescindible per a la pràctica dels 

temes més apreciats dins la tradició occidental: la representació mitològica. En aquesta 

situació han influït també altres factors com són la calma o la paciència que 

demostraren algunes dones per iniciar-se en l’art, com assenyala Estrella de Diego: “el 

éxito que empezaron a tener las mujeres en las artes aplicadas no se debía tan sólo a la 

mayor demanda de estos objetos y a que ellas ofrecían la posibilidad de mano de obra 

más barata... El problema de base lo plantea Vicente de la Puebla al hablar del 

“sosiego” y de la “paciencia”. Llegaríamos así a un punto básico a lo largo de toda la 

historia: arte o artesanía. En este caso la aguja tradicional se ha sustituido por un pincel 

que decora platitos, pero la esencia es idéntica, es una labor sin categoría superior, sin 

entidad propia” (DE DIEGO: 1987, 222). 

 

A més a més, la tasca d’aquestes dones sempre es feia sota el paraigua del 

mestre (home, germà o qualsevol altre familiar) que era el que regentava el taller i 

donava nom a les obres d’art. I, com apunta Rafael Prats, “el taller del padre, el 

hermano o el esposo aparece como punto de referencia de la mujer que en el pasado se 

dedicó a la práctica artística” (PRATS: 1998, 3).En aquells tallers hi participaven tots els 

membres de la família. “Junto a las hijas que imitan los modos del padre están también 

los casos en que la viuda asume la dirección del taller del esposo difundo”, segons 

destaca, Alfonso Pérez, a la ponència “Las mujeres pintoras en España” (AD: 1984, 73). 

Per aquest autor la participació de les dones en el tallers familiars i la freqüència 

d’enllaços matrimonials entre membres de famílies d’artistes explica com les dones es 

familiaritzaren en el món de l’art. Sense oblidar la vigència i la importància que durant 

aquests segles assoliren lesmonges pintores, és a dir, tot l’art que als monestirs es feia 

per part de les dones i que majoritàriament era anònim. Per a Pérez es tractava d’un art 

de “ocio piadoso” sense cap altre horitzó que el “devocional” (PÉREZ: 1984, 78-86).  

 

Després, com explica Pilar Muñoz, qui ha recollit la biografia de les dones a les 

arts plàstiques dins dels moviments artístics del Renaixement i Barroc, i en especial al 

Siglo de Oro Espanyol, l’activitat de les dones artistes serà “secundaria y marginal” 

(MUÑOZ: 2003, 53-86). Durant aquesta època les dones col·laboraven amb els artistes 
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als seus tallers, ajudant-los a fer les pintures, preparant els colors i començant a pintar, 

però sempre han estat els homes els veritables autors de les obres d’art. Aquest és el cas 

de les filles del pintor valencià Juan de Juanes, Margarita i Dorotea, que treballaren amb 

el pare, foren pintores i conrearen amb profit la pintura com han revelat els estudis de 

Juan Albi30

Maria Kusche es refereix també al mateix moment històric recordant l’atractiva 

figura de Sofonisba Anguissola (1528-1625), una de les primeres pintores del 

Renaixement que va ser considerada com la millor retratista de l’època, que va destacar 

“por su gran personalidad, y cultura que se situó entre las mujeres más notables de su 

tiempo”

.El pare i les filles van fer sobretot pintura religiosa i imatges devotes. Juan 

de Juanes “fue uno de los introductores del Renacimiento florentino del Quattrocento en 

nuestro país, habiendo asimilado las influencias de Rafael, Leonardo, Sebastiano del 

Piombo o Miguel Ángel, entre otros. Bajo la etiqueta de “Juan de Juanes” se 

encontraba, como era habitual en la época, el trabajo de un taller gremial en el que los 

oficiales y aprendices realizaban el trabajo bajo la supervisión del maestro” (MUÑOZ: 

2009, 77).  

 

De la mateixa època fou Isabel Sánchez Coello (1564-1612), també filla d’un 

artista del rei Felipe II, Alfonso Sánchez Coello, i de qui destaquen “su habilidad por la 

música y pintura. En ésta, especialmente retrata con grande admiración de los que de 

esta arte mucho entienden” (SÁNCHEZ: 1984, 75). No cal oblidar que a partir del 

Renaixement, com apunta la professora Maite Beguiristain, és quan a “la mujer se le da 

por primera vez estatus de ser humano al concederle el alma, aunque se mantiene el 

criterio de inferioridad biológica y ética” (IBIZA: 2006, 36). 

 

31

                                                 
30 Consulteu els tres volums de J. Albi (1979) sobre aquest artista. 
31 Informació de l'article “La mujer y el retrato cortesano del siglo XVI visto a través de la obra de 

Sofonisba Anguissola. Maestra de pintura y dama de honor de Isabel de Valois” de M. Kusche (1997). 
La gran majoria de crítics d’art ja incorporen i citen la importància d’aquesta pintora del Renaixement 
italià. 

. L’artista, que representa “con mayor exactitud el ideal de aristócrata 

ilustrada” (MAYAYO: 2003, 28). És filla de noble i va estudiar de petita llatí, música, 

dibuix i pintura.  
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Segons escriu Maria Kusche, les obres i els retrats de Sofonisba Anguissola 

permeten conéixer “a través de los regios modelos algo del ambiente femenino de la 

corte: la vocación literaria, musical y el coleccionismo de Juana de Austria, las aficiones 

artísticas de la Reina Isabel, la sed de instrucción de las Infantas. Todo ese ambiente 

lleno de simpatía hacia la cultura italiana, su persona y su arte” (KUSCHE: 1997, 69). 

Des del 1559 fins al 1580 Sofonisba Anguissola fou pintora de cambra i dama d’honor 

de la reina Isabel de Valois, muller de Felip II. De fet, Bea Porqueres lamenta que “la 

Historia casi ha olvidado a Sofonisba Anguissola hasta el punto de presentarla más 

como dama de compañía de la reina Isabel de Valois que como pintora en la corte 

española de Felipe II, después de su periodo de aprendizaje en Italia” (PORQUERES: 

2003, 14). 

 

Aquesta autora de més de cinquanta quadres catalogats en museus i col·leccions 

privades ha estat ignorada per la crítica i els historiadors que no apreciaren “su papel 

innovador como eslabón entre el retrato italiano y el español del siglo XVI, así como su 

naturalismo igualmente innovador” (MUÑOZ: 2009, 78). La majoria de les seues obres 

no tenen la signatura de l’artista, amb la qual cosa algunes d’elles s’atribuiren a Sánchez 

Coello. 

 

 Alguns especialistes i crítics de l’art han argumentat perquè la vida i obra 

d’aquesta dona ha quedat relegada. Expliquen, per una part, que no residia a la seua 

ciutat natal i que per això la crítica local la deixava de banda. Per altra, que les seues 

obres eren adquirides per particulars i també deien que Anguissola no estava adscrita a 

un cercle d’artistes oficials amb la qual cosa no accedia als encàrrecs oficials. Bea 

Porqueres, a la biografia que va publicar de la pintora, recorda “como el caso de 

Sofonisba Anguissola no es único sino que se puede generalizar a la mayoría de mujeres 

que tuvieron una participación activa en la vida intelectual y artística del pasado, vale la 

pena recordar que los olvidos no siempre son tan circunstanciales ni, menos todavía, 

inocentes” (PORQUERES: 2003, 43). 

 

En acabar el perfil de la seua biografia, Vicent Ibiza conclou que “la nobleza de 

cuna y de educación tiene un motivo de encuentro con la ideología de la comunidad 
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artística” (IBIZA: 2006, 37).I és que en la majoria d’aquestes dones l’entorn familiar ha 

estat clau en la seva formaciói per això “la mayor parte de las mujeres artistas en los 

siglos XVI y XVII provenían de familias de pintores, en cuyo seno podían acceder a 

una formación gratuita y disponer de lienzos, pigmentos y otros materiales que les 

hubiera sido muy difícil conseguir por otros medios” (MAYAYO: 2003, 30).32

Per altra part, Godayol apunta que Artemisia retrata personatges femenins de la 

història de la Bíblia perquè “li era més fàcil trobar-ne models; d’altra perquè sentia que 

Judit, Ester, Susanna, Lucrècia...eren les seves germanes” (GOYADOL: 2007, 53). Les 

seues protagonistes, les heroïnes, no corresponen a cap dels estereotips de l’art femení, 

és a dir, dones febles, blanques o dolces. Els historiadors i la crítica posterior apuntaven, 

després de la seva mort, que va ser “famosa por sus amores tanto como por su pintura” 

(GREER: 2005, 91), cosa que a ben segur no dirien igual d’un home. Artemisia 

representa l’equivalent masculí d’un antic mestre, una persona que lluità per no tenir un 

paper femení convencional. I per això Germarnie Greer afirma que aquest cas “es la 

excepción a la regla: la que rechazó un papel femenino convencional por uno de mujer 

revolucionaria. El precio que pagó fue enorme: nunca sabremos cuánto potencial gastó 

en discordias inútiles, en defender con ferocidad su independencia, exigiendo respeto de 

 

 

Un altra dona destacada i coneguda del Barroc italià és Artemisia Gentileschi 

(1593-1652). També es formà al taller del seu pare, Orazio Gentileschi, seguidor de 

Caravaggio. Aquesta superà les dificultats i els entrebancs formatius i començà una 

profitosa carrera. Pilar Goyadol explica com Artemisia “no pogué entrar mai en una 

acadèmia d’arts i oficis, perquè cap no admetia persones del sexe femení. Orazio 

Gentileschi la formà segons els seus criteris artístics i admirant la llum i les ombres del 

mestre Caravaggio” (GOYADOL: 2007, 52). D’aquesta artista cal destacar, a diferència 

del que fan les seues coetànies, el gust per les grans composicions, els quadres amb 

escenes bíbliques o mitològiques protagonitzades per dones fortes, generalment 

heroïnes, com Judit, Lucrecia o Esther. En aquest sentit destaca “el tratamiento poco 

convencional que recibe, en sus lienzos, la iconografía del heroísmo femenino” 

(MAYAYO: 2003, 30).  

 

                                                 
32 La llista de dones pintores italianes vinculada a tallers familiars és molt extensa, per a més informació 
Mayayo: 2003, 30.  
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los clientes que se mostraban doblemente condescendientes con una mujer que dependía 

de su apoyo” (GREER: 2005, 211).  

 

Catalina de Mendoza (Granada 1542-1602) fou pintora i beata, una dona de gran 

cultura que destacà pel seu treball a la cort de Felip II. Les pintures de flors i les natures 

mortes seran la seua principal producció (AD: 1999, 309). Per la seua banda, la filla 

menor de José Ribera, conegut com El Spagnoleto, María Blanca Ribera, fou una 

pintora “de sobresaliente mérito, y servía a su padre de modelo, para las Concepciones y 

Magdalenas” (MUÑOZ:2003, 69) . 

 

Juana Pacheco, també coneguda com Juana Miranda, va nàixer cap al 1600 a 

Sevilla i va morir a Madrid el 1660. Fou pintora i muller de Diego Velázquez, que va 

pintar un retrat d’ella anomenat Doña Juana Pacheco, mujer del autor, una cosa molt 

freqüent al Renaixement. D’aquesta artista no s’hi conserva cap obra. També era filla de 

pintors, en aquest cas de Francisco Pacheco, en el taller del qual començaria a treballar 

Valázquez en 1610.33 En relació a ella, la periodista Ángeles Caso destaca que “era 

normal que las hijas y esposas de los artistas colaborasen en el taller, formando parte del 

equipo del cabeza de familia” (CASO: 2005, 149).34

La biografia de Josefa de Ayala y Óvidos (1630-1684) també és molt interessant 

pel gran volum d’obres pintades entre 1646 a 1684, i totes signades per l’autora. Nasqué 

a Ovidos (Portugal), quan pertanyia a la corona Espanyola. Fou pintora i gravadora 

barroca especialitzada en pintura religiosa, natures mortes i retrats. La seua fama i 

prestigi foren reconeguts a Espanya i a Portugal,i d’ella algunes autores, com E. 

Sullivan, han dit que és “la legítima heredera de Zurbarán” (MUÑOZ:2003,72). Sullivan, 

en el mateix article, reconeix que “parece extraño que se haya dedicado tan poca 

atención a Josefa de Ayala, a una artista muy significativa en la evolución del arte 

barroco tanto español como portugués”. Ella era filla del portuguès Baltasar Gomes 

 

 

                                                 
33 Vegeu més informació en AD, “Mujeres en la historia de España”, pàg. 315. 
34 Caso també cita els exemples de Juana Pacheco que col·laborava amb Velázquez, a les filles del 
valencià Juan de Juanes, Dorotea y Margarita Juanes Masip, o el cas de José de Ribera, el Spagnoleto que 
tenia l’ajuda de la seua filla menor María Blanca. Un altra gravadora del XVII fou María Eugenia de 
Beer, filla del pintor flamenco Cornelius de Beer. 
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Figueira, quetambé era pintor, i de l’espanyola Catalina de Ayala i “es bien conocida 

por su obra abundante, en la que predominan los bodegones, remotamente 

zurbaranescos, con una singular mezcla de ingenuidad y sabiduría” (SÁNCHEZ: 

1984,76).La seua figura va estar durant anys oblidada i es començà a recuperar després 

d’una exposició al Museu de Janelas Verdes de Lisboa, a l’any 1949, i una altra mostra 

commemorativa que es va fer a Obidos l’any 1985 on es mostraren quaranta-quatre 

pintures i dos gravats. 

 

Els seus estudiosos lloen el seu estil propi i personal, representant a dones fortes 

i amb personalitat. Destaquen que no es va casar i sempre es va dedicar a la pintura. Al 

segle XVIII, Damiao Froes Perym (1734) deia sobre aquesta artista:  

Josefa de Ayala era famosa dentro y fuera del reino portugués, por sus pinturas 
que eran únicas en la época en la que florecía...practicaba la perfección en su 
arte al aplauso de la fama y los elogios por su honestidad, viviendo toda su vida 
en casto celibato. Josefa fue visitada por muchas mujeres que frecuentaban 
Caldas de Reinha, cerca de Ovidos, para conversar con ella, para verla pintar, o 
para verse retratadas por ella. (FROES: 1734) 

 

 

José Manuel Cruz Valdovinos en el seu article sobre “La mujer en el arte 

madrileño” conclou que “[en el segle XVII] respecto a las mujeres artífices con carácter 

profesional hemos comprobado y se constata su escaso número, pues sólo hemos 

podido documentar a seis” (VALDOVINOS: 1997, 184), tot i advertir que cal matisar 

aquesta xifra ja que només es coneixen obres realitzades de dues d’aquestes: la 

gravadora María Eugenia de Beer i l'escultora Luisa Roldán.35

                                                 
35 Valdovinos dona més dades sobre dones que practicaren algun art com Sebastiana de Palacios, Inés 
Álvarez, María Eugenia de Beer, Luisa de Villalobos, María de Arratia y Luisa Roldana, en l’article citat 
sobre “La mujer en el arte madrileño del siglo XVII”. 

Aquestes dones anaven 

adquirint tècnica i ofici i, com apunta Pilar Muñoz, presentaven algunes particularitats 

concretes: “La contribución de las mujeres al arte de este período, si bien se manifiesta 

básicamente como epigonal con respecto al arte de los hombres, dada la dificultad para 

aprender las técnicas artísticas y para poder expresarse libremente como artistas, 

muestra sin embargo algunas características específicas. Especialmente los temas 

tratados y la “manera” de ver las figuras femeninas, tratando de mostrar una dignidad 

poco reconocida en la época” (MUÑOZ: 2003, 83). 
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La principal figura del segle XVII va ser Luisa Roldán (1654-1704) (Huidrobo: 

1997, 505-512; AD: 2003, 296-334) coneguda amb el malnom de la Roldana,filla de 

l’escultor Pedro Roldán, que fou molt important en l’art barroc sevillà. Va arribar a 

ésser escultora de càmera de Carles III (1692) i Felip V. En la seua producció artística 

s’estableixen diverses etapes, la primera a Sevilla (1671-1686) on la seua pintura és poc 

coneguda i de vegades es confon amb la del seu pare, que en moltes ocasions signava 

alguns encàrrecs. Després es traslladà a Cadis (1686-1688) on començà a definir un estil 

propi en el qual els rostres de les seues escultures tenen expressivitat, tendresa i 

realisme; fou una dona amb una forta personalitat: “tal como acusan sus obras, se opuso 

a su padre en varios asuntos en los que las mujeres no podían ni debían opinar” 

(MUÑOZ: 2009, 80). El seu moment de plenitud és a Madrid (1688-1704) on fa grups 

escultòrics als quals incorpora un cert to descriptiu i irònic. Com destaca Alfonso Pérez, 

“la educación recibida en el taller paterno, sus condiciones ciertamente sobresalientes 

para la escultura, y la energía y decisión de su carácter, hacen de ella una figura 

excepcionalmente significativa” (PÉREZ: 1984, 77).  

 

En la mateixa línia es pronuncia Pilar Muñoz qui parla d’aquesta dona com una 

“escultora de gran prestigio y calidad reconocida, por encima incluso de su padre” 

(MUÑOZ: 2003, 73). En aquesta família les tres filles cultivaren l’art, tant María com 

Teresa, però la que va adquirir major tècnica i reconeixement fou Luisa, que es va casar 

amb Luis Antonio de los Arcos, també aprenent d’escultor. És ella qui destaca per les 

seues obres d’art: “En el arte de Luisa Roldán puede observarse la tradición barroca 

andaluza recibida de su padre, sabe aportar una delicada sensibilidad que transforma el 

tremendismo de aquélla, ofreciendo así una mayor dulzura, unos aires sutiles aprendidos 

sin duda de modelos napolitanos” (HUIDROBO: 1997,199). 

 

Altres pintores de l’època, de les quals hi ha molt poca información, són Maria 

Villamor i Inés Salcillo. Les dues estagueren vinculades també als tallers familiars. Al 

seu torn, una pintora del segle XVII fou Angèlica Justiniano o Angèlica Andreu, “de qui 

es coneixen unes pintures d’oli sobre tela que ornamentaven les portes de l’orgue de 

l’església parroquial d’Ulldemolins” (DIVÍ: 2004, 9).  
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La primera pintora miniaturista del segle XVIII fou María de la Concepción 

Valdés Carrasquilla (Sevilla, 1664-1730) (AD:2000, 359). D’una família d’artistes: el 

pare és Juan de Valdés Leal (1662-1690) i la mare Isabella Carrasquilla; va fer alguns 

retrats a l’oli i miniatures, però en arribar els divuit anys ingressà al monestir 

cisterciense de San Clemente a Sevilla on s’enclaustrà la resta de la seua vida. Maria de 

la Concepción Valdés Casrrasquilla i la seua mare foren artistes però “sobre la obra de 

ambas pintoras, madre e hija, nada nos ha llegado” (MUÑOZ: 2003, 78). Sobre una altra 

possible filla de Valdés Leal, Luisa Morales, es coneixen tres gravats que s’integren 

amb altres i que tots junts composen el llibre del presbíter sevillà Fernando de la Torre 

Farfán, Fiestas de la Iglesia Metropolitana de Sevillaal nuevo culto del Rey San 

Fernando Tercero de Castilla y León. 

 

Pilar Muñoz enumera altres gravadores del Barroc espanyol, com és el cas 

d’Ana de Heylán (1612-1655) i de Maria Eugenia de Beer. En aquests casos de nou la 

família serà important a l’hora de transmetre l’ofici, ja que “ambas nuevamente, son 

hijas de artistas, en este caso grabadores, a quienes sus padres enseñaron y transmitieron 

el oficio” (MUÑOZ: 2003, 79). La moda de l’època dels llibres il·lustrats amb gravats va 

portar a Espanya artistes d’arreu d’Europa, procedents de França, Alemanya i sobretot 

flamencs. Ana de Heylán, filla de Francisco de Heylán d’Amberes, va nàixer a Granada 

i il·lustrà uns deu llibres. María Eugenia de Beer, filla del pintor Cornelio de Beer, 

també de Flandes, ofereix uns retrats amb “un estilo más personal. En su obra se refleja, 

fundamentalmente, la influencia de Velázquez, además del influjo del arte flamenco” 

(MUÑOZ: 2003, 80). Aquesta artista va treballar com a gravadora amb “evidente 

personalidad y maestría, quizá superiores a la de su padre” (PÉREZ: 1984, 76). D’ella es 

coneix una col·lecció d’estampesd’ocells, dedicades al príncep Baltasar cap al 1630. 

També va treballar amb el seu pare al taller que tenien a Madrid. 
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 D’altra banda. Ángeles Caso destaca de María Eugenia que “es una de las pocas 

artistas de su época que firmó todas sus obras, demostrando la consciencia que sin duda 

tenía de su valía” (CASO: 2005, 151), així com l’estatus social que gaudia. En el mateix 

sentit,Pilar Muñoz assegura que:  

la posición que ellas ocuparon en el contexto artístico e histórico de lo que se 
denomina Siglo de Oro, no es sino el reflejo de su posición en la sociedad: 
carentes de derechos y con una educación específica para su sexo, que tiene un 
papel eminente reproductor en la sociedad. (MUÑOZ: 2003, 83) 

 

Josefa Larraga (1700-1728), filla de l’artista valencià Apolinari, es va 

especialitzar en pintura religiosa i miniatures, malgrat els problemes que des del 

naixement tenia a les mans. Va pintar molt, va tenir un taller de pintura religiosa a 

València i fins i tot va fundar una escola per a dones pintores (AD: 2000, 303-304). 

També cal citar a Josefa Sánchez, de la qual tenim notícies per la signatura trobada a 

una creu d’un Crist Crucifixat del monestir de San Antonio de la Real de Segovia.  

 

En resum, tal i com hem vist, en la majoria de les biografies d’aquestes dones 

comprovem com l’entorn familiar ha estat clau per a la seua formació artística, a l’igual 

que el seu aprenentatge bé als convents o als tallers. Com apunta Pilar Muñoz, la seua 

tasca va estar discreta i seguint les instruccions dels mestres: “encontramos una serie de 

artistas femeninas que realizan su modesto trabajo de forma soterrada: a la sombra de 

algún pariente masculino para el cual trabajan, o bien, una vez aprendido el oficio, 

generalmente por el mismo procedimiento, como religiosas cuyo trabajo simplemente se 

limita a la realización de modestas obras de devoción para la comunidad en la que están 

integradas” (MUÑOZ: 2003, 82). Com hem analitzat en aquestes biografies de pintores, 

efectivament, moltes d’elles treballaven eclipsades per una figura masculina, el pare, 

l’home o el mestre, i generalment la seua aportació sempre ha estat minimitzada per la 

història o per la crítica. I és que “tan sólo si aquellas mujeres eran familiares de un 

hombre artista o si su obra se realizaba en el silencio del enclaustramiento religioso, con 

la finalidad de dotar a su comunidad de imágenes de culto, podría la sociedad de esa 

época tolerar la existencia de mujeres en el arte” (MUÑOZ: 2003, 82). 
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3.3. Les dones a les institucions. Les acadèmies com a llocs de formació 

 

Al segle XVII i principis del XVIII un nou escenari s’obre en el món de l’art. En 

paraules d’Alfonso Pérez les dones anaren conquistant espais públics i visibles en l’art 

gràcies a “la proliferación de exposiciones (imitación española tardía, de los “salones” 

franceses que les da la ocasión de participar en estos certámenes con los hombres” 

(PÉREZ: 1984, 75). No obstant això, tant la crítica com els pintors menyspreaven les 

seues creacions plenes de flors, paisatges, natures mortes i retrats. Hem de tenir present 

que fou arran de la reforma protestant que l’Església Catòlica deixà de ser mecenes 

important d’obres d’art, en un moment d’ascens d’una nova burgesia comercial a tot 

Europa. En aquest sentit, Vicent Ibiza apunta que “la burguesía prefiere un arte no 

religioso, quiere retratos, bodegones, escenas de género, flores, paisajes” (IBIZA: 2006, 

37). En definitiva, no serà fins al segle XX quan la dona comença a ser tractada amb 

una certa igualtat amb l’home a l’hora de poder formar-se, estudiar, aprendre i obrir-se 

pas en el món de l’art. Tal com diuen Whitney Chadwick i Estrella de Diego36

L’esclat de les classes burgeses i de l’aristocràcia va obrir noves possibilitats per 

a elles. Va comportar una activitat artística de “ciertas damas, cuya educación y gusto 

incluyó, en su momento la práctica de la pintura” (PÉREZ: 1984, 74). Però el principal 

entrebanc que hagueren d’afrontar i superar va ésser el de la seua formació artística, 

com poder aprendre les tècniques igual que un home. Estrella de Diego considera que 

“el mal de fondo era ese: las mujeres en España estaban sometidas al atraso educativo y 

social del país de una forma aún más fuerte por su condición misma de mujeres. 

Maniatadas por su modo de ser sedentario y delicado, cultivaban los géneros clásicos de 

 aquestes 

dones foren considerades com una cosa excepcional i extraordinària, “se convertían más 

en atracción de feria que en artistas de consideración similar a la de los hombres” 

(MUÑOZ: 2003, 82).La moda d’anar fora del país d’origen d’un mateix a formar-se 

estava tan estesa que fins i tot a Boston l’any 1879 es va publicar el llibre Estudiar a 

l’estranger i fer-ho d’una manera barata, un manual escrit per Alcott Nieriker que 

s’adreçava a les dones americanes que volien formar-se lluny de casa, on els 

recomanava llocs per menjar barat, on dormir o les millors acadèmies. 

 

                                                 
36 Vegeu els llibres de Chadwick, W. (1990) Mujer, arte y sociedad, i de Diego, E. (1987), La mujer y la 
pintura del siglo XIX español.  
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la mujer. Flores, naturaleza muerta, el país y hasta el retrato, y como procedimiento la 

acuarela y el pastel, eran las posibilidades femeninas, en España más reducidas aún por 

el ínfimo desarrollo de las aplicaciones de la pintura” (DE DIEGO: 1987, 272). 

 

Les acadèmies seran llocs de formació, de trobada i també d’exhibició d’obres 

d’art. La moda dels retrats afavorí les seues expectatives, tal com indica Greer: “la 

facilidad del retrato al pastel hizo que fuera el hobby favorito de las damas del siglo 

XVIII; muchas adquirieron la destreza en esa técnica que se arriesgaron a exponer 

públicamente en las academias” (GREER: 2005, 293-318).  

 

Les dones artistes esdevingueren cada vegada més visibles molt poc a poc i amb 

moltes dificultats. Començaren a accedir a les institucions i, en especial, a les acadèmies 

que eren lloc de formació per a futures artistes. Aquest fenomen trenca amb 

l’ensenyament artesanal dels tallers, vigent fins aleshores.L’acadèmia més progressista 

va ser la Pennsylvania Academy of Fine Arts de Filadèlfia, que va admetre dones a 

partir de l’any 1846, però no van poder estudiar el nu femení fins al 1871 i el masculí 

fins al 1877. I és que moltes s’escusaven en la manca d’espai per deixar a les dones fora 

de les classes, tal com afirma Mercedes Valdivieso: “l’argument que esgrimien moltes 

vegades per no admetre dones era que no disposaven de prou espai per poder muntar 

unes classes específiques per a elles...Però el problema més gran era l’accés a les classes 

del natural, és a dir, l’estudi del nu” (VALDIVIESO: 2001, 141). 

 

Les noves acadèmies tenien un comportament un tant “contradictori” davant les 

dones, segons el qualifica Patricia Mayayo, ja que “a lo largo de los siglos XVII y 

XVIII algunas mujeres artistas fueron aceptadas en estas instituciones, pero sin 

embargo, no gozaron nunca de los mismos privilegios que sus colegas varones” 

(MAYAYO: 2003, 34). En cap acadèmia d‘Europa les dones podien acudir a classes de 

dibuix del cos nu, tampoc podien ensenyar a altres persones, no els permitien impartir 

classes, ni participar en concursos importants. 
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 A França, les úniques classes amb certa qualitat en les quals podien formar-se 

les joves eren les de l’Acadèmia Julian de París, fundada el 1873. Tenia un taller per a 

les alumnes al "Passage des Panoramas" i havia estat fundat amb l’objectiu de preparar 

aquelles dones que aspiraven a exposar en el conegut certamenSalon o entrar en la 

competitiva École des Beaux-Arts, a la qual les dones no s’hi van poder matricular fins 

al 1897. En aquesta acadèmia estaven separats els tallers per als homes i per a les dones, 

encara que tots dos es regien pels mateixos principis: la utilització de models vius i la 

correcció setmanal de les obres fetes pels estudiants a càrrec de dos professors de 

Beaux-Arts. La discussió sobre l’admissió de les dones a l’École de Beaux-Arts va 

durar huit anys. Quan ja van poder entrar, la majoria de les alumnes preferia 

l’Acadèmia Julian, encara que la tarifa per a les dones costava el doble que la dels 

homes. Entre els professors més famosos que van passar per aquesta Acadèmia s'han de 

citar: Jean-Paul Laurens, Henri Royer, Tony Robert-Fleury, Jean-Jacques Henner, Jules-

Joseph Lefebvre i Michel Baschet entre altres. Tots ells eren molt acadèmics i estaven 

molt allunyats de l'avantguardisme. Entre les alumnes destacaren Marie Bashkirtseff, 

Käthe Kollwitz, Cecília Beaux, Fanny Stevenson, entre altres. En el cas de les dones 

majoritàriament eren estrangeres ja que en el seu país mancaven d’oportunitats per a 

aprendre i formar-se. 

 

Rodolphe Julian tenia una gran visió comercial i va fer possible atendre la 

demanda dels nombrosos estudiants estrangers que durant la segona meitat del segle 

XIX anaren a París per aprendre a pintar. I és que, com recorda Rudo, “l’únic requisit 

necessari per ser acceptat a l’Académie Julian era el de pagar” (RUDO: 1996, 111). Allà 

gràcies a professors de Beaux-Art37

L’Académie Julian, la més famosa i concorreguda, on anà Lluïsa Vidal, cap a la 

dècada de 1890 ja tenia uns deu tallers distribuïts per tot París, la meitat dels quals es 

destinaven exclusivament a les dones, i com recull Valdivieso: “en les seues llistes 

d’alumnes (1868-1939) es poden comptar una trentena de països de diferents 

procedència” (VALDIVIESO: 2001, 145).  

 es van formar artistes com Derain o Matisse. Les 

pintores significaven un negoci considerable per a les acadèmies privades.  

 

                                                 
37Alguns d’aquests professors eren Jean-Jaques Henner, Jules-Joseph Lefebvre o Marcel Baschet (Rudo: 
1996, 112). 
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Quan l’École des Beaux-Arts va deixar a les dones matricular-se, l’acadèmia 

Julian va continuar sent un referent per a les joves artistes que podien treballar els seus 

retrats sobre models vius i no d’algeps, com era freqüent i habitual, ja que l’ús de 

models nus naturals era considerat perjudicial per a les dones de l’època. Com assegura 

Xavier Bray “el acceso a las clases de dibujo con desnudos masculinos era una línea 

divisoria que las mujeres no podían cruzar. Aunque podían recurrir a copiar moldes de 

escayola o grabados, su incapacidad para adquirir el conocimiento detallado de la 

anatomía masculina que proporcinaban esas clases les impuso importantes limitaciones 

en sus temas” (BRAY: 2001, 15). Per això, les primeres dones pintores s’especialitzaren 

en retrats, pintura de gènere, paisatges i natures mortes.  

 

El debat sobre l’accés de les dones a l’École va durar tant de temps perquè els 

professors i alguns intel·lectuals, com Alexandre Dumas fill, sostenien que si les dones 

entraven als centres de formació es “rebaixaria els nivells artístics i acadèmics de 

l’École”, per això la majoria d’elles van optar per continuar a l’establiment Julian. Però 

l’accés de les dones a les acadèmies arribà tard, i com explica Patricia Mayayo “lo 

irónico es que justo en el momento en que las estudiantes lograron acceder sin trabas a 

la enseñanza oficial, la hegemonía de la doctrina académica se había visto desbancada 

por el avance imparable de las vanguardias. Las mujeres habían conseguido conquistar 

el bastión de la Academia, pero el foco de atención artística se había desplazado ya, 

definitivamente, hacia otro sitio” (MAYAYO: 2003, 44). 

 

 Si passem en el panorama peninsular del segle XVIII i XIX algunes de les 

biografies més interessants relacionades amb aquests centres de formació, entre altres, 

són per exemple la de Victora Martin Campo (1794-1869) que fou artista neoclàssica 

que va arribar a ser acadèmica de mèrits a l’Academia de Bellas Artes de San 

Baldomero (Càdis). Aprengué l’ofici de la mà del pintor Manuel Montano, exposà en 

molts certàmens i va estar premiada. Alguns autors, com Gaya Nuño consideren que 

aquesta dona es “uno de los mejores valores de nuestra pintura neoclásica” (AD: 2000, 

307).  
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El llibre Las olvidadas de Ángeles Caso, ens revela un altre cas especial, el de 

Maria del Rosario Weis, que va nàixer a Madrid a 1814 i de qui es diu que pot ser una 

filla bastarda de Goya, amb qui va viure des dels set anys, i amb qui anà a l’exili a 

Bordeus. “Fuera o no su verdadero padre Goya se comportó como tal, e incluso en sus 

cartas hablaba a sus amigos de los talentos de su joven pupila con un orgullo que parece 

más paterno que propio de un simple preceptor” (CASO: 2005, 152).D’ella, Pilar Muñoz 

destaca la seua solvència i les seues idees, però critica altres aspectes quan escriu que 

“no tiene la fuerza y el ampuje creativo de Goya, pero se expresa con gran solvencia 

plàstica, por ejemplo, en la ilustración, a través de la cual se muestra partidaria 

políticamente del pensamiento liberal, algo vedado para las mujeres, excluídas de la 

política” (MUÑOZ: 2009, 81). 

 

Un altra artista és Mariana de Silva Bazán-Meseneses y Sarmiento (1739-1784) 

(AD: 2000, 235) que fou pintora i poetessa, acadèmica i amb posterioritat directora 

honoraria de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid. Procedent 

d’una família aristocràtica, va rebre una educació molt àmplia, sota la influència de la 

Il·lustració francesa. Va tenir la sort de pertànyer ala noblesa, on el conreu de les belles 

arts ocupava un lloc important i destacat. També desenvolupà una tasca important 

ensenyant a pintar a l’Acadèmia a altres dones.  

 

Les artistes franceses foren les que van fer més grans aportacions al món artístic, 

sobretot al segle XIX. El 30 de setembre de 1878, Marie Bashkirtseff confessava al seu 

diari que li agradaria ser home perquè “la societat que li havia tocat viure no admetia el 

fet de ser dona i artistaalhora. La mateixa pintora, el 1880, en el diari francès Le 

Citoyenne, denunciava la situació de les dones que volien dedicar-se a l’art, que estaven 

excloses de l’aprenentatge oficial. Denunciava també l’existència d’uns pocs tallers 

artístics per noies riques que anaven a distraure’s i reclamava igualtat de condicions per 

homes i dones per poder desenvolupar el seu art” (DIVÍ: 2004, 10).  
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A més de Rosa Bonheur (Burdeus 22/3/1822-Castell de By, prop de 

Fontainebleau, 25/5/1899), famosa pintora d’animals, un grup d'artistes a París acabaren 

amb l’academicisme i s’endinsaren en el món de l’avantguarda, quan la ciutat era el 

centre de la revolució cultural i artística. Elles foren les pintores impressionistes: Berthe 

Morisot (Bourges 14/1/1841- París, 2/3/1895) (AD:2006), Eva Gonzales (París 

19/4/1849 - 6/5/1883) i la pintora americana Mary Cassatt (Pittsburg 22/5/1845 -

Château de Beaufresne 14/6/1927) qui va deixar els EEUU. Estudià a l’acadèmia de 

Pensilvània i es va instal·lar a París (AD:1993). Altres biografies destaquen per la 

relació d’aquestes dones artistes amb homes pintors. Natalia Goncharova (Ladzymo, 

Rússia 1881- París 1962) en 1901 coneix a Larinov i des d’aleshores “se dedicó a la 

pintura inspirada en el folclore de la tradición rusa” (CARLO: 1991, 47). A partir de 

1914 s’instal·là a París on es dedicà a l’escenografia teatral, la crítica molt aviat va 

oblidar la seua obra. Sonia Delaunay Terk (Giridisce, Ucrània, 1886- París 1979) també 

lliga la seua vida a la del pintor Robert Delaunay. Va estudiar en Espanya i Portugal “la 

utilización del color en las costumbres populares locales y se interesó también por la 

ceràmica” (CARLO: 1991, 67).  

 

Al llarg del segle XIX les dones van ser excloses de la majoria d’escoles i 

organitzacions artístiques professionals, davant d’aquest fet van anar creant les seues 

pròpies associacions, a Londres la Society of Female o a París L’Union des Femmes 

Peintres et Sculpteurs. Tamar Garb (GARB: 1994, 70-104) recupera la lluita de la 

presidenta de L’Union per aconseguir que les dones foren admeses dins de L’École des 

Beaux-Arts. I l’escusa, fonamental per impedir l’accés a les dones, com indica Patricia 

Mayayo, foren el nus, ja que “la mayor parte de los debates acerca de la conveniencia 

de la entrada de las mujeres en L’École se centraron en torno a la cuestión del estudio 

del desnudo” (MAYAYO: 2003, 42). I els arguments que feien servir eren de caire moral, 

o de manca d’espai o fins i tot sexuals. Patricia Mayayo recorda com el pintor Jean-

Léon Gérône deia que si els alumnes treballaven amb dones el seu rendiment artístic 

minvava, per aquest motiu “algunos dudaban de que el modelo masculino pudiese 

mantener su sangre fría frente a “los rostros, los rubios cabellos y los ojos chispeantes 

de las jóvenes mujeres artistas”. Qué pasaría con la pureza del “gran arte” si el modelo 

se viese, de repente, embargado por la excitación?” (MAYAYO: 2003, 43). 
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Mentre les dones del segle XIX lluitaven per ser acceptades als centres oficials, 

moltes d’elles optaren per acudir a acadèmies de pagament (académies payantes) que 

regentaven un “maître” que en moltes vegades també era professor de L’École, i com 

asegura Mayayo, el preu que havien de pagar per la matrícula era molt més elevat, de 

fet “gran parte de estas academias aceptaban a estudiantes del sexo femenino, pero los 

precios de la matrícula para las mujeres eran mucho más elevados que los de los 

varones, de tal forma que sólo las artistas más adineradas, la mayoría extranjeras, 

podían costearse este tipo de enseñanza” (MAYAYO: 2003, 44).  

 

Aquests centres de formació, com indica Greer, eren una joguina de les classes 

dominants i depenien de les decicions de la noblesa perquè no cal oblidar que “las 

Academias de l’ancien régime a menudo no eran más que juguetes de las familias 

dominantes, que trataban de quitar a sus cortes la reputación de provincianismo. 

Dependían del capricho real para tener un sitio para reunirse y fondos para mantenerse y 

financiar la enseñanza artística y las becas” (GREER: 2005, 305). Aquesta mateixa 

autora recorda com arran de la Revolució Francesa, les noves polítiques napoleòniques i 

a partir de 1815 amb les noves fronteres europees, canvia el panorama, les acadèmies 

seran de l’Estat i s’admistraran amb diners públics, i “por un lado se hicieron más 

democráticas, pero por otro fue más árduo a las mujeres acceder a ellas” (GREER: 2005, 

305). Però hi ha una diferència entre l’educació i la instrucció que rebien les dones que 

volien i lluitaven per ser artistes. I no cal oblidar, en opinió d’Estrella de Diego, que les 

dones estaran formades i els homes instruits en l’art. I és que “educación e instrucción 

darán lugar a una serie de definiciones que sobrevivirán al siglo XIX...Si la educación 

es conveniente para formar a la mujer, la instrucción tenderá a masculinizarla” (DE 

DIEGO: 1987, 123). 

 

A la resta d’Europa hi hagué moltes institucions d’aquesta mena. A la Reial 

Acadèmia de Londres els nus de les dones estaven prohibits tot i que que entre les seues 

fundadores hi ha dues artistes Mary Mosser (1744-1819) i Angélica Kauffman (1741-

1807). Malgrat tot, la seua obra va adquirir “gran prestigio, la presencia física de éstas 

es obviada y pasan a convertirse en cuadros colgados en la pared, dejan de ser creadoras 

para convertirse en objetos para ser contemplados” (IBIZA: 2006, 36).Patricia Mayayo 

desvetla una anècdota molt interessant d’aquestes dones. I és que hi ha un quadre del 
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pintor anglés Johann Zoffany de 1771-72, anomenat The Academicians of the Royal 

Academy, on apareixen tots els membres masculins de l’Acadèmia al taller, envoltats de 

models masculins nus i escultures, però les dues dones fundadores de la institució 

apareixen retratades al fons del llenç excloses de la classe de dibuix per la seua condició 

de dones. Algunes artistes, sumergides en aquest procés es converteixen, com recorda 

Patricia Mayayo, en objectes artístics, i al respecte cita a “Kauffmann y Moser que 

dejan de ser productoras de obras de arte para convertirse ellas mismas en objetos 

artísticos; su destino termina siendo similar al de los bustos y relievesque abarrotan la 

sala de la Academia, el de transformarse en fuentes de placer e inspiración para la 

mirada del artista (varón)” (MAYAYO: 2003, 25). En la mateixa Royal Academy de 

Londres hagueren d’esperar fins al 1893 per a què “las damas pudiesen asistir a las 

clases de dibujo del desnudo e incluso después de esa fecha sólo se les franqueaba la 

entrada si el modelo estaba “parcialmente vestido” (MAYAYO: 2003, 23). 

 

L’acadèmia francesa acceptava dones des de la seua fundació però a l’any 1770 

van reduir a 4 el nombre màxim de xiques admeses en cada curs i amb drets limitats: no 

podien anar a classe ni ser nomenades agregades. Però altres agrupacions d’artistes més 

liberals si que admetien dones amb igualtat de drets com fou l’Académie San Luc de 

París o la Old Water-Colour Society del Regne Unit, creada en 1806. Després es crearen 

associacions de dones artistes com la National Association of Women Painters and 

Sculptors in America, la Women Society of Female Artists de 1857 en Gran Bretanya o 

L’Union des Femmes Peinares et Sculpteurs de París. Per tant, la dona haurà d’esperar 

fins al segle XIX per a començar a obrir-se pas en el camí de l'art, una situació que es 

veurà beneficiada i encoratjada pels corrents de modernitat que arriben des d’Europa. 

La dona s’incorpora al món de l'art amb una certa naturalitat, amb molt d’esforç i de 

dedicació, fins i tot moltes vegades renunciat a la seua identitat. Un bon exemple és el 

cas de la pintora francesa Rosa Bonheur (1822-1899) que trencà amb els models 

femenins de l’època i va fer dibuixos i escultures d’animals. Per poder fer l’esbós inicial 

l’artista hagué d’obtenir un permís policial per poder visitar “ferias de ganado, 

mataderos o mercados de caballos, espacios, por aquel entonces, exclusivamente 

masculinos. Para poder moverse libremente y evitar el acaso de los visitantes, decidió 

disfrazarse de hombre, un atuendo que adoptará con frecuencia a partir de ese 

momento” (MAYAYO: 2003, 40). El resultat del seu treball és una obra anomenada La 
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fira del cavall, que es va exposar en 1853. La popularitat d’aquesta pintora fou gran, 

fins que en 1865 li concediren la Legió d’Honor. Bray explica que “mientras que las 

ganancias obtenidas con su pintura le permitieron comprar un château a las afueras de 

París. Al colocarle la condecoración, la Emperatriz María Eugenia indicó que “el talento 

no tiene sexo” (BRAY: 2001, 16). I un altre cas és el Hermine Gartner (1850-1905), 

famosa pintora austríaca de retaules qui, a la vegada, va signar les seues obres com a 

Antonius Hermann fins al 1899. 

 

Una altra artista, la británica Elizabeth Thompson (1846-1933), feia gran 

quadres de batalles. En l’època victoriana, on els atributs que definien les dones eren 

“domèstiques, decoratives, maternals”, ben lluny de l’artista bohemi o 

professional,algunes artistes comencen a ficar el cap en el món de l’art, però sempre 

separades de l’home. Es parla d’“art femení”, “gràcil, delicado y la mayor parte de las 

veces amateur, limitado al reducto de los doméstico, frente al ejercicio público de 

“Arte” con mayúscula reservado al sexo masculino” (MAYAYO: 2003, 40-41). 

 

La primera exposició exclusiva de dones artistes al món occidental es va 

celebrar a Amsterdam el 1884, fa més d’un segle. A partir d’aquest moment, pot ser un 

poc abans, s’anirà conformant una nòmina de dones que abandonen l'anonimat per a 

iniciar discretament una trajectòria artística amb un major o menor grau de solidesa. 

Així per exemple, a París, on les dones tenien accés a les institucions culturals i 

educatives de manera més clara que en altres països, molt aviat van interessar-se per 

l’impressionisme i el postimpressionisme com a corrents estètics. Fruit d'això a 

principis del segle XIX podem trobar una relació important d'artistes com són: Berthe 

Morisot, Mary Cassatt, Marie Laurencin o Suzanne Valandon (MAYAYO: 2003, 52-55), 

referents dels corrents i de les tendències expressionistes.  

 

La participació acceptada de les dones a les acadèmies i la seua organització fa 

que augmentara la participació de les artistes en les exposicions: “la primera mujer que 

consigue matricularse en la Royal Academy Schools es Laura Herford’s quien, en 1860 

y por propia iniciativa, se inscribe en los exámenes selectivos sólo con sus iniciales, y 

su actitud, reforzada por las continuas propuestas de los movimientos feministas 
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determina que se modifique la normativa” (FREIXA: 1997, 79). “Muchas pintoras 

enviaron sus obras a los salones de París, a las exposiciones universales ─París, 

Chicago, Barcelona─, si bien lo hicieron en un número muy inferior al de los hombres” 

(COLL: 2001, 26). També es van organitzar unes exposiciones femenines, la primera 

d’aquestes a Espanya, concretament a Barcelona. En 1903 les pintores Montserrat de 

Fivaller, Anita Arxer, Josefa Paterno y Eulalia Cabanes hi participen en una organitzada 

per l’Escola Llotja de Barcelona i el mateix any als magatzems Amaré de Madrid se’n 

va fer una altra d’obra femenina.  

 

A Espanya, no obstant això, cal reconéixer que el paper de les Acadèmies també 

fou molt important per algunes artistes. Com recorden Reyero i Freixes, “en 1787 se 

había fundado ya la Academia Gaditana de Nobles Artes donde se formarían artistas de 

personalidad. Incluso algunas de las primeras mujeres pintoras, continuadoras de un 

academicismo de base neoclásica, ejercieron allí su actividad, como Victoria Martín de 

Campo... o Ana Urrutia de Urmeneta (1812-1850), que llegaría a académica de mérito, 

autora de retratos y temas religiosos” (REYERO-FREIXAS: 1995, 83).  

 

Amb Fernando VII, en l’any 1819, es van crear els “Reales Estudios de Dibujo y 

Adorno” que pretenia recolzar la indústria tèxtil i permetia a les dones formar-se en les 

arts decoratives. El camí fou lent i ple d’entrebancs, ja que, segons Vicent Ibiza, l’any 

1888 hi hagué sols deu dones que havien cursat estudis universitaris, per a les quals era 

necessari un permís especial. Matricular-se lliurement no serà possible fins el 1910 (8 

de març es publicà l’ordre). Malgrat els avanços tímits i exponencials, les dones 

accediren tard a la Universitat, prova d’això és que sols quinze dones acabaren estudis 

universitaris entre els anys 1880 i 1890 i això “no significó su ejercicio profesional 

salvo en aquellas especialidades consideradas más pertinentes (Medicina femenina e 

infantil y farmacia)” (IBIZA: 2006, 75-76).Per exemple, Emilia Pardo Bazán (1851-

1921) fou la primera catedràtica universitària en 1916 amb el vot contrari del claustre. 

L’ensenyament per a les dones quedà relegada a centres privats: “Las dificultades de las 

mujeres para acceder a una enseñanza oficial, así como las pocas oportunidades que los 

distintos organismos oficiales les proporcionaban y la enseñanza no siempre de calidad 

que se les ofrecía en estos centros, comportaron que la enseñanza artística de la mujer 

estuviese cubierta por escuelas privadas. Entre las posibilidades de conseguir buenos 
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conocimientos artísticos estaba la asistencia a los estadios de los grandes artistas que, 

por su importante trayectoria, eran considerados maestros” (COLL: 2001, 23).  

 

Una vegada eren acceptades a les acadèmies les dones no tenien les mateixes 

obligacions ni possibilitats per a practicar i aprende que els homes. Per exemple, a l’any 

1888 a l’Escola Especial de Pintura Escultura y Grabado de Madrid mentre els alumnes, 

per ingressar, sols necessitaven una sol·licitud adreçada al director, les alumnes devien 

presentar un certificat que confirmaria que havien guanyat un premi. L’examen per als 

alumnes era dibuixar una figura i un cap, però per a elles hi havia una “desagradable 

distinción sexista” (IBIZA: 2006, 98), estaven les que es dedicaven a la pintura d’història 

i les que feien paisatges, en cap cas podien pintar nus i menys sobre models naturals. 

Aquesta mancança les privava de l'assistència a les classes de Dibuix al Natural, Color i 

Composició, per la qual cosa la formació de les alumnes sempre coixejà en una sèrie de 

coneixements importants que els tancava les portes a determinats gèneres pictòrics, com 

la pintura mitològica o la pintura històrica. Gèneres altament considerats en el món de 

l’art del moment. L’assistència de les alumnes a Anatomia Pictòrica va estar vetada fins 

el 1894, any en què dels cent seixanta-quatre matriculats sols cinc eren dones. El primer 

curs en el qual apareixeren alumnes matriculades a la "Escuela Especial de Pintura, 

Escultura y Grabado" de Madrid (PARADA: 1902,77)va ser el de 1878-1879.  

 

Theresa Ann Smith analitza en l’article “Reconsiderando el papel de la mujer en 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando” com les dones a tot Europa, i 

particularment a Espanya,començaren a partir del segle XVIII a participar en aquestes 

institucions artístiques que obrien la porta al món de l’art. “Aunque muchas mujeres de 

la aristocracia aprendieron a pintar como parte de su educación, la admisión de féminas 

en la Academia creaba una identidad nueva para las mujeres: la artista femenina con un 

público” (SMITH: 1997, 281). Smith arranca el seu discurs recordant com Jürgen 

Habermas38

                                                 
38Vegeu Habermas, Jürgen (1992) The Structural Tranformation of de Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society, Cambrigde, Ed. MIT Press. 

 és el primer a concebre la idea de l’esfera pública burgesa, una zona entre 

el poble i l’estat on el poble participa i formula l’opinió pública, però ella fixa més 

esferes de participació social que “permite la presencia de un público femenino que 

puede llenar unos espacios diferentes y tener discursos distintos” (SMITH: 1997, 281). 
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Amb aquesta definició més inclusiva les dones van ser molt més visibles a l’esfera 

pública durant el segle XVIII del que la crítica i la historia consideren. Segons Smith, a 

l’Academia de San Fernando de Madrid, seguint el model de París, el 1752 donaren pas 

a les primeres dones artistes, que afrontaven uns exàmens per a poder ingressar i se 

sotmetien a diverses avaluacions.39

                                                 
39Més informació sobre el nombre de matriculades i les alumnes més destacades de l’Academia de San 
Fernando de Madrid i la de San Carlos de València es troba al llibre Ibiza, Vicent, Obra de mujeres 
artistas en los museos españoles, pàg 98-103. 

 Com afirma Greer des dels inicis tingueren alumnes, 

l’acadèmia era “más aristocrática que artística, presentaba desde sus comienzos más 

mujeres que cualquier otra de las academias fundadas más tarde” (GREER: 2005, 290). 

 

Un d’aquests és el cas dela pintora Ana María Mengs (Dresde,1751-Madrid 

1792) que es va especialitzar en retrats de miniatures i va arribar a ser pintora a la cort 

de l’infant Luis i fou acadèmica d’honor i mèrit a la Acadèmia de San Fernando de 

Madrid (AD: 2000, 311-312). Les dones de l’aristocràcia aconseguiren el títol 

d’acadèmiques de mèrit, per la seua formació i obra. Entre aquelles figueren María 

Josefa Carón i dues reines, Maria Luisa de Borbón, primera esposa de Carlos II, que 

pintava miniatures, i Isabel de Farnesio, que va fer alguns retrats que es conserven al 

Palacio de Riofrío. 

 

La lluita de la presència de les dones a les institucions va tenir un recolzament 

per part de Carlos III qui era favorable a l’entrada d’elles a les Sociedades de Amigos 

del País, una decisió que possibilità la creació en 1878 de la Junta de Damas, Honor y 

Mérito que “bajo la presidencia de la Reina Regente cumplió una interesante tarea 

social, literaria y cultural” (IBIZA: 2006, 54). Amb el temps, a les grans ciutats, anaren 

obrint-se Juntas de Damas que permitirà a les dones formar-se i també fer alguns 

treballs artístics amb altres companyes. A Madrid l’Ateneo Femenino es funda 1869 

dirigit per Faustina Sáez de Melgar. Com explica Vicent Ibiza, la novetat d’aquell 

moment no són les idees que els il·lustrats tenien sobre els drets de les dones, ni el que 

publicaven al segle XVIII, el que canvia és que “por primera vez los hombres están 

preocupados por las mujeres, por su educación, por el trabajo más adecuado a su 

constitución, por el tipo de alma que tienen” (IBIZA: 2006, 55).  
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Especial importància tenen els tallers de les ciutats de Madrid i Barcelona per a 

aquestes dones artistes. A Madrid estaven, entre altres, els tallers de Muñoz Lucena, 

Vicente Palmoroli i Plácido Francés, Muñoz Degrai. A Barcelona, els de Josep 

Mirabent Gatell, Francesc Miralles o els germans Borrell. També algunes dones 

impartiren classes com Lluïsa Vidal a Barcelona o Adela Ginés a Madrid. 

 

Algunes dones artistes catalanes –igual que Lluïsa Vidal– tenien també una 

vinculació familiar directa amb l’art. Així, trobem Pepita Teixidor Torres (1875-1914), 

filla i germana d’artistes. Estava considerada a Barcelona com la millor pintora de flors 

i d’aquarel·les.40 Un altre exemple és el de Maria Muntades de Caparà, que va nàixer el 

1888. Va estudiar art des dels catorze anys, però després de casar-se i tenir dos fills, va 

apartar-se de l’activitat artística. Quan va acabar amb les seues obligacions familiars va 

tornar a estudiar, va rebre lliçons d'un professor belga de l'Acadèmia Brussel·les i es va 

matricular a l’Acadèmia Borràs Albella de Barcelona, pintava retrats i flors al pastel que 

va arribar a exposar a les Galeries Laietanes de Barcelona.41

                                                 
40 En l'actualitat, només un monument al Parc de la Ciutadella de Barcelona recorda la seua obra i vida. 

Al cantó que dóna al Passeig Joaquim Renart es troben dos bustos: un dedicat a l'actor i autor teatral 
Lleó Fontova (1838-1890) obra de Pau Gallardo (1915) i un altre a la pintora Pepita Teixidor, de 
Manuel Fluxà (1917). 

41 Recordem que aquesta galeria d’art, fundada el 1915, va ser un dels focus més importants d’introducció 
de les avantguardes —el futurisme, el cubisme, el dadaisme i, posteriorment, el surrealisme— a 
Catalunya. En aquest sentit, cal destacar la direcció de la secció de la llibreria de les Galeries Laietanes 
del poeta Joan Salvat Papasseit. En el celler de l’establiment era fàcil localitzar bona part dels 
escriptors i dels artistes més interessats per aquestes noves tendències. 

 

 

Per la seua banda, la filla de l’escriptor Santiago Rusiñol, Maria Rusiñol Denis 

va pintar natures mortes i figures, algunes de les quals estan al fons del Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, com són un pastís sobre paper i una sèrie de projectes per a decorar 

gerres. Al Cau Ferrat de Sitges també s’exposen alguns dibuixos i aquarel·les amb 

figures femenines. Un altre exemple era el d’Elvira Malagarriga i Armart, que exposà a 

la Sala Parés de Barcelona, després marxà a París on treballà amb Jean Paul Laurens, 

viatjà per Itàlia i tornà a Barcelona el 1919 on tornà a exposar a la Sala Parés, Galeries 

Dalmau i al Saló de tardor de l’any 1936.  
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En la generació de dones artistes nascudes abans del 1950 destaquen diverses 

catalanes i valencianes, com per exemple la filla del pintor Joaquim Sorolla, Elena 

Sorolla (1895-1975) que es va formar amb l’escultor valencià José Capuz, molt amic 

del seu pare. Les seues obres es van exposar a Barcelona i Londres, i al costat de la seua 

germana Maria, que era pintora, van participar en exposicions a Madrid al Lyceum Club 

Femení en l’any 1926. En l’actualitat, quinze escultures d’Elena Sorolla es poden 

contemplar en el Museu Sorolla de Madrid. Un just reconeixement per a una de les 

figures contemporànies més destacades del nostre panorama artístic. 

 

Les acadèmies i les escoles van adquirir un paper rellevant en la formació 

d’aquestes dones. Així, per exemple, l’Escola Massana42 va destacar en la producció 

escultòrica catalana. Concha Huidobro en l’article “Escultoras españolas nacidas antes 

de 1950: de La Roldana a Susana Solano”43

                                                 
42Nom amb què és coneguda l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Barcelona, abans denominada 

Conservatori Municipal d'Arts Sumptuàries i Oficis Artístics Massana. Va ser fundada sobre el llegat 
d'Agustí Massana i Pujol (1855-1921) a la ciutat de Barcelona. Des dels seus orígens, a partir del 1929, 
va preocupar-se pel conreu de les arts i dels oficis en vies de desaparició. 

43 Aquest article es va presentar en el marc de les VIII Jornadas de Arte que van tenir com a centre 
d’atenció “La mujer en el arte español” a Madrid el 1996. 

situa dins de la figuració tradicional un grup 

de dones, que les localitzà en l’anomenat “arte mediterráneo, el que la figura más 

destacada fue el francés Arístides Maillol y el español José Clara” (HUIDOBRO: 1997, 

509). Unes obres que es caracteritzen per la claredat de les formes i la preferència pel nu 

en les escultures. Aquest grup d’artistes catalanes estava integrat per Eulàlia Fábregas, 

Anna Benavent i Josefina Miralles, encara que aquestes últimes s'especialitzaren en 

escultures religioses, com és el cas d’Adela Roig i d’Isabel Biscarri.  

 

Artistes com Antònia Ferreres, Maria Lluïsa Güell, Pepita Teixidor i la mateixa 

Lluïsa Vidal van denunciar la marginació que per ser dones patien per poder exposar, i 

demanaven a les galeries, monopolitzades pels homes, igual tracte. La pintura de Vidal 

ha estat considerada com a modernista pels tons de la seua paleta, per l’ús de la 

transparència lluminosa en els colors de fons i també en l’elecció de temes. Amb artistes 

com J. Mir, O. Junyent, J. González, X. Gosé, R. Canals, J. M. Sert, R. Pichot i el jove 

Picasso podem incloure a Vidal dins de la segona generació dels modernistes. 
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3.4. El segle XIX. Dones pintores per afició que caminen cap a la 

professionalització  

 

Les artistes conrearan unes tècniques i una pintura adequada al que es 

considerava la sensibilitat de les dones en l’època com són flors, natures mortes, 

paisatges o retrats de xiquets. Per tant eren, com apunta Alfonso Pérez, “pintoras por 

afición, son efectivamente la mayor parte de las que asoman los nombres de las 

exposiciones del siglo XIX, modestísimas de calidad. También lo eran sin duda las 

damas de la nobleza y las monjas enclaustradas... pero su producción tenía una función 

más lógica en la estructura cerrada de su tiempo y su sociedad” (PÉREZ: 1984, 86). 

 

Al segle XIX s’experimenta un increment del nombre de dones pintores, malgrat 

els entrebancs a la seua formació, generalment vinculades a les classes altes de la 

societat. Entre les artistes que destacaren figuren Ana de Urrutia (1812-1850), Joaquina 

Serrrano (1850-?), Encarnación Bustillo, María Luisa de la Riva (1859-1926), Fernanda 

Francés (1860-1938), Julia Alcayde (1865-1939), Carolina del Castillo (1867-1933), 

María Roesset (1882-1921) o Antonia Bañuelos (1879-?), entre altres (Muñoz:2003, 

93).  

 

Aquest avanç dels drets i de les possibilitats d’estudiar de les dones espanyoles 

també està relacionat amb l’eclosió d’una classe social nova com és la burgesia. Com 

escriu Pérez, “a lo largo de la segunda mitad del mismo siglo XVIII, y sobre todo en el 

siglo XIX, el desarrollo de la nueva clase social, la burguesía, va a introducir un nuevo 

tipo de mujer” (PÉREZ: 1984, 74). Però cal tenir present que la pirtura serà una qüestió 

menor, ja que “para ellas, la pintura y el dibujo, serán un adorno, como la música o el 

bordado, mecanizándose y perdiéndose el tono de independencia intelectual que llegó a 

configurarla en el mundo aristocrático que pretendía imitar” (IBIZA: 2006, 91). 

 

La pregunta i la resposta que es formula Estrella de Diego és molt interessant: 

“¿Qué llegaría a crear una pintora que no podía dibujar el cuerpo humano, que no podía 

viajar, que sólo podía conseguir la respetabilidad dentro del matrimonio que, en 
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contrapartida, la llenaba de hijos que no le permitían trabajar? La respuesta es clara: 

creaba poco, pequeño y cotidiano” (DE DIEGO: 1987, 12).De Diego recorda com la 

producció artística femenina es veia avocada a les flors, animals o natures mortes. Uns 

gèneres menyspreats en un primer moment, però que anaren adquirint popularitat i fama 

entre el públic fins a l’extrem que alguns artistes masculins començaren a fer obres de 

petit format que servien per decorar les cases de la nova burgesia. Aleshores es pot 

resumir que “durante el siglo XIX las mujeres tuvieron acceso en mayor número a la 

realización de obras estéticas, por la consideración que la sociedad tenía, 

exclusivamente en las clases más altas, de que las actividades artísticas constituían una 

distracción adecuada para las mujeres, así como un ornato social que servía para poner 

más en evidencia sus “habilidades” femeninas” (MUÑOZ: 2009, 82).  

 

Germaine Greer admet que “l’eclosió del mercat artístic al segle XIX va agafar 

al “establishment” artístico masculino desprevenido” (GREER: 2005, 319). Hi havia 

molta dona amb ganes de pintar, amb tècnica i també amb necessitats econòmiques, ja 

que moltes d’elles eren viudes. Els homes havien mort a les guerres, per aquesta 

situació “cada vez más mujeres se dieron cuenta de que lo que ellas habían tomado 

como talento distinguido y agradable pasatiempo tendría que convertirse en su medio de 

vida” (GREER: 2005, 319). 

 

Entre les dones artistes destaquen també les escultores.A banda de la Roldana, 

de qui hem parlat abans i que fou la més important de l’època, n’hi ha altres posteriors 

com són Carmen Alcoverro, nascuda el 1872, filla d’escultor i formada a l’Escuela de 

San Fernando, Eva Aggerholm (1882-1959) i Elena Sorolla (1895-1975). La primera 

fou dona de l’artista Daniel Vázquez Díaz i la segona era filla de Joaquin Sorolla.44

                                                 
44També hi ha notícies d’una altra filla de Sorolla, María, que també pintava. Més informació al catàleg 
de l’exposició “Creadoras Olvidadas”que va fer a Valladolid en 2010.  

 A 

l’article “Escultoras españolas nacidas antes de 1950: de “La Roldana” a Susana 

Solano”, Concha Huidobro recupera els noms de dones escultores del segle XX, com 

fora el cas de Rosa Chacel (1889-1994), les catalanes Eulàlia Fábregas, Ana Benavent, 

Josefina Miralles, Adela Roig, Isabel Biscarri o la mallorquina Remigia Caubet. També 

cita a Carmen Jiménez, Ana García Cavero, Elena Lucas, Ángela García Cuetos, 

Castorina Francisco, Concha Badía, entre altres moltes. “En el siglo XX el número de 
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escultoras aumenta considerablemente” (HUIDOBRO: 1997, 508). Així ha localitzat prop 

de dues-centes dones que participaren fins al 1950 en exposicions o fires d’art, la 

majoria de les quals a partir del segon terç del segle XX.  

 

Com assenyala Estrella de Diego comencen a participar en exposicions 

interessants: “Naturalmente, las pintoras que se iban incorporando al mundo del arte 

participaban, si bien en número reducido, en esas exposiciones internacionales, y 

España también enviaba a las artistas de más éxito” (DE DIEGO: 1987, 236). A 

l’Exposició Universal de 1889 enviaren obres de Antonia Bañuelos, Fernanda Francés, 

María Luisa de la Riva, Josefa Teixidor i María Saéz de Tejada. També cal mencionar 

les Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (1856-1968) on les dones, poc a poc, 

anaren adquirint un cert protagonisme, malgrat que els catàlegs les mencionen com a 

“pintoras por afición”. 

 

El centre cultural del món occidental era aleshores la capital francesa. Les 

exposicions de París, dels anys 1855, 1867, 1878, 1889 i 1900, eren plataformes de 

promoció per a artistes i un punt ferm de contactes. Però a més de les exposicions 

universals i com recorda Alcolea, “s’hi celebraven uns salons que eren exposicions 

públiques d’obres d’art, organitzades sota la protecció oficial o per iniciativa d’entitats 

diverses” (ALCOLEA: 2003, 423). Amb motiu d’aquestes mostres es lliuraven guardons, 

es feien recomanacions i diversos pintors catalans entraven en contacte amb altres 

artistes i possibles clients, fins a l’extrem que es detecta “un gran interès respecte al 

desenvolupament de la pintura catalana fins a l’any 1914” (ALCOLEA: 2003, 423). En 

les arts plàstiques destacaren les figures de Santiago Rusiñol (1861-1931)45

                                                 
45 Vegeu l’article de Isabel Coll de “Santiago Rusiñol i la pintura europea” i el catàleg de l’exposició amb 
el mateix nom editat pel Consorci del Patrimoni de Sitges, Grup 3, l’any 2006 . 

 i Ramon 

Casas (1866-1932). Durant les seues estades a la capital francesa es donaren a conéixer 

ben aviat sobretot pel seu estil pictòric, que com qualifica Antonio Ontañón era 

“madurat i renovat a París, abandonava l’anecdotisme i la retòrica per un realisme 

fresc” (ONTAÑÓN: 1999, 249). La guerra de 1914-1918 va interrompre temporalment 

aquell flux d’artistes catalans que cercaven i trobaven inspiració dels nous aires a 

Europa. 
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 D’altres, signaven sense explicitar el seu nom femení, com la catalana Clotilde 

Pascual Fibla (1885-1958). Ella signava com C.P.Fibla. Com a pintora, s’expressava a 

través del paisatge de les platges i de la costa de Mallorca, on va viure amb el seu marit 

Sebastià Junyent. També pintava escenes dels costums de la seua gent. Com a escultora 

feia estatuetes caracteritzades pel seu arcaisme. La famosa escriptora i il·lustradora de 

contes Lola Anglada Sarriera (Barcelona 1892, Tiana 1984), estava considerada ja 

abans de la guerra una de les millors artistes del gènere, el seu primer llibre va ser 

Contes del Paradís, 1920, però signava primer com a Estel i més tard ho faria com a 

Lola A. 

 

Com en la resta d’artistes, Anglada va pertànyer a una família burgesa i 

aristocràtica de llarga tradició lligada a la indústria tèxtil. Va estudiar a la Llotja, una de 

les acadèmies d'art més importants de Barcelona. A partir del 1909 col·laborà il·lustrant 

diverses revistes i publicacions infantils. El 1912 exposà individualment per primera 

vegada a Barcelona a les Galeries Laietanes, de la qual cosa tenim testimoni per 

l’interés que despertà entre els artistes d’aquella època: 

Afortunadament s’ha trobat el nom d’un gran nombre d’artistes, relacionades 
amb Catalunya, que van treballar i exposar. La major part de les obres i de les 
referències a les artistes trobades pertanyen al segle XX (RIUS, 1997, 178) 

 

 La madrilenya Rosario de Velasco (1904-1991) que es va establir a Barcelona 

en casar-se amb el metge Javier Farrerons-Có, signava amb un anagrama format per les 

inicials del seu nom i cognom (R D V) que, d’alguna manera, pot recordar el de la 

“victòria” utilitzat pel règim franquista, si bé, abans, en els anys 20, l’artista havia 

signat només com a Rosario. Les pintores de flors M. Lluïsa Güell López (1874-1933) i 

Antònia Ferreres Bertrán (1873- després de 1934) obviaren també explicitar el seu nom 

de dona i signaven com MLG i A. Ferreres, respectivament. 

 

Als principis del segle XX, les artistes encara continuen adscrites a la família o 

aprenen en els tallers privats, amb una notable novetat: participen en exposicions. És el 

cas de la filla de l’escriptor Santiago Rusiñol, Maria Rusiñol Denis. Un altre exemple 

serà el d’Elvira Malagarriga i Armart, que amb motiu d’una exposició seua a la Sala 

Parés de Barcelona, Carme Karr publicà un article a Feminal lloant la seua obra, però 
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lamentant que “s’hagi abstingut d’exposar lo que al nostre entendre, és tal volta lo més 

intens i més sentit del seu art: algú desnús d’una gran bellesa”. Però en aquell moment 

que una dona exposara nus hauria alçat molta polèmica. Després marxà a París on 

treballà amb Jean Paul Laurens, viatjà per Itàlia i tornà a Barcelona el 1919 on va 

exhibir a la Sala Parés, a les Galeries Dalmau i al Saló de tardor de 1936.  

 

Les acadèmies i les escoles van adquirir un paper rellevant en la formació 

d’aquestes dones. Per a poder iniciar-se en l’estudi i la pràctica de les arts plàstiques a la 

Barcelona d’aleshores es podien matricular a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona i 

l’Escola de Belles Arts de Barcelona, coneguda popularment com la Llotja, perquè tenia 

la seu central a l’edifici de la Llotja de Comerç. El centre estava estructurat en tres 

escoles de districte: la del carrer del Carmen, la del carrer Girona i la d’Hostafrancs, 

situada al carrer de la Diputació, que va començar a funcionar el 1887. Dins de la 

mateixa Escola de Belles Arts s’havia de distingir entre l’Escola Superior de Belles Arts 

i l’Escola de Belles Arts (Arts i Oficis). La primera cursava les assignatures de Dibuix 

de l’Antic i del Natural, Color i Composició, Escultura —dividida en tres seccions: 

Antic, Natural i Composició—, Gravat, Paisatge, Perspectiva, Anatomia Artística, 

Teoria Estètica i Història de les Belles Arts i Teoria i Història de les Belles Arts 

Industrials. A l’Escola d’Arts i Oficis es cursaven: Dibuix General Artístic i Lineal —

dos cursos—, Tallat de la Pedra, de la Fusta i nocions de Construcció, Fusteria i 

Mobles, Talla en dibuix, Ceràmica i d'altres obres al torn, Metallisteria, Teixits, 

Blondes, Brodats i Estampats, Pintura Decorativa i Teoria i Història de les Belles Arts. 

 

En el llibre de matrícula de l’Escola d’Arts i Oficis del curs escolar 1885-1886 

apareix el nom de les dues primeres alumnes matriculades: Emília Coranty Llurià, de 

Barcelona, i Francisca Sans Benet, de Montbrió de Tarragona46

                                                 
46 Dades que podem consultar en el Diccionari Biogràfic de Dones 
[http://www.dbd.cat/index.php?option=com_biografies&view=biografia&id=692] 

.No hem pogut constatar 

cap dona registrada en els llibres de matrícula anteriors al curs 1884-1885 que 

hemconsultat. Per la qual cosa és impossible poder dir quin curs escolar va ser el primer 

que tingué alumnes matriculades, perquè els llibres de matrícula de 1885 a 1895 no es 

troben enlloc.  
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Emília Coranty va nàixer el 1862 i morí el 1944. Fins aquell moment, les dones 

tenien prohibit l’accés a aquests centres de formació. Coranty viatjà després a Madrid, 

Toledo, El Escorial i diverses ciutats italianes per tal d’aprofundir en la seua formació 

artística. Al llarg de la seua vida va pintar molt, sobretot flors i elements decoratius. 

Durant la seua carrera participà en l’Exposició Universal de Barcelona (1888), en la de 

Madrid (1890) i Xicago (1893). Emília Coranty va exposarals EEUU junt a altres 

artistes importants com Mary Cassat, Rosa Bonheur o Anna Lea Merritt. 
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3.5. El segle XX. Les pintores que volen obrir pas 

 

A la primera dècada del segle XX alguns artistes es fan professionals. A Madrid 

es funda la Asociación de Pintores y Escultores de la qual, a partir de juliol de 1910, es 

crearà la revista Gaceta de la Asociación de Pintores y Escultores on hi ha un nombre 

important d’artistes, como Sorolla o Pinazo, però també de dones que van col·laborant 

amb la revista. Entre les fundadores d’aquesta associació figuren Fernanda Francés de 

Arriba (València 1862-1938) o Aurora Larraje47

L’artista Paula Modersohn-Becker es decantarà pel cubisme, i Sonia Delaunay, 

al costat de Sophie Tauber-Arp, per l’abstracció. Goncharova serà la primera donat que 

conrrea el constructivisme i Hannah Höch el dadaisme.

.  

 

La pintora Laura Albéniz (1890-1944), filla del músic Isaac Albéniz, com 

recorden Reyro i Freixas tingué “sólo una intervención conjunta destacada, la 

organización de una exposición a inicios de 1911 en la galería del Fayans Català” 

(REYERO-FREIXA: 1995, 461-462). Vicent Ibiza, després d’estudiar l’obra exposada de 

les dones pintores als museus i repassar la seua trajectòria, conclou que “las artistas 

españolas tienen como característica su excepcionalidad, la timidez, la admiración de la 

obra del hombre y la resignación; menos mal que en fondo de su alma aún conserva 

temperamento y sensibilidad” (IBIZA: 2006, 54). 

 

48

                                                 
47Més dades Ibiza: 2006, 115-116. 
48Podeu consultar les explicacions de Pilar Parcerisas a l'article “Un model de representació” (2004, 17). 

 Dins dels postulats 

surrealistes, trobarem la consagració definitiva de les dones artistes. En el context nord-

americà citem algunes de les figueres més representantives i que van aconseguir que per 

primera vegada saltaren als manuals més transgressors de la història de l'art com Frida 

Kahlo, Leonor Fini, Leonora Carrington, Toyen, Unica Zürn, Remedios Varo, Meret 

Oppenheim, Dorotea Tanning, Claude Cahun o Georgia O´Keffe. Aquesta última no 

seria coneguda als Estats Units d’Amèrica fins a l'any 1946 quan el MOMA de Nova 

York projectà una exposició seua; era la primera vegada que una dona artista exposava 

en aquest país, on també un grup anònim d'artistes Escamot girls, l'any 1987, realitzava 

una campanya de defensa de la condició de la dona artista. Enmig de les protestes, van 



102 
 

col·locar a Manhattan un gran cartell amb els avantatges de ser una dona artista, entre 

els quals citaven irònicament que les femelles poden “treballar sense la pressió de l'èxit, 

no han d’estar en els espectacles amb els homes, estaran segures que qualsevol tipus 

d'art que facen estarà etiquetat com a feminista i no patiran el compromís de ser 

qualificades com a genis”. Un grup de dones que, en certa mesura, van ésser 

fonamentals en la incorporació d’altres més properes a la nostra cultura.  
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4. EL CAS DE LLUÏSA VIDAL: PRECEDENTS PERSONALS I SOCIALS 

 

Lluïsa Vidal (1876-1918) fou una artista fruit del seu temps. Filla del 

modernisme, va tenir la fortuna de nàixer al si d’una família benestant de la burgesia 

catalana de l´època, interessada per l’art en qualsevol de les seues manifestacions. 

L’obra pictòrica de Lluïsa Vidal se situa enmig de l’evolució artística de les tendències 

europees de finals del segle XIX i del XX, ja que com resumeix Consol Oltra “va ser 

una dona compromesa i moderna, identificada amb la tendència modernista com a 

concepció trencadora amb allò establert i dinàmica per la seva evolució” (OLTRA: 2013, 

13).  

 

La seua vida es desenvolupà durant un període de canvi continuat en el qual 

podem observar, en l’àmbit hispànic, dos camins que, segons Moreno Galván, s’enceten 

i que condueixen l’art espanyol cap a la modernitat; d’una banda, està la branca 

universal representada, entre d’altres, per Picasso, Gris, Miró, i, d’una altra banda, el 

vessant més domèstic on estarien Gutierrez Solana o Vázquez Díaz. El crític Vicent 

Ibiza parla d’un corrent estètic que podríem anomenar regionalista, un terme imprecís i 

molt ample en el qual estarien els artistes que “dirigen la mirada a la geografía, las 

costumbres, los monumentos... con un lenguaje distinto al costumbrismo del siglo XIX 

con composiciones más selectivas” (IBIZA: 2006, 113). 

 

A Catalunya amb una evident influència modernista, podríem situar els orígens 

de la pintura contemporània feta per dones que van tenir un especial empenta i 

protagonisme gràcies als primers centres de formació, les acadèmies. Aquest és el 

context bàsic en el qual podem situar Lluïsa Vidal qui no s’havia especialitzat, com 

altres pintores, en quadres de flors, sinó que “va prendre pel tema de la seva obra tot 

allò que l’envoltava, com hauria fet qualsevol mascle. Retratà la gent del seu entorn, va 

fer molts interiors amb figures, escenes de carrer, natures mortes, apunts de paisatge, i 

va tenir una activitat força intensa com a il·lustradora de textos literaris, especialment 

en revistes” (FONTBONA: 2013, 4).  



104 
 

A partir d’aquest moment, i al voltant de les acadèmies i escoles, les dones de 

finals del segle XIX, s’aniran obrint pas en un món dominat pels homes.49 Així, Lluïsa 

Vidal es converteix en una de les primeres dones pintores, de les més importants de la 

seua generació, a Catalunya. La seua curta vida, del 1876 al 1918, no va ésser 

impediment per portar endavant una trajectòria intensa, tot i el desconeixement per part 

del gran públic, de manera paral·lela a altres artistes modernistes com, per exemple, 

Santiago Rusiñol.50

La influència familiar ha estat clau entre totes aquestes primeres dones artistes, 

que aprenien l’ofici de la mà dels seus pares, germans o companys sentimentals. I el cas 

de Lluïsa Vidal també fou així, ja que l’avi patern de la nostra protagonista, Lluís Vidal, 

era un conegut i prestigiós ebenista, que tenia un taller, primer ubicat al carrer de Banys 

Nous, on es concentraven els principals fusters de la ciutat, i després al carrer 

Argenteria 22, al barri gòtic de Barcelona, camí de l’Església de Santa Maria del Mar. A 

les acaballes del segle XIX, la transformació de la indústria tèxtil catalana va fer que les 

fortunes familiars augmentaren; Lluís Vidal va començar llavors a confeccionar mobles 

per als nous burgesos industrials catalans, per als indians que havien fet fortuna a les 

colònies i també per a ciutadans de classe mitjana. El 1865 la Guerra Civil a Amèrica 

 

 

La crítica més recent s’ha referit a la importància de l’obra de la pintora en el 

seu context. Així, Carlos Reyero i Mireia Freixa al llibre Pintura y escultura en España, 

1800-1910 destaquen entre els artistes d’aquell moment el cas de la Lluïsa Vidal “que 

se especializó en la temática del retrato, preferentemente femenino e infantil” (REYERO-

FREIXAS: 1995, 310). Vidal va dedicar la seua obra a la pintura de gènere i retrat i va ser 

una artista “que va viure de la seva professió i que segurament va ser la primera dona a 

Barcelona que va aconseguir en aquells anys viure de la seva dedicació professional, la 

pintura” (OLTRA: 2013, 13).  

 

                                                 
49 Consulteu la memòria de Núria Rius i Vernet “La dona: subjecte i objecte de l'obra d'art 1870-1936) 

[http:// www.xtec.es/sgfp/llicencies/199798/Nrius.htm]. 
50 En el context cultural del Modernisme barceloní la seua trajectòria ha quedat pràcticament ocultada 

després dels grans noms masculins del Modernisme. Prova d'això és que en una visita al recent ampliat 
Museu Nacional d'Art de Catalunya, en les sales del modernisme, no figura cap obra de dones artistes 
catalanes. Segons sembla, en els fons ocult del nou Museu hi ha llenços d’aquestes pintores. La realitat 
però, només ens permet observar, en una primera visita al Museu, obres de les pintores vinculades a 
Catalunya, Olga Sacharoff (Tbilisi, Geòrgia 1889-Barcelona 1967) i Mela Muternich (Varsòvia 1880-
París 1967).  

http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/199798/Nrius.htm�
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del Nord, les fortunes colonials de Cuba i la dècada de la Febre de l’Or (1876-1886) va 

crear una nova classe social a Barcelona amb molts recursos econòmics, que 

considerava queLluís Vidal era el millor ebenista d’Europa. Persona amb grans 

ambicions es va fixar com a objectiu aconseguir fama internacional. Va decidir que 

l’exposició universal del 1867 a París seria “el seu trampolí”, segons explica Marcy 

Rudo en el llibre Lluïsa Vidal, filla del Modernisme (1996).51

Entre els seus amics estava Simó Gómez, un benvolgut pintor realista clàssic 

que va coincidir amb ell a París en plena època de l’impressionisme i que li traslladaria 

les noves tendències artístiques. Francesc Vidal

 

 

El seu fill Francesc, pare de Lluïsa Vidal, a l’edat de dinou anys, acompanyà el 

seu pare a París. Va aprendre l’ofici del pare al taller del carrer Argenteri, però després, 

l’any 1867, viatjà a París a estudiar a l’Escola de Belles Arts i altres capitals europees 

per convertir-se en un dissenyador de mobles d’estil modernista català. A la premsa 

eren freqüents les lloances cap al pare de la pintora: 

Era una inteligencia privilegiada, que, puesta al servicio de su bello oficio, dio 
abundantes frutos y creó toda una generación de industrialistas amorosos de su 
arte. A él se deben las primeras corrientes del arte moderno en Barcelona. (La 
Veu de Catalunya, 2 de novembre de 1914) 

 

52

Al passatge del Crèdit a Barcelona, Vidal va obrir l’any 1879 una botiga on 

venia obres d’art com quadres, mobles de luxe, gerros, escultures i, segons recorda 

Isabel Coll en l’article “Algunes notícies sobre Lluïsa Vidal i Puig, pintora del segle 

XIX (1876-1918)”, el dia de la inauguració d’aquest local, l’abril d’aquest any, 

 va tornar a Barcelona amb una carpeta 

repleta d’esbossos i dibuixos. Al respecte, Marcy Rudo, en el seu llibre, explica que “si 

el seu pare era un artesà exigent i de síntesi del seu segle, el fill seria un artista exquisit, 

un precursor del segle XX. Francesc Vidal elevaria gairebé les arts decoratives i 

industrials de Barcelona a un nivell europeu i les modernitzaria” (RUDO: 1996, 21). Era 

un home de la Renaixença, el moviment cultural i artístic que defensava la recuperació 

de la cultura catalana durant la segona meitat del segle XIX; i també es convertí en un 

promotor de la cultura local i del progrés de la seua terra.  

 

                                                 
51Un estudi que hem tingut en compte com a base de treball de la nostra anàlisi. 
52Marcy Rudo compara a Francesc Vidal amb una mena de Wiliam Morris català (2001, 19). 
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s’exposaren obres de Masriera, Gómez, Urgell, Torrescassana, Nobars i Soler Rovirosa, 

entre d’altres. La inauguració de l’obrador, el 29 de març de 1879, va ser notícia 

destacada a la premsa que alabava “l’alt nivell artístic dels objectes, mobles i obres d’art 

que allà s’ensenyaven” (OLTRA: 2013, 18). També hi ha constància que els mobles de 

l’Ajuntament de Barcelona que s’encarregaren, amb motiu de la vinguda de la reina 

María Cristina, així com altres mobles per al monestir de Comillas encomanats per 

Alfonso XII, foren dissenyats i fets per Francesc Vidal, a qui també alguns estudis 

relacionen amb el treballs de foneria de l’estàtua de Cristòfor Colom que es va ubicar al 

moll de Barcelona, a la part de baix de les Rambles, l’any 188853. El moment de més 

èxit de la seua carrera arribà quan va tenir prop de doscentsartesans treballant per a ell 

al seu obrador, entre altres Gaspar Homar, Alexandre de Riquer o Santiago Marco54

En un anunci publicat al Diario de Barcelona, el mes de maig de 1880, 

s’explicava l’orientació del negoci: venda d’objectes decoratius, editor de làmines i de 

fotografies d’art i confecció d’estoigs, una especialitat heretada del seu pare, però 

l’empresa es dedicava sobretot a fabricar mobles de luxe

. A 

més a més, era col·laborador habitual dels projectes dels arquitectes Antoni Gaudí o 

Lluís Domènech i Muntaner.  

 

55

Francesc es va casar amb Mercè Puig, filla de l’organista de l'església de Santa 

Maria del Mar, el mes de maig de 1873: “Va ser un matrimoni per amor en què 

Francesc Vidal va donar un pas important per situar-se en l’exclusiva societat burgesa 

catalana, ja que la família de Mercedes gaudia d’una posició social elevada i vivia a 

l’elegant passeig de Gràcia” (OLTRA: 2013, 37).Tres anys més tard, el dos d’abril de 

1876, naixeria la nostra protagonista Lluïsa Andrea Francesca Vidal i Puig, la segona 

filla d’aquest matrimoni d’on naixerien un total de deu fills. La Renaixença, el 

moviment que representava la voluntat de recuperació de la cultura pròpia, omplia 

. Consol Oltra, al recent llibre 

publicat sobre Vidal, considera fins i tot que el pare de l’artista fou “l’introductor de 

l’esteticisme a Barcelona” (OLTRA: 2013, 31).  

 

                                                 
53 Vegeu més informació a l’article “Algunes notícies de Lluïsa Vidal i Puig, pintora del segle XIX 
(1876-1918). de Isabel Coll i Mirabent, de 1989. 
54Més informació enEl moble català de Josep Mairard i Francesc Català (1976). 
55Vidal va crear, l’any 1881, una societat amb Frederic Masriera, germà dels pintors Josep i Francesc, uns 
dels artistes més refinats i cultes amb un gran prestigi a Barcelona (FREIXA: 2001, 105).  



107 
 

durant aquella època la ciutat. Barcelona era una febre neogòtica eclèctica i el 

naixement de Lluïsa va coincidir amb l’exhibició en públic del primer moble estil Art 

Noveau a París. 

 

El rei Alfonso XII va encarregar a Francesc Vidal els nous dormitoris reials a 

Madrid, un treball que li reportaria desenes d’encàrrecs nous per part de la noblesa. Als 

inicis de la dècada dels 80 traslladà el taller al carrer Bailén, cantonada amb Diputació, 

on es van formar grans professionals que anys més tard contribuïren a l’eclosió de les 

arts aplicades i decoratives del modernisme català. Com explica Rudo a la seua 

investigació: 

Francesc Vidal va col·laborar habitualment amb arquitectes com Antoni Gaudí i 
Lluís Domènech i Montaner, i tenia una clientela internacional alhora 
aristocràtica i culturalment refinada, de la qual formaven part el rei Alfons XII, 
la reina regent Maria Cristina, el marquès de Comillas i el comte Eusebi Güell 
(RUDO: 2001, 19) 

 

 Tot i que tenia un treball intens i ambiciós que li restava molt de temps, 

Francesc Vidal volia una casa feta amb art i viscuda amb art i als seus deu fills va 

intentar impregnar-los els seus ideals més elevats: art, bellesa i música. I com resumeix 

Consol Oltra: 

Els Vidal Puig van formar una gran família que va ser singular i plural alhora. 
Plural pel número de membres i singular per les característiques i qualitats 
d’aquests. Van conèixer i van conviure amb personatges destacats de finals del 
segle XIX i principis del XX. Destaquen, entre altres, l’escultor Manel Fuxà, 
l’arquitecte Josep Vilaseca, els pintors Simó Gómez i Arcadi Más i Fondevila; 
músics com Granados, Albéniz, Vidiella i Pau Casals...A part dels grans 
escultors, arquitectes, pintors i músics, també es van relacionar amb les famílies 
Andreu, Bertrand, Güel i bona part de la societat coneguda catalana (OLTRA: 
2013, 39) 

 

Vidal va lluitar contra corrent i va buscar els millors professors per a l’educació 

de la seua família. Davant d’una societat força masclista, on les dones com a molt 

podien aspirar al matrimoni, Francesc Vidal va invertir en l’educació i en la formació de 

les seues filles. Durant aquell temps, com recorda Rudo, el doctor Fernando Calatraveño 

definia les dones com “un exagerado sistema nervioso, de reflexión escasa y coquetería 

innata” (RUDO: 1996, 31). En el cas de les dones, la seua formació es va centrar en 

l’estudi d’idiomes (francés, alemany, italià, anglés, castellà i català), literatura, història i 
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religió. Mercè, una de les germanes de Lluïsa, fou pianista i compositora. Va estrenar 

una composició simfònica durant la Quarta Festa Modernista de Sitges del 14 de febrer 

de l’any 1897, dirigida per Morera (PLANES:1969,112).  

En aquells moments, quan també s’inaugurava el local de Els Quatre Gats56

                                                 
56La revista Canigó (número 128, publicat a octubre de 1964) publicà l’article “Los Quatre Gats y su 
época” de Rafael Benet.  

,fou 

l’època en la qual els modernistes recuperaven la figura d’El Greco, iniciativa en què 

també participà la familia Vidal. Al Cau Ferrat a Sitges, el 4 de novembre de 1894, es 

va celebrar “l’entronització” d’unes obres d’aquest pintor. Rusiñol comprà a París dos 

quadres del Greco que s’exhibiren en la tercera festa, la de l’any 1894. Aquestes festes 

modernistes, celebrades entre 1892 i 1899, defensaven “l’art total”, per això barrejaven 

tot tipus d’expressió artística (teatre, música, literatura). Edmond Vallès destaca la 

figura de l’escriptor: “Rusiñol però, era l’ànima d’aquestes festes que s’iniciaven en un 

discurs seu, en realitat, tota una declaració de principis sobre la seua visió de l’art” 

(VALLÈS: 2010, 50).  

 

Júlia, un altra germana de Lluïsa, va ser violinista. Després de casar-se amb 

l’escriptor Manuel Montoliu, tocava en concerts benèfics per aconseguir diners amb els 

quals poder restaurar el monestir de Poblet; Francisca era violoncel·lista, tocava amb 

Enric Granados i es va casar amb el seu mestre Pau Casals; Carlota va estudiar escultura 

amb Manuel Fluxà. Un altra germana, Maria, escrivia poesia i era professora de 

llengües a Alemanya, i un germà, Frederic, va introduir al taller del seu pare la tècnica 

del vidre alveolat després d’haver estudiat a Anglaterra. Molt prompte tres de les seues 

germanes proliferaven en l’estudi de la música, amb professors com Enric Granados, 

Isaac Albéniz i Pau Casals. Famosos eren a Barcelona els concerts que entre 1896 i 

1898 les germanes Vidal oferien al domicili familiar, al carrer Sant Bartomeu. 

 

 Francesc Vidal volia que les seues filles pogueren valdre’s per elles mateixa, 

que escolliren la seua professió i que el matrimoni no fora el principal objectiu vital. 

Com diu Oltra, “durant l’últim terç del segle XIX no era freqüent que una dona 

encarrilés la pròpia vida i encara més apartant-se del que establia la rígida societat 

decimonònica” (OLTRA: 2013, 45).  
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4.1. La formació d’una pintora professional 

 

Lluïsa Vidal, des de ben aviat, va descobrir que la pintura era la seua vocació. 

De petita, segons recordava el pare, mentre les germanes jugaven amb nines, ella 

sempre demanava llapis i paper per a dibuixar. El seu món es reduïa a la llar familiar i al 

taller del seu pare on va conéixer “el món masculí, el món del treball; l’espai on els 

artesans treballaven a les ordes del seu pare elaborant les preuades peces...garantia 

d’una qualitat extrema i d’un gust exquisit” (OLTRA: 2013, 52). El seu pare tenia clar 

que Lluïsa seria la pintora de la família, per això el suport paternal en la seua carrera va 

ser constant al llarg de la seua vida. El pare, en una carta adreçada a les seues filles, 

escrivia: 

 

Animar-les en el camí de la seua carrera, sense oblidar mai que és i serà la que 
els ha de procurar allò que altres obtenen amb les seues fortunes; així doncs, a 
treballar amb fe i entusiasme.57

En 1892, amb l’ajut del seu pare, el director del Museu del Prado a Madrid, 

Federico de Madrazo, autoritzà la jove pintora a prendre les notes que volguera i 

traure’n còpies dels quadres exposats. Principalment a la jove pintora li interessava 

l’obra de Goya i Velázquez. Segons desvetla Oltra, durant aquella estada, la jove Lluïsa 

 

 

Després d’haver rebut una educació exquisida, segons l’estudi de les cartes 

realitzat per Ramon Ordeig, podem afirmar que a causa de “l’afecció artística del 

matrimoni Vidal-Puig, i l’estímul constant del pare, orientà les seues qualitats vers el 

conreu de la pintura” (ORDEIG: 1996, 98). El seu mestre de dibuix fou el xilògraf Enric 

Gómez i els mestres de pintura foren Joan González i Arcadi Mas i Fontdevila, que 

volien quedar bé amb el pare de la pintora i la van ajudar molt. Vidal era conscient que 

si tenia bons mestres i les portes se li obrien era, en bona mesura, per la influència 

familiar. Amb tot cas, “amb el seu precoç compromís artístic, Lluïsa no només 

demostrava que era digna de guanyar-se l’afecte i l’alabança del pare, sinó també de 

captar-ne i mantenir-ne l’atenció que es dispersava en deu germanes” (RUDO: 1996, 71). 

 

                                                 
57Carta de Francesc Vidal a la mare, Mercè Puig enviadadesde Madrid al mes de maig de 1893 (arxiu 
privat), segons l’estudi biogràfic de Marcy Rudo.  
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Vidal va copiar l’obra El príncipe Baltasar Carlos, niño, de Velázquez, i, gràcies a 

l’amistat del director de la pinacoteca amb el seu pare, Madrazo “va autoritzar per 

romandre al museu les hores que la Lluïsa necessités per acabar la còpia, i mentre el 

museu estava tancat al públic ella continuava pintant” (OLTRA: 2013, 54). Com apunta 

Ordeig, totes aquestes visites, incloses també a altres museus, “acabaren per completar 

la seua formació i anaren orientant el seu propi estil, molt influït per la pintura 

espanyola” (ORDEIG: 1996, 98). Als quinze anys Lluïsa Vidal va fer un retrat del seu 

pare. Al respecte, Isabel Coll destaca l’interés que mostrava l’artista des de ben petita, 

però també considera molt favorable l’entorn familiar: “Com algunes pintores, fou una 

noia que ben aviat s’interessà per l’art, ja que des del seu naixement, vivia dins d’un 

ambient que propiciava aquesta afecció” (COLL: 1989, 9). 

 

Marcy Rudo recorda una anècdota del passeig de Francesc Vidal i la seua filla 

que feren durant l’Exposició Universal de Barcelona. Lluïsa Vidal només tenia dotze 

anys i va quedar impressionada: aquest era el seu primer contacte amb l’art. El seu pare 

va demanar a Enric Gómez, delineant, gravador excepcional i alumne a París del 

gravador Gustave Doré i Gusman, que fera classes de dibuix a la jove. Després també 

aprendria d’altres mestres com Joan González, considerat un dibuixant extraordinari en 

l’època, i precursor de Vassili Kandinsky en la recerca de la separació lírica de l’espai. 

Durant els viatges familiars a Vic o Alsàcia, la petita Lluïsa retratava en la seua llibreta 

els paisatges i les esglésies. En 1882, quan tenia setze anys, va viatjar fins a Madrid on 

va visitar amb el seu pare el monestir d’El Escorial, on va contemplar un retrat de Felip 

II realitzat per la pintora italiana Sofonisba Anguissola, la màxima representant de la 

pintura cortesana del segle XVI.  

 

Pel que fa a la seua formació artística assolí una influència important Mas i 

Fondevila58

                                                 
58 Vegeu més informació a l’article “Algunes notícies de Lluïsa Vidal i Puig, pintora del segle XIX 
(1876-1918), de Isabel Coll i Mirabent (1989). 

 que s’encarregà del seu mestratge i d’ensenyar-li les tècniques per a les 

il·lustracions. Aquest artista, després d’estudiar a Roma, tornà a Barcelona amb una 

nova orientació, com destaca Rudo: “la vida quotidiana, en substitució del pictograma 

historicista. Carrière pintava amb una paleta fosca i els preferia els temes intimistes 

familiars” (RUDO: 2001, 27). I és que, a poc a poc, l’artista ampliava coneixements, ja 
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que com conclou Rudo, “la jove pintora millorava la tècnica i preparava la seva carrera 

amb convicció, imbuïda, d’una manera natural, de valor considerats masculins, com ara 

el pensament independent, la capacitat de treball, la curiositat estètica, l’empenta i 

l’ambició. Va rebre una educació que traspassava clarament els discursos 

contemporanis de gènere” (RUDO: 2001, 21).  

 

A partir d’aquest moment Lluïsa Vidal iniciava una incessant activitat artística, 

pinta i comença a exposar. Segons explica Oltra, la jove artista es va “distanciar de la 

vida social que feien les seves germanes per a dedicar-se a pintar; segons elles, la Lluïsa 

no feia cas als pretendents que li sortien i es permetia donar una negativa a les seves 

romàntiques propostes” (OLTRA: 2013, 46).  

 

 Vidal mostrava unes immenses ganes d’aprendre i acudia a tots els actes i 

exposicions d’altres pintors com Ramon Casas i Santiago Rusiñol a la Sala Parés de 

Barcelona. La influència del primer és òbvia en els seus retrats; del segon, podem 

destriar les solucions compositives, és a dir, la manera de donar diferents espais en el 

llenç, com pot ser a través de portes obertes. Vidal coneixia la producció dels pintors 

moderns catalans, però també les obres que amb tota certesa podem datar en aquests 

primers temps demostren que ja havia assumit aquella modernitat continguda que van 

introduir a Catalunya Casas i Rusiñol al començament dels anys noranta. 

 

Durant aquests anys de formació i adolescència, Lluïsa Vidal coneix el canonge 

Jaume Collell, un sacerdot que se sentí captivat per aquella família que estiuejava als 

afores de Vic i que presentaven unes qualitats artístiques especials: unes germanes 

conreaven la música i altres les belles arts, com la pintura. D’aquesta relació entre el 

canonge i la família tenim constància per les més de seixanta cartes autògrafes creuades, 

la primera data de juny de 1894 i l’última de l’octubre de 191459

                                                 
59Sols es conserven les cartes de Collell a Vidal, les de la pintora degueren ser destruïdes durant la Guerra 
Civil en un robatori a la casa de la família Anglada (ORDEIG: 1996, 107).  

. Totes són en català, i 

sols quatre d’elles estan escrites en castellà; tres foren adreçades a la seua mare, Mercè 

Puig, i la més antiga, adreçada a la jove pintora, és del 28 d’agost de 1894. 
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 Lluïsa Vidal va dominar aviat la tècnica de la pintura a l’oli i en els seus 

primers quadres va retratar molts membres de la seua família. L’estiu de 1892 la família 

Vidal-Puig no anà a estiuejar a Vic. El pare Francesc Vidal havia decidit anar a Sitges60

 A la Sala Parés de Barcelona durant aquella època s’organitzaven algunes 

exposicions col·lectivesen les quals Vidal al principi es va negar a participar. A més, la 

seua pintura no s’identificava amb la sensibilitat femenina de l’època, el denominador 

comú de la qual i màxima característica eren els recursos florals i els paisatges. No 

obstant això, els retrats van ser força importants en la seua producció. Marcy Rudo 

assegurava en l’estudi esmentat que “Lluïsa Vidal va estar educada per a creure que 

podia fer un bon ús de la seva inherent sensibilitat i talent artístic, i guanyar-se la vida 

amb els seus retrats” (RUDO: 1996, 82). Que una dona exposara a Els Quatre Gats, 

baluard de la pintura masculina bohèmia implicava, segons Rudo, “equiparar-se amb 

l’anomenada segona generació d’artistes modernistes catalans, Isidre Nonell, Ricard 

, 

on per Arcadi Mas, havia conegut Santiago Rusiñol, que havia organitzat l’any 1892 

una primera festa modernista i que aquell estiu mostrava les seues col·leccions al Cau 

Ferrat. Per tant, Lluïsa coneixia l’ambient modernista que segurament havia descobert a 

Sitges.  

 

Enmig d’aquest context, amb vint-i-dos anys, Lluïsa Vidal va considerar que 

estava preparada per a exposar. Primer va mostrar la seua obra a Els Quatre Gats de 

Barcelona, després a l’abril de 1898 participà, amb l’exposició de tres retrats, a la IV 

Exposició de Belles Arts de Barcelona, on entre les dues mil obres exposades va rebre 

una menció d’honor, i al mes de novembre exposà a la Sala Parés. Oltra explica que 

mentre les seues germanes a l’estiu se n’anaren a Puigcerdà, ella va romandre a Sitges 

“preparant tot el material de la seva primera exposició” (OLTRA: 2013, 61). Era la 

primera dona que oferia la seua obra en aquest local emblemàtic del barri gòtic de 

Barcelona. Una de les obres exposades, La violinista, on retrata la seua germana “va ser 

molt elogiada pel crític Ramón Casellas” (MARAGALL: 1975, 72), segons recorda Joan 

Maragall al llibre Història de la Sala Parés. 

 

                                                 
60 El pintor Más i Fondevila i altres artistes van fundar l’anomenada escola luminista, caracteritzant la 
seua pintura en la intensitat de la llum, i que es considera que fou un precedent del modernisme (OLTRA: 
2013, 57).  
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Canals, Oleguer Junyent i Juli González, els quals també mostraven la seua obra com 

artistes emergents” (RUDO: 2001, 23).  

 

En la IV Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona un dels 

seus quadres va ser premiatamb un Esment Honorífic. Aquest reconeixement va omplir-

la d’orgull i des d’aquell moment la crítica en la premsa va començar a valorar 

positivament l’aportació de Lluïsa Vidal. El propi Ramon Casellas, un dels primers 

promotors del modernisme català en una breu ressenya publicada en el diari La 

Vanguardia, va incloure a Vidal entre “els artistes consagrats i l‘obra dels quals crida 

més poderosament l‘atenció”. Miquel i Badia, crític del Diari de Barcelona va afirmar, 

amb motiu d’aquesta exposició, que “executats amb una severitat i sobrietat gens 

comunes en el dia són els retrats de Lluïsa Vidal que recomanem als nostres lectors per 

ser testimoniatge fefaent del talent de la jove artista”.61

Nuestros informes y las referencias que del genio pictórico de la señora Vidal 
tenemos, nos permiten asegurar los grandes progresos que está realizando su 
privilegiada paleta, en la que el color alcanza tonos de gran belleza y suprema 
armonía, recordando su retrato al óleo, por su factura irreprochable, al gran 
Velázquez, maestro entre los primeros y flora de los pintores españoles. Reciba 
Luisa Vidal nuestra afectuosa enhorabuena y sepa que tiene bien expedito el 
camino del arte que tan lleno de zarzales encuentran los pintores adocenados. 
(Eco de Sitges, 27.11.1898)

 Al mes de novembre de 1898 va 

exposar a la Sala Parés tres retrats, un oli i dos dibuixos, en una exposició col·lectiva en 

la qual també hi havia treballs d’Eusebi Arnau i Aureli Tolosa. Amb motiu d’aquesta 

exposició l’Eco de Sitges va publicar un reportatge en el que deia: 

62

Dos anys més tard, el gener de 1900, a la XVI Exposición de Bellas Artes 

Extraordinaria, tornava a exposar a la Sala Parés i la revista Pèl & Ploma el 27 de 

gener publicava que “Lluïsa Vidal per fi abandona l’indiferent correcció d’abans, per 

pintar amb una frescor més lliure, amb la que ha obtingut la imatge de la seua germana, 

acostant-se més que mai a la bona pintura” (COLL: 1989, 12). Al mes de febrer 

participava en una exposició col·lectiva també a la Sala Parés amb Lluís Graner, Dionís 

Baixeras, J. Llimona, Arcadi Mas, Manuel Cusí i Modest Urgell, entre d’altres. El 

periòdic La Dinastia destacava el 7 de febrer de Lluïsa Vidal que “sus obras son hechas 

 

 

                                                 
61 Per més informació M. Rudo: 1996, 85. 
62 Més dades en Isabel Coll: 1989, 11.  
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con varonil firmeza”. I per altres crítics, com Xavier Soler, el secret de Lluïsa Vidal és 

que “va fer un postimpressionisme que encara no es deslligava de cert naturalisme” 

(SOLER: 2007, 8).  

 

Lluïsa Vidal, indiferent a aquestes valoracions d’art masculí, continuava 

perfeccionant les seues aptituds, preparant exposicions i, com afirma Rudo, “acumulant 

encàrrecs de retrats de l’aristocràcia i la burgesia catalanes” (RUDO: 2001, 23). Entre els 

seus clients figuraven gent important de la incipient burgesia i altres escriptores o 

artistes, entre d’altres, María Luisa Güell, mossén Jaume Collell de Vic, les escriptores 

Carme Karr, Caterina Albert (Víctor Català), Dolors Monserdà, l’actriu Margarida 

Xirgu, el pintor Ricard Canals i l’escultor Manuel Fluxà.63

                                                 
63Referències publicades a La Veu de Catalunya (18 de març de 1900), La Publicidad (18 de març de 
1900), La Renaixença (23 de març de 1900) i de la correspondència de Jaume Collell amb la pintora, 
consultada a l’arxiu del Bisbat de Vic.  

 I com assegura Rudo, “la 

diversitat d’encàrrecs i models posa en relleu el reconeixement públic i la plenitud 

professional que va aconseguir” (RUDO: 2001, 35) en els inicis de la seua trajectòria.  
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4.2. La estada a París: la presa de consciència de dona pintora 
 
 

Durant el Modernisme la majoria dels artistes, que provenien molts d’ells de 

famílies benestants de la burgesia i conreaven les arts en les seues diferents 

manifestacions, tenien la seua mirada i el seu objectiu fixat a París. Anaven a la capital 

francesa per a formar-se o projectar-se artísticament i intel·lectualment. La influència 

del país veí, com apunta Cacho, era per als intel·lectuals catalans “el punto de partida 

requerido para estimular la propia creatividad” (CACHO: 1997, 24). Eliseu Trenc admet 

que París “és realment la metròpoli mundial de la pintura en aquest període, mentre que 

Barcelona no és més que un centre provincià, como ho són Roma, Londres, Berlín, 

Estocolm, etc..” (TRENC:1990, 195). Això implica que les novetats artístiques es 

generaren a París, amb independència de la procedència dels artistes, i al mateix temps 

el pintors inquiets d’Europa anaren a la capital francesa per estudiar, formar-se i provar 

sort en el món de l’art.  

 

La situació amb què anaven a París aquests joves artistes era dispar. Uns tenien 

diners, perquè les seues famílies eren riques, i podien llogar apartaments per viure i 

pagar les matrícules de les acadèmies. Però d’altres haurien de malviure per buscar 

recursos econòmics, treballaven on podien i vivien en petits i humils apartaments 

compartits. De les dones artistes que anaren a la capital francesa sols hi ha notícies 

d’Elvira Malagarriga i de Lluïsa Vidal, que estudiaren a París “cosa del tot innovadora i 

mal vista en la societat burgesa conservadora catalana d’aquella època” (DIVÍ: 2004, 

12).64

Entre aquests artistes catalans que visqueren a París durant unes temporades per 

estudiar o pintar, destaquen els noms de Ramon Martí Alsina, G. Courbert, Joaquim 

Vayreda i altres pintors de l’anomenat Grup d’Olot. Con resumeix Josep Torroella, 

“perquè, no ens enganyéssim, l’objectiu últim d’aquella allau d’artistes que feien cap a 

París era fer-se un nom en el món de l’art, aconseguir la fama que no havien obtingut 

 

 

                                                 
64El diari La Vanguardia del divendres 1 de juny de 1906 a la pàgina 2, publicava una breu referència 
sobre una exposició a la Sala Parés de Barcelona en la qual “la señorita Elvira Malagarriga, entre otros 
cuadros, exhibe una figura de mujer pintada con firmeza”. 
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aquí” (TORROELLA: 2005, 18). Altres autors, com Vicente Cacho, fan una lectura més 

política d’aquesta nova relació entre Catalunya i França i asseguren que: 

Las relaciones entre ambas ciudades (Madrid y Barcelona) experimentaron 
durante la etapa intersecular un cambio sustancial, al convertirse Barcelona en 
capital autónoma de cultura. La influencia francesa, intensificada, se recibirá de 
forma directa, evitando las funciones de mediación desempeñadas hasta 
entonces por la capital de España y la optimización del eje Barcelona-París era la 
única alternativa que tenía la cultura catalana, una vez independizada de Madrid, 
para aspirar a un reconocimiento fuera de sus reducidos límites. (CACHO: 1997, 
60) 

 

Però aquest no és el cas de Lluïsa Vidal que es traslladà a París per completar la 

seua formació. Així l’estada de Lluïsa Vidal a la capital del Sena li aprofità per entrar en 

contacte amb els corrents artístics europeus i completar els seues tècniques com a 

pintora. La capital francesa, a més de ser una ciutat moderna, monumental i de 

referència per la bohèmia europea, oferia una quantitat important de salons i 

d’exposicions d’art periòdiques on hi podien participar per vendre la seua obra i al 

mateix temps obtenir un cert reconeixement social i artístic.  

 

En el cas de la nostra pintora ben aviat va poder plantejar-se una estada a la 

capital francesa. La fortuna de nàixer en una família feta amb art i per l’art, com també 

la còmoda situació econòmica familiar derivada del treball com a ebenista del seu pare, 

ho va permetre. El seu progenitor mateix, Francesc Vidal, es veia obligat a viatjar sovint 

a París per qüestions laborals i a l’estiu de 1900 amb motiu de la Exposition Universelle 

va convidar la seua esposa i les seues filles majors a acompanyar-lo. Per a la jove artista 

“aquell mes va constituir una revelació atordidora” (RUDO: 1996, 103).El pare “no 

s’havia emportat les filles a París per casar-les, sinó per exhibir-les, i mostrar-los les 

meravelles del progrés i de la civilització” (RUDO: 1996, 100). Per tota la ciutat hi havia 

exposicions d’art, des d’una retrospectiva de cent anys d’art francès al Petit Palais amb 

obres de Delacroix, David o Indres, a les cinc-centes obres de pintors estrangers que 

s’exhibien al Gran Palais. Els únics catalans que exposaren al Palais de Beaux-arts foren 

Santiago Rusiñol, Ramon Casas i Pepita Teixidor. Després d’aquella primera visita la 

jove Lluïsa Vidal, que tenia 24 anys, va “saber de seguida que s’havia d’instal·lar a 

París una temporada per aprendre tot el que allà es respirava i sobretot adquirir la 
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professionalitat tècnica que una acadèmia artística li podia proporcionar” (OLTRA: 2013, 

64).  

Després d’aquella primera estada, segons la biografia de Vidal publicada per 

Rudo, “Barcelona, el centre del seu món artístic, va quedar reduïda a una diminuta 

dimensió al costat del cosmopolitisme de París” (RUDO: 1996, 103). Lluïsa Vidal, com 

apunta Isabel Coll, “no solament es conformà a mirar el que l’envoltava, sinó que 

entenia la necessitat d’anar coneixent més enllà de les fronteres, allà on l’art tenia el seu 

principal focus: París” (COLL: 1989, 10).  

 

Després de la primera visita amb la seua família, la jove artista decidí instal·lar-

s’hi per aprendre a pintar, era conscient de les seues mancances formatives i volia ser 

una pintora professional. Ella mateix escriu al pare, “crec positivament que em poden 

ensenyar l’ofici, i que segurament tot em vindrà de nou, perquè tothom que m’ha vist 

pintar troba molt estrany el meu sistema i que no s’assembla gens al que es fa servir 

aquí. Ja veus que no ho dic amb malícia. A veure què passa, i paciència”.65

En primer lloc, s’allotjà a la pensió Durand,

 

 

Lluïsa Vidal hi arribà a principis de juny de 1901. Segons les investigacions de 

Marcy Rudo, es tracta de l’única pintora espanyola de l’època que anà a estudiar a París, 

per això “cal valorar aquesta decisió valenta i agosarada, ja que en aquella època era 

inconcebible que les dones espanyoles viatjaren soles” (RUDO: 2001, 25). Vidal 

semblava una persona forta i decidida en aparença, però per dins tot eren pors i dubtes. 

 

66

                                                 
65Carta de Lluïsa Vidal als seus pares, 18 de juny de 1901. París. Arxiu Personal. (Rudo, Lluïsa Vidal una 
carrera artística contra corrent, 2001).  
66Per reconstruir la vida de Vidal a París hem agafat dades del llibre, Lluïsa Vidal, filla del modernisme, 
de Rudo (1996).  

 del número 38 de la rue de la 

Chausée d’Antin, prop del Boulevard Haussmann i de les modernes Galeries Lafayette. 

Durant els primers dies es dedicà a visitar museus i galeries, però aquesta jove pintora 

de vint-i-cinc anys, criada i educada en un ambient molt familiar i profundament catòlic, 

se sentia sola. Era la primera vegada que se separava de les germanes i dels pares. A 

més a més, la mort de la seua àvia materna durant aquests primers dies fora de casa la 

va copsar i se’n penedí d’allunyar-se de casa, prova d’això eren “les cartes que tot 
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sovint escrivia als pares, germans i a les germanes que li servien d’antídot contra la 

solitud” (RUDO: 1996, 107). I és que cada setmana enviava una carta al seu pare 

explicant-li tots el detalls dels seus avanços artístics, les seues amistats o els contactes 

personals i professionals que feia. També mantenia una relació epistolar prou fluïda 

amb les germanes, alguna amb la mare i amb el canonge Jaume Collell.67

El seu pare li recriminava constantment l’actitud ridícula de certa inseguretat i 

de por a la solitud, ja que el seu objectiu responia al projecte “emprendido con el fin de 

llegar a un ideal de artista que supongo te anima” (RUDO: 1996, 108-109). La decisió 

d’anar a estudiar a l’estranger no va ser compartida pel canonge Jaume Collell

 

 

68, amb 

qui Lluïsa mantenia una estreta amistat i una bona relació, prova d’això són les 

cinquanta sis cartes manuscrites que es conserven i que s’enviaren entre 1894 i 1914. 

Com resumeix Oltra, són “vint anys escrits en petites cròniques que ens donen una 

valuosa informació sobre l’artista” (OLTRA: 2013, 58). En una d’elles, datada l’1 de 

juny de 1901, contestava a la “resolució de ton pare i la teva pròpia decisió de anar à 

París”, una ciutat que per ell era “un mar alborotat de passions y un lloch de fascinació 

mundana” (ORDEIG: 1996, 102)69

L’École de Beaux-Arts acabava d'obrir les seues portes a les dones, encara que 

això sí, no podien participar als tallers. Per a Vidal, París oferia un ampli ventall de 

possibilitats, per això va decidir renunciar a exposar de nou en la Sala Parés de 

Barcelona per a poder instal·lar-se definitivament a la capital francesa i centrar-se en els 

seus estudis i la pintura. A través d’un amic comú va conéixer, a les poques setmanes 

. 

 

El pas del temps va fer millorar l’estat de l’artista. Anava coneixent gent que li 

interessava, sobretot altres pintors. Així ho entén la seua biògrafa: “el fet de conèixer 

artistes i visitar-ne els taller li estimulava l’ambició artística, però al mateix temps la 

soscavava la confiança en el seu propi talent. Durant les primeres setmanes, Lluïsa va 

passar sovint de l’esperança al desànim, i viceversa” (RUDO: 1996, 109). 

 

                                                 
67 Hem consultat l’edició de Ramon Ordeig(1996), “Cartes del canonge Jaume Collell a la pintora Lluïsa 
Vidal”, Ausa, XVII, 137, Osona, Patronat d’Estudis Osonencs. 
68 Jaume Collell (Vic, 1846-1932) fou un eclesiàstic propagador també dels Jocs Florals. 
69Hem respectat i mantingut la llengua original de les cartes, sense corregir, tal i com foren escrites. 
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d’haver-hi arribat, Henri Léopold Lévy, un pintor acadèmic defensor dels ideals 

republicans, que es va convertir en el principal mentor de Lluïsa Vidal. El pintor 

l’aconsellava com obrir-se pas a París, una capital repleta d’artistes de tot Europa que 

competien feroçment entre ells. La jove pintora li demanava consell durant les freqüents 

visites al seu estudi, ubicat al Boulevard Clichy. Allí parlaven i reflexionaven sobre la 

seua activitat i tècnica artística.  

 

 La barcelonina es va matricular en la popular, del Passage dels 

Panoramas.Vidal, al mes de juliol, es va matricular a un dels tallers de l’Académie 

Julian, que es va fundar el 1873 i que era l’única considerada seriosa on podien estudiar 

les dones. Les classes s’impartieba al Passage des Panoramas, dirigides per la pintora 

francesa, però nascuda a Barcelona i coetània del pare de Vidal, Amélie Beaurt-Saurel, 

una famosa retratista una mica excèntrica. Com a mestres tenia Henri Royer i Jean-Paul 

Laurens. I, com recorda la seua biògrafa, “el fet d’anar a l’Académie Julian, prop de 

Montmartre situava un altre cop a Lluïsa a la frontera entre el món dels creadors 

bohemis i el dels seus clients burguesos” (RUDO: 1996, 114). I és que mentre Picasso 

pintava a Montmatre com podia, sense mitjans, ni diners, Lluïsa Vidal feia imprimir les 

seues targetes de visita com a artista, mantenia una vida de senyoreta i molt poc 

bohèmia i no participava de la vida nocturna de la capital francesa. Era la lluita entre el 

caos i l’ordre, entre l’aprenentatge i la intuïció. A les poques setmanes de treball al 

taller, on estava més de huit hores cada dia, la jove pintora va començar a molestar-se 

per algunes crítiques que li feien els professors. Consol Oltra també coincideix, en el 

llibre recentment publicat sobre l’artista, que Lluïsa Vidal “en aquesta escola no es va 

trobar còmoda, i es va sentir realment decebuda amb l’ambient poc professional de 

l’acadèmia que no complia les expectatives que la pintora tenia marcades” (OLTRA: 

2013, 67). Aleshores va pensar enaltres alternatives per continuar amb la seua formació. 

Buscà a Benjamin Constant, un famós retratista, però durant aquelles dates 

estava fora de París. També anà a l’estudi d’Henri Lévy, un pintor històric que es 

comparava per part de la crítica amb Delacroix, però que no feia retrats; va ser aquest 

qui l’aconsellà que estudiés altres tècniques. Vidal se’n queixava i no sabia per on 

dirigir el seu treball; així, el pare li escriu: “Tal vez pensabas tú que llegar a París ver y 

vencer sería igual” (RUDO: 1996, 118). La pintora es va desmoralitzar i, durant unes 

setmanes, se’n va anar a Anglaterra per a poder pintar prats clars i arbres ombrívols, a 
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més de visitar museus i galeries de Londres, com la National Gallery, la National 

Portrait Gallery, la Wallace Collection, el Victoria and Albert Museum i el Museu de 

Història Natural. Allí va contemplar les obres de nombrosos pintors de l’escola 

anglesa: Hogarth, Turner, Constable, Reynolds, com també Millet. En una carta del 21 

d’agost de 1901, adreçada a la seua mare, la jove pintora es mostra impressionada pel 

“tremendo movimiento que es respirava a Londres” (OLTRA: 2013, 68). Segons explica 

Rudo, en aquest viatge la pintora “va trobar que els retrats de Reynolds un to i un 

impasto bellíssims; Turner li va semblar exquisit en els dedicats matisos de les 

evocacions de Venècia, del mar de la pluja de les tempestes; Millet, magistral, amb una 

execució profunda i molt personal, i el retrats de Lawrence, bonics i distinguits” (RUDO: 

1996,121). El Museu d’Història Natural també la va impactar molt pel seu ordre i 

contingut, i això que a ella el darwinisme la desconcertava, ja que no era del tot 

compatible amb les seues creences catòliques, on no compartia la teoria de l’evolució de 

les espècies. Cal recordar la forta creença religiosa a la família i la seua relació personal 

i complicitat amb el canonge.  

 

 Al mes de setembre continuaria buscant un mestre i una acadèmia per millorarla 

seua formació. En tornar a París visità de nou Henri Lévy per demanar-li assessorament. 

Ell tenia una petita acadèmia per a dones, però les seues alumnes no estaven al nivell de 

Lluïsa, i ella no estava gens convençuda d’anar allí, per això demanà per carta consell al 

seu pare. En una carta que Lluïsa escriu a la seua germana Francisca admet que 

“després del que sua per aconseguir alguna cosa bona en aquesta tremenda i formosa 

carrera de l’Art, que tant ens ha fet lluitar a tu, i a mi, i tots els que tenen un ideal 

elevat” 70. I al seu pare en un altra missiva li diu que “com pots imaginar, procuro obrir-

me camí en aquesta Babilònia”71

Mentrestant, la jove aprofità per anar a pintar diverses obres del Museu del 

Louvre.

, en referència a la capital francesa.  

 

72

                                                 
70Carta del 10 de juliol de 1901 a la seua germana Francisca, del arxiu privat de la familia.  
71Carta del 13 de juliol de 1901 a son pare. Arxiu privat.  
72 Informació del estudi d’Isabel Coll i Mirabent (1989,10)  

 En aquella ocasió volia copiar un Franz Hals, però hi havia un altra persona 

fent-ho ja, així que li va cridar l’atenció un quadre de Goya, Dona asseguda, i el va 

copiar. Al mateix temps, per poder continuar treballant, va llogar un petit estudi on 
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també podria vendre algunes obres i guanyar diners i és que “Lluïsa era conscient que 

no era a París només per aprendre, sinó per fer carrera, i es va agafar molt seriosament 

el seu propi progrés” (RUDO: 1996, 123-124). 

A l’Académie Julian, Vidal va conéixer la pintora Gilberte Dreyfus amb qui va 

fer molta amistat, fins a l’extrem que la germana de Dreyfus, Paule, acceptaria fer de 

model perquè Vidal la pogués pintar i “si realment volia potenciar les seues 

possibilitats, necessitava tenir accés a models vivents” (RUDO: 1996, 124). En aquesta 

nova etapa Vidal va reorganitzar la seua vida a París. Pels matins anava al Louvre a 

copiar quadres i per les vesprades a casa de la família Dreyfus per a retratar la Paule, la 

seua model. I com assegura Xavier Bray, on “las mujeres estaban más en igualdad con 

los hombres era en el Museo del Louvre, donde, al permitírseles copiar las pinturas de 

los maestros antiguos, podían pasar horas frente a las obras maestras de los pintores 

clásicos” (BRAY: 2001, 18). 

 

 En una carta que va escriure per aquells dies a la seua mare confessà que “París 

no era tant un paradís artístic com una escola, el lloc adequat per estudiar art” (RUDO: 

1996, 124). El pare de Lluïsa va conéixer a Joseph Sar Péladan, fundador el 1890 de la 

Rosa Creu del Temple de Graal, durant una visita que feren a Barcelona l’estiu de 1901, 

acompanyats pel músic Isaac Albéniz, amic de la família Vidal. Sar Péladan, en 

assabentar-se que Lluïsa era a París de seguida es va brindar per ajudar-la i li comentà al 

seu pare que podria presentar-li al famós artista Jacques-Émile Blanche, amic íntim de 

Péladan amb qui dinava cada diumenge.  

 

Lluïsa Vidal, en tenir notícies a través del seu pare d’aquest oferiment, no va 

esperar gens de temps i de seguida va localitzar Péladan a París per quedar un dia i 

conéixer-se. La primera cita no va transcórrer com desitjava, quedaren i tots dos van 

tenir una encesa discussió sobre pintura. La jove pintora, orgullosa de caràcter, es va 

enfadar i no va acceptar els comentaris artístics d’aquell aristòcrata que la va deixar en 

evidència. Després el seu pare, per carta, li recriminà la seua actitud per atrevir-se, sent 

una dona, a discutir amb un home més gran que ella sobre art. I és que les dones durant 

aquells anys, encara, “inevitablemente eran excluidas de las discusiones artísticas con 

sus contempáneos masculinos” (BRAY: 2001, 22). 
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Va ser en aquell moment quan va optar per tornar a l’Académie Julian “sense 

cap mena d’entusiasme i tal com li havia manat el seu pare” (RUDO: 1996, 125-126). 

Allí va demanar una reducció de tarifa de matrícula per a mitja jornada, però la direcció 

no ho acceptà; després de visitar altres acadèmies, com la de Vite, en poques setmanes 

va canviar de centre i es va matricular en Humbert73

Ella mateix escriu al seu pare: “Continuo treballant a l’acadèmia Humbert, on je 

me plais més que a la Julian; l’ambient és més artístic i el colorit més fresc”.

, a la rue Verniquet, que tenia 

mestres menys famosos però més seriosos i rigorosos que eren reconeguts per la seua 

disposició a la crítica constructiva i que permetien als alumnes portar al taller obres 

realitzades fora per a comentar-les i analitzar-les. 

 

74 En la 

nova acadèmia, va conéixer el mestre Eugène Carrière que demanava a Vidal un art més 

senzill i més ingenu, que difuminés una mica més l’obra. Li recomanava senzillesa i 

considerava que Vidal tenia el traç molt marcat. En una ocasió va arribar a dir-li “fes-ho 

pitjor que això, molt pitjor, perquè resulti més natural” (RUDO: 1996, 129). Carrière, 

amic de Baudelaire o Gauguin, no sols era famós per les seues teories artístiques, sinó 

també per la seua paleta monocromàtica i el seu controvertit estil impressionista 

boirós.75

Carrière va marxar de París en novembre de 1901 perquè tenia la seua dona 

greument malalta i devia descansar a la localitat de Pau. L’any 1906, quan Carrière 

estava a punt de morir per un càncer de gola, el seu amic Pau Casals es dedicà les 

últimes hores en vida a tocar el violoncel al costat del seu llit. Carrière l’havia retratat 

tres anys abans.  

 Era generós i afable, de fet la majoria de joves artistes estrangers, Ignacio 

Zuloaga, Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo o Ramon Casas, passaven pel seu estudi, i 

quan Isidora Duncan va conéixer a Carrière en el seu estudi va dir que “tenia la 

presència espiritual més forta que he sentit mai. Saviesa i intel·ligència. Una gran 

tendresa per tot emanava d’ell. El miracle de les seues pintures eren simplement 

l’expressió directa de la seua ànima sublim” (RUDO: 1996, 128).  

 

                                                 
73Ferndinand Humbert fou un retratista d’anomenada, guardonat amb la Legió d’Honor i membre de 
l’Institut i supervisor del taller de dones de l’École des Beaux Arts. 
74Carta de Lluïsa Vidal a Francesc Vidal, 10 d’octubre de 1901. París. Arxiu privat. 
75El terme impressionista es va fer servir per designar un grup d’artistes independents en una exposició de 
1874 a partir d’una obra de Monet “Impressió, amaneix” (Bray: 2001, 23). 
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Un dia, a mitjans d’octubre, passejant amb dues amigues, Paule, la seua model, i 

la germana Gilberte Dreyfus, la jove pintora va anar a la seu del diari La Fronde, que 

estava ubicada a la rue Saint Georges. Era una publicació feta per dones i per a dones. 

La més gran de les germanes Dreyfus, Margarite, era administradora i periodista 

d’aquest diari. Allí només escrivien i treballaven dones d’un cert nivell cultural i 

adquisitiu. A més el periòdic, que era matutí, tenia com objectiu, dins de la seua línea 

editorial, aconseguir el sufragi femení, millorar la condició social de la dona, així com 

també la igualtat d'oportunitats i el mateix salari pel mateix treball. Lluïsa, que era, 

segons la biografia de Rudo, una gran lectora de llibres, tenia molta curiositat i es va 

interessar immediatament per aquestes idees tan innovadores que li van atorgar una 

certa consciència feminista. Seria un contacte directe de Vidal amb el feminisme, la 

seua primera aproximació, sobre l’alliberament dels drets de les dones. Com veurem 

més endavant, el feminisme de Vidal va ser de caire catòlic i conservador. 

 

La Fronde es va fundar al mes de desembre de 1897. La seua directora, 

Marguerite Durand, pretenia fer “un periodisme ardit, àgil, amatent, encarat a 

l’actualitat: reportatge, informació” (RUDO: 1996, 130). Aquest diari va defensar a 

Dreyfus de la causa antisemita engegada contra ella i es va erigir com a portaveu d’un 

feminisme laic combatiu contra l’impacte del feminisme catòlic. Diari d’un gran ressò 

social, La Fronde publicava articles sobre les dones i els seus drets, però també 

s’ocupava dels debats d’assumptes polítics, culturals, financers o esportius, amb la qual 

cosa, com explica Mary Nash, “era el primer portaveu de l’opinió de les dones sobre 

l’actualitat francesa” (NASH: 2007, 84). Aquest diari no volia ser una publicació 

marginal, tot al contrari, pretenia informar de tot i per a tots, encara que això 

comportara afrontar importants entrebancs, com per exemple la prohibició, vigent 

aleshores, que les dones entraren a la Borsa o a l’Assemblea Nacional. O el fet que a 

França, des del 1892, estava prohibit que les dones treballaren per la nit.I si La Fronde 

era un diari matutí fet per dones calia que algunes, tipògrafes i impressores, treballaren 

de matinada, un repte que aconseguirien gràcies al sindicat de dones que va aconseguir 

canviar la llei sobre el treball nocturn.  

 

La seua directora, Durand, va organitzar diversos congressos sobre la feina de 

les dones i es va dedicar, com destaca Nash, a la “defensa del treball, la igualtat salarial, 
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la disposició lliure del salari de les dones casades i la protecció del treball a domicili” 

(NASH: 2008, 84). La Fronde, que es va editar durant cinc anys, tractava les notícies des 

d’un punt femení i feminista, les millors escriptores col·laboraven i oferia seccions 

sobre l’educació i oficis femenins, atenció als fills o els esports.  

 

Aquell va ser el primer contacte de Lluïsa Vidal amb les idees feministes 

d’aquestes periodistes, unes relacions i amistats que la jove artista evità comentar al seu 

pare per estalviar així problemes familiars, ja que com hem vist el pare era molt 

conservador i catòlic. Per tant, la jove pintora volia mantenir una certa independència de 

la família a mesura que passaven els mesos a la capital francesa. L’artista va continuar 

la seua formació parísenca a l'acadèmia. La marxa de Carrière fora de París li provocà al 

principi molta tristor, però prompte el seu mestre substitut, Georges Picard76

 La jove pintora començava a ser autònoma, portava obra a les galeries per 

vendre-la, guanyava diners, es comprava roba a les Galeries Lafayette, anava a festes i 

llegia cada dia La Fronde. Però la pressió i el control familiar, com també del canonge 

,va mostrar 

molt interés pel seu treball. En aquest sentit, Rudo assegura que “la compenetració entre 

tots dos era tan considerable, que Lluïsa es preguntava si hauria d’admetre que li 

agradava encara més que Carrière. Considerava que Carrière era més gran artista, però 

confessava que trobava el seu mètode pedagògic massa exagerat i dramàtic” (RUDO: 

1996, 135). Lluïsa va aprendre molt durant aquelles setmanes, per primera vegada 

estudiava els valors i la relació en pintura entre la llum i les ombres. A més a més, a 

mesura que anava aprenent i millorant, se separava del seu pare qui li prohibia anar amb 

determinades amistats o experimentar molt en la seua pintura, qui li recomanava un estil 

simple, que pintara poc i que observara més. Malgrat tot, ella, com apunta Rudo, 

considerà que “rebel·lar-se hauria estat impensable, i Lluïsa va continuar informant-lo 

de les seues activitats. Però havia començat a trobar el seu propi camí” (RUDO: 1996, 

136). Per aquest motiu serà una alumna aplicada, una pintora amb tècnica, que té moltes 

ganes d’aprendre i professionalitzar-se, que no arrisca marcant un estil propi. En tot cas, 

Vidal tenia “una especial capacitat espiritual per donar vida a un retrat i és aquí on 

mostrava amb intensitat la delicadesa del seu art” (OLTRA: 2013, 70).  

 

                                                 
76Picard antic deixeble de Gérôme i pintor intimista amb preferència pels nus, també va participar en la 
decoració del Petit Palais, del Casino de Montecarlo o l’ambaixada francesa a Viena (RUDO: 1996, 134). 
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Jaume Collell, eren forts. En una carta del 15 de gener de 1902 el canonge es 

preocupava per la seua salut corporal i espiritual: “¿Estàs ben cuidada? Tens bon règim 

de vida? Lo mes important es la higiene corporal, avuy tant descuidada” (ORDEIG: 1996, 

104), i la torna a prevenir, en la mateixa missiva, contra “la molicie y la depravació de 

costums”.  

 

Durant la seua estada a París va conéixer les obres dels pintors impressionistes 

en visitar el Salon de la Socíeté des Beaux-Arts, les Galeries Durand.Ruel, el Salon des 

Orientalistes i el Salon d’Hiver a part d’altres exposicions no oficials. En una 

d’aquestes visites va descobrir Joaquin Sorolla. En una carta del 16 de maig adreçada al 

seu pare la jove pintora escriu: 

Debo decirte que como ejecución lo que más me sorprendió, a gran satisfacción 
mia, fueron los cuadros de Sorolla, que brio, que luz! Si vieras como reinventa 
todo lo que le rodea! Como siempre escenas de playa de Valencia pescadores al 
sol...aquello es pintor sol y vida. (OLTRA: 2013,72) 

 

El curs a l’Académie Humbert va acabar al mes de desembre, Lluïsa passà el 

Nadal sola a París, va decidir visitar museus i seguir pintant, a mesura que més 

avançava més s’adonava de les seues mancances formatives, per això a gener de 1902 

decidí cada dissabte anar a les conferències sobre història de l’art que impartia 

Lafenêstre, antic director del Museu del Louvre. Al mes de març, Lluïsa Vidal va haver 

de tornar a Barcelona, perquè el seu pare va caure malalt. Eren els moments dels 

preparatius de la coronació d’Alfonso XIII i Barcelona estava sacsejada per les vagues i 

les revoltes socials. 

 

 Acabava així una estada que havia estat massa curta, tot i que molt profitosa per 

diverses raons. Una d’elles és la quantitat de professors que tingué i dels quals anava 

aprenent diverses i diferents tècniques. Com apunta Rudo “tots s’havien allunyat d’una 

manera o altra de la tradició artística a partir d’indagacions pròpies. Aquest fet afavorí 

que la pintora conegués plantejaments pictòrics diversos. No cal dir que, amb l’auge del 

Modernisme, l’experimentació es respirava en l’ambient” (RUDO: 2001, 27).  
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A més a més, les dones, com eren poques i gairebé una excepció, restaven al 

marge de les normes artístiques vigents, i podien assolir una certa experimentació i 

originalitat en les seues obres. Al respecte, Xavier Bray escriu que “irónicamente, en 

cierto sentido las mujeres fueron afortunadas al no tener que soportar la formación 

académica que los hombres debían superar. Al no tener que ajustarse a estrictas normas 

de anatomía, perspectiva y geometría, podían infundir espontaneidad y expresividad en 

su manera de pintar, algo que a los hombres les resultaba difícil de conseguir” (BRAY: 

2001, 20).  

 

Malgrat que la pintura de Lluïsa Vidal no es caracteritzà precisament per tenir 

un elevat grau d’experimentació, llibertat o gust per les noves tendències, si que hi ha 

certs aspectes que la fan diferent, com indica Rudo: “Totes aquestes influències es 

poden reconèixer en la pintura de Lluïsa Vida: els temes escollits, la tria cromàtica i l’ús 

vibrant dels colors, a la manera de Mas i Fontdevila, les tonalitats més ombrejades i 

personals, a l’estil de Carrièrre. Fons fluids i pinzellades apreses de grans mestres 

espanyols, sobretot de Velàzquez” (RUDO: 2001, 27). 

 

Altre aspecte destacat és que la jove pintora catalana conviu a una ciutat on 

altres dones artistes havien començat a professionalitzar-se i a pintar.77

                                                 
77Per més informació, vegeu article de Bray “La otra mirada” (2001, 11-31). 

 Aquest és el cas 

de Marie Bracquemond (1840-1916), Mary Cassatt (1844-1926), Eva Gonzalès (1849-

1883) i Berthe Morisot (1841-1895). No hem trobat la confirmació que Vidal tinguera 

relació directa o amistat amb elles, però la seua obra i vida estava molt present a la 

societat parisina. Aquestes quatre dones que seguien les tècniques impressionistes, 

segons Xavier Bray, representaven “su ambiente tal y como lo veían, de forma 

espontánea y directa, lo que significó pintar aspectos de su vida cotidiana casi siempre 

referidos al ámbito doméstico, de una manera directa e íntima” (BRAY: 2001, 11). I és 

interessant que aquestes dones, en principi, no buscaren consciència de grup, ni tan sols 

protagonitzaren una exposició conjunta dels seus quadres. 
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 Les seues relacions intel·lectuals i artístiques eren, fonamentalment, amb altres 

homes pintors. Gonzalès fou l’única alumna que va acceptar Edouard Manet (1832-

1883). Morisot mantingué relació professional amb Pierre-Auguste Renoir (1841-1917), 

Casat va arribar a treballar amb Edgar Degas (1834-1917), i Bracquemond, mitjançant 

el seu marit Fèlix, va conéixer a Monet i Renoir. El propi Manet78

 

 escriu en una carta, 

en agost de 1868, que les germanes Morisot són “encantadoras”, però afegeix “es una 

pena que no sean hombres, sin embargo como mujeres podrían defender la causa de la 

pintura casándose cada una de ellas con un académico y sembrando así la discordia en 

el campo de esos anticuados, pero seria pedirles un sacrificio demasiado grande” 

(WILSON-BAREAU: 2001, 31).  

 

 I és que el paper d’aquestes pintores franceses fou molt important a París, 

perquè van estimular altres dones a seguir el seu camí i perquè van crear consciència de 

dones treballadores i artistes.Com a prova d’això és el comentari que la crítica d’art 

Nina de Villars, important activista feminista que cercava la igualtat de les dones en 

l’educació i la política, va fer com una felicitació a Cassat i Morisot per “haber hecho 

mucho más por la causa feminista que todos los discursos de Hubertine Auclerc” 

(BRAY: 2001, 28). La mateixa Berthe Morisot escrivia, en 1890, “la verdad es que 

nuestros valores se basan en el sentimiento, la voluntad, nuestra visión, que es más sútil 

que la de los hombres, y podemos lograr grandes cosas a condición de que el 

amaneramiento, la pendantería y el sentimentalismo lo estropeen todo” (BRAY: 2001, 

24). 

 

Aquestes pintores, que competien entre elles, es coneixien però cadascuna 

seguia el seu camí en el món de l’art. En certa mesura són l’excepció, la dona estava 

obligada i advocada al matrimoni i als fills i, com recorda Bray, “los casos de mujeres 

que triunfaron como artistas fueron muy raros: lo más frecuente fue que la presión de 

las obligaciones sociales, como el matrimonio o la responsabilidad de criar hijos y 

llevar una casa, impidieron a las mujeres que aspiraban a ser artistas a concentrarse en 

la pintura” (BRAY: 2001, 12). 

                                                 
78Per a més informació sobre la relació de Manet i altres pintores consulteu Wilson-Bareau (2001, 31-39). 
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 A l’igual que en el cas de Vidal, moltes d’aquestes dones pintores eren filles, 

germanes o dones d’ homes artistes. I tenien germanes o amigues que els feien de 

models, però tenien el seu estil propi, unes característiques que segons Xavier Bray es 

notaven a les seues obres perquè “su feminidad proporcionó a sus pinturas un caràcter 

añadido, haciéndolas diferentes de las obras de sus contemporáneos masculinos” 

(BRAY: 2001, 24). 

Podem entendre així que el pas de Lluïsa Vidal per París va ser clau en la seua 

formació i en el seu aprenentatge vital. Allí es va formar amb diferents artistes, però 

també va entrar en contacte amb les obres mestres d’altres pintors, va visitar museus i, 

personalment, va agafar molta empenta i força per dedicar-se a l’art. Com assegura 

Rudo, aquesta dona fou “considerada pels mestres una artista, i no pas una dona que 

s’entretenia pintant, l’heterogeni aprenentatge de Lluïsa Vidal li va proporcionar una 

sòlida preparació artística que lo va permetre encaminar-se, amb determinació cap el 

seu objectiu” (RUDO: 2001, 29).  
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4.3. El retorn a Catalunya, la retrobada amb la família 

Aquest retorn va ser dur perquè va haver d’adaptar-se de nou a la família i en 

aquests moments hi havia diversos problemes familiars, ja que el negoci de l’obrador no 

anava bé. Un altre entrebanc la va colpir: el 18 d’abril de 1905 mor la seua germana 

Carlota de verolona. El pare es va sentir culpable de la mort de la seua filla de dènou 

anys perquè es va negar a vacunar els seus fills contra la malaltia.  

 

Però abans, l’estiu de 1902 serà el primer que la família no va de vacances a 

Sitges, s’instal·len a Blanes on Vidal aprofità per pintar. Allí, “en aquesta pintoresca 

població i envoltada d’un entorn privilegiat, amb la casa llogada tocant la mar, amb el 

sol irradiant una llum tan intensa i alhora tan enyorada durant el gris hiverna Parísenc, 

l’artista no pot fer un altra cosa que pintar. Tenia el cap ple d’idees amb tot el que havia 

aprés a París, i a Blanes es va sentir pletòrica per posar-se mans a l’obra” (OLTRA: 2013, 

74). D’aquesta època seran les obres Rosina tocant el piano, Aprenent boixets i La noia 

arreglant flors. 

 

 A partir del 1903 i gràcies, en part,a una nova ideologia femenina que li havia 

arribat del grup de La Fronde, Lluïsa Vidal va començar a col·laborar amb el moviment 

feminista de l'època a Barcelona. Mary Nasch escriu que “coneixedora dels ambients 

del diari La Fronde (1897-1903) i del feminisme a París de l’entorn de la figura de 

l’actriu i periodista Marguerite Durand, i dels tallers femenins de la pintura que havia 

freqüentat, Lluïsa Vidal estava assabentada del món del feminisme europeu i de la seua 

trajectòria” (NASH: 2007, 76). Un moviment que a Catalunya estava dividit en dues 

faccions, la branca obrera i la burgesa. Unes divergències que es concretaven entre la 

líder del sector treballador, Teresa Claramunt, i, per contra, Carme Karr qui 

representava la burgesia femenina. Lluïsa va simpatitzar i es va afiliar amb el grup de 

les catòliques. Allí entraria en contacte directe amb Dolors Monserdà, Carme Karr i 

Francesca Bonnemaison, personatges que l’enriquirien personalment. A Feminal es 

relacionava amb les feministes del noucentisme, però la producció plàstica de Vidal es 

movia dins la tradició modernista moderada, en la qual, d’altra banda, se situaven, al 

final de la primera dècada del segle, Casas, Rusiñol i la majoria dels artistes que 

qualifiquem de modernistes. 
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 El dibuix de Les Guerreres (1908-1909), segons Mary Nash, evoca la figura de 

Monserdà que apareix entre dos nus femenins, que representen dones guerreres, i amb la 

qual cosa pretén representar “la capacitat de confrontació i transgressió feminista de 

Dolors Monserdà” (NASH: 2007, 76).El retorn de París suposà per a Lluïsa Vidal “una 

certa consagració: la revista Pèl & Ploma li va publicar huit pintures i diversos estudis i 

dibuixos.79

Amb motiu d’aquella exposició el crític Ramon Casellas escriu al diari La Veu 

de Catalunya que Lluïsa Vidal és “l’única pintora que ha produït l’actual moviment 

artístic a Catalunya”, i afegeix: “Té innegables facultats, de les que sols coincideix la 

naturalesa, té una educació pictòrica, com s’adquireix únicament a còpia de perseverats 

estudis... Un any a París a acabat de fer a la Vidal dúctil a tota tendència, hàbil per a 

qualsevol estil”.

 A l’octubre de 1903 tornà a exposar a la Sala Parés de Barcelona, ocupant 

les seues obres un lloc central a la sala. Serà la seua primera mostra després de la seva 

estada a París i on mostra la seua “versalitat artística amb unes obres de característiques 

ben diferents” (OLTRA: 2013, 76). 

 

80 I un altre crític, Francisco Casanovas, destaca de la pintora que té 

“una base sòlida d’estudis, segons practiquen els professionals. Dibuixa com un mestre i 

utilitza els tons de la seua paleta amb un vigor i una fermesa absolutament varonils”.81

Marcy Rudo estableix “evidents paral·lelismes” entre la pintura de Lluïsa Vidal i 

Ramon Casas, ja que els dos es van formar a Barcelona i París i ambdós aspiraven a 

consolidar la seua carrera com a pintors tradicionals. Per contra, el pare de Lluïsa i la 

mateixa pintora consideraven que tant Rusiñol com Casas eren uns “filisteus 

comerciants” (RUDO: 2001, 35). Ramon Casas aviat es va convertir en el pintor més 

conegut d’aquella societat, esdevingué el cronista d'una època i un artista comercial 

d’èxit. Per contra, Vidal va tenir menys oportunitats professionals, va pintar el seu 

 

El mateix Jaume Collell visità aquesta exposició a la Sala Parés i dies més tard escriu 

una carta a l’artista on l’exigent confessor alaba “l’evolució que has fet a París, 

suavitzant aquella especie de duresa espanyola que donaves a la teva pintura” (OLTRA: 

2013, 77).  

 

                                                 
79Pèl & Ploma, número 97, any IV, pàg. 274-288. 
80La Veu de Catalunya, 29 d’octubre de 1903, crítica de Casellas. (Rudo: 1996, 149) 
81La Publicidad, 29 d’octubre de 1903, crítica de Casanovas.  
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entorn femení més particular, el món íntim de la seua família i dels seus amics. I com 

diu Rudo, mentre la cotització de la pintura de Casas “va créixer sense parar, la pintura 

de Lluïsa no va ser mai cotitzada”. Tot i això, la crítica lloava el seu treball el 1903 a la 

Sala Parés de Barcelona i participava en una exposició col·lectiva, al costat d’altres 

artistes com Coranty Guasch, Negrevernis, Boniquet i Almirall. La crítica destacà les 

deu obres de Vidal que es van exposar pel “seu talent masculí, l’excel·lència i la varietat 

de la pintora, el domini de la tècnica, la fermesa del dibuix i la força i veracitat del 

color” (RUDO: 2001, 148). Els seus clients eren les famílies benestants de la nova 

burgesia catalana i nol’aristocràcia o les classes nobles de Madrid a qui venia el seu 

pare els mobles. Arran d’aquella exposició famílies destacades de Barcelona com els 

Gallart o els Sentmenat adquiriren obra de Lluïsa Vidal, però el més important és que 

van començar a encarregar-li retrats i “va refermar el seu treball com a retratista no 

convencional” (OLTRA: 2013, 77). Un canvi de projecció social i de vinculació 

geogràfica d’importants conseqüències per a la nova generació d’artistes. 

 

Uns anys més tard, en març de 1906, torna a exposar a la Sala Parés. A punt de 

fer 30 anys, aquesta exposició marcarà una fita en la seua producció. El crític Ramon 

Casellas va confirmar “l’evolució en la individualitat de la pintora i va qualificar la seva 

obra com a més elegant, més simple i més directa, però sobre tot més personal” 

(OLTRA: 2013,78). En maig participa a l’Exposición de Bellas Artes de Madrid on 

presenta dos olis de gran format La antesala i Mestresses de casa, precisament amb 

aquesta obra fou guardonada amb una menció honorífica. A partir d’aquest moment 

s’enceta la màxima projecció pública de la pintora participant en diverses mostres i la 

crítica comença a considerar-la com una artista “més madura i de personalitat més 

definida” (OLTRA: 2013, 78). A l’any 1907, participa en una Manifestación Artística al 

Círculo Ecuestre de Barcelona, al maig torna a la Sala Parés amb una mostra de 

l’Associació del Cercle de Sant Lluc82

                                                 
82El Cercle de Sant Lluc es “la entidad que representa el Modernismo bautizado con los Llimona, 
Baixeras y Gaudí, segons un article de Rafael Benet a la revista Canigó (octubre, 1964). 

 i al mes de juny rep un altre guardó, una medalla 

de segona classe, en la V Exposición Internacional de Arte de Barcelona. També hi 

participà el 1908 en una exposició d’Auto-retratos de artistas españoles, en l’Acadèmia 

Provincial de Bellas Artes de Barcelona, i en la Tómbola Beneficiència de les Dones, a 

l’hotel Colon de Barcelona, organitzada per la revista Feminal. Al maig de 1909, 
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exposa a la mateixa Sala amb Pepita Teixidor. La crítica parlava d’elles com “els 

oposats complementaris de la masculinitat i feminitat, respectivament”. Teixidor i Vidal 

foren les úniques dones d’aquella època que desenvoluparen la seua tasca d’una manera 

normalitzada, malgrat que la primera es dedicara a la pintura de flors. Al Diccionario 

biográfico de artistas de Cataluña, de J. F. Ràfols, s’escriu: “Su pintura que en 

ocasiones muestra un impulso que no parece realizada por la mano femenina, es clara y 

matizada, de colorido fresco” (RIUS: 1997, 89). I també, amb motiu de l'exposició de 

tretze de les seues obres a la Sala Parés de Barcelona el 1906, es podia llegir en el 

Diario de Barcelona: “Sus anteriores carbones y sanguinas la acreditaron de dibujante 

correctísima; sus actuales telas, de colorista sobria, armónica y sincera aunque a veces 

la brillantez del color ahogue en parte el estudio del dibujo. Ello no obstante, merecen 

fijar la atención sus obras expuestas y saludar en ellas el advenimiento de otra 

distinguida defensora del feminismo artístico”83

En març de 1910 participava en una exposició de Retratos y dibujos antigüos y 

modernos a Barcelona i tornà a exposar a la Sala Parés del 9 al 16 d’abril de 1911. Al 

setembre participava en una exposició a Mèxic titulada Exposición Celebración 

Centenaria de la Independencia de México, cosa que confirma la seua popularitat i 

fama d’aleshores. Al gener de 1911 la seua obra també era en la Primera Exposició del 

Treball de la Dona Catalana, en febrer del mateix any en Tómbola de Beneficiència 

Casellas i al mes de maig en la VI Exposición Internacional de Arte de Barcelona, on 

va rebre una medalla de tercera classe. Al maig de 1912, formava part de l’Exposición 

de Bellas Artes a Madrid i al mes de juny de 1914 tornava a la Sala Parés. Al 1915 la 

seua pintura es troba de nou a Madrid amb motiu de l’Exposición Nacional de Pintura, 

Escultura y Arquitectura, i al febrer de 1916 participava en una festa artística pacifista a 

Barcelona. Al mes d’octubre s’afegia a un homenatge a Pepita Teixidor

. 

 

84

 

 a la Sala 

Parésque organitzaren diverses artistes, ja que l’artista va morir inesperadament el 8 de 

febrer de 1914.I després de la mort de Vidal, el 1919, es va fer un altra exposició 

homenatge. 

 

                                                 
83Diari de Barcelona, 16/03/1906, pàg. 3.254 
84 Pepita era filla del pintor Josep Teixidor Busquets i germana del pintor Modest Teixidor.  
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La situació política de Catalunya a partir de la coronació d’Alfons XIII va ser 

convulsa, i després de les eleccions generals del 1903 va augmentar la conflictivitat 

social. Els republicans es van convertir en la força més representativa al Parlament, van 

traure més del doble de vots que els catalanistes liderats per Cambó i els monàrquics 

liberals. La família Vidal, favorable al monarca, va començar a sofrir aleshores els 

efectes de la crisi, el pare va reduir despeses i van començar un rosari de tragèdies 

familiars que culminarien amb la mort d'una de les seues germanes per malaltia, un fet 

que causaria una profunda commoció en el seu pare. Després van patir diversos i 

inesperats conflictes comercials que van crear importants problemes econòmics a 

Francesc Vidal, qui el 1906 es va enfonsar físicament i mentalment, i es refugià a Olot. 

La jove pintora va seguir treballant i el 1911 la seua acadèmia de Barcelona, ubicada al 

carrer Gran de Gràcia, on hi havia un antic estudi d’Isidre Nonell, seria la principal font 

d’ingressos per a la seua família. Allí feia classes de modelat amb algeps, decoració i 

aquarel·la, com també dibuix i pintura amb models vius. Com explica Oltra: 

La idea de fundar una escola─ que havia tingut present des que va arribar de 
París- i el bon resultat de les classes que impartia a l’estudi de casa seva van 
propiciar la ràpida decisió de quedar─se amb aquell ampli estudi que hi havia a 
la finca 111 del carrer de Salmerón, amb una entrada independent pel carrer de 
Sant Marc que permetia, amb més privacitat, l’entrada i sortida d’alumnes i 
models. Era un estudi amb molt llum natural i amb prou espai perquè la Lluïsa 
organitzés una acadèmia on aconseguir els objectius que s’havia proposat. 
(OLTRA: 2013, 84) 

 

Als trenta-sis anys Lluïsa Vidal se sentia forta i amb ganes d'ensenyar als seus 

alumnes i en aquest estudi impartia classes de pintura i de diferents tècniques com 

dibuix del natural, dibuix al model viu o pintura a l’oli. I entre les alumnes estaven 

altres “senyores i senyoretes”85

 

.Els diumenges al matí feia un curs d’apunt al natural 

que era reclam per a dones que venien fins i tot de l’estranger segons informacions de 

La Il·lustració Catalana que deia sobre ella i la seua activitat que: 

És una palpable demostració, no solament dels mèrits de l’artista professora, 
sinó de les aficions artístiques que van condint entre les dones de la nostra 
capital i del progrés de la cultura de la dona catalana. Allí dóna bo de veure-les 
reunides, copiant el model baix els ulls i els consells de la mestra, entre elles 
regna una gran simpatia i una veritable fusió d’ideals artístics. (Feminal, 28 
abril, 1912) 

                                                 
85Vegeu l’article de Coll sobre Lluïsa Vidal (1989, 10). 
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L’acadèmia es va convertir en l’alé vital de la pintora, que per una banda feia el 

que li agradava, instruir joves artistes, però també comportava uns ingressos econòmics 

fixes cada mes que la família agrairia molt. Així, al diari el Poble Català, publicaren 

una ressenya on el periodista deiaque “Lluïsa Vidal té el cor obert de l’artista i una 

refinada intel·ligència alhora que una capacitat per l’activitat febril que pocs artistes 

posseeixen”.86

Lluïsa Vidal solia acompanyar les reporteres de Feminal als estudis de les 

artistes amigues seues, com era el cas de Pepita Teixidor, Emilia Coranty o Laura 

Albéniz, amb l’objectiu que aquestes foren entrevistades per a la revista. Feminal també 

va publicar algunes ressenyes sobre la seua obra. La més destacada foren les dues 

planes publicades exclusivament per a ella amb una fotografia i cinc obres seues. 

L’article, signat com si d’un editorial es tractara, diu que la seua obra “té la fermesa en 

el dibuix, en la línia, en l’expressió de les escenes i retrats... En el pinzell de Vidal hi ha 

una força masculina, un poc dura si vol, però d’una fermesa sempre amable”, i conclou 

assegurant que “l’obra de Lluïsa Vidal, la valenta deixebla de l’Eugène Carrière, es feta 

 La seua trajectòria professional se’n ressentia perquè no tenia hores per 

fer-ho tot. No obstant això, les classes no li impedien continuar pintant retrats i 

col·laborant amb la revista Feminal. 

 

Tot i això, la pintora Lluïsa Vidal fou una de les artistes més fidels i més 

destacades de la publicació. Les seues il·lustracions acompanyarien, pràcticament en 

cada exemplar mensual, els relats que escrivien algunes escriptores de renom, com eren 

Dolors Monserdà, Víctor Català o Carme Karr, entre d’altres. Com a dibuixant, la seua 

tasca a la revista va ser molt extensa i es va posar com a model de la dona independent, 

al servei del país i de la tradició conservadora que preconitzava la revista.   

 

La il·lustració de textos a revistes va ser un treball que l’artista inicià en 1907, 

primer a Feminal i després a altres publicacions (La Ilustración Artística)i llibres, com 

fou el cas de la novel·la Montserrat, de l’escriptora Dolors Monserdà, uns treballs amb 

què no guanyava gaire diners però “era un ingrés fix amb el que podia contar cada mes, 

i també va començar a donar classes particulars de dibuix i pintura” (OLTRA: 2013, 80).  

 

                                                 
86Publicat a Poble Català, novembre de 1906.  
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tota d’estudi, de coratge i de sacrificis” (Feminal, 30-05-1909). L’any 1908 Lluïsa 

Vidal, que patia importants problemes econòmics i necessitava diners per traure 

endavant la seua família, publicava a Feminal un anunci oferint-se per a fer classes de 

dibuix i pintura.  

 

Carme Karr, que escrivia de vegades amb el pseudònim de Joana Romeu, 

manifestava “la seua indignació pel tractament tant sexista que Lluïsa rebia a la premsa. 

Reivindicava l’artista i denunciava els criteris tendenciosos per jutjar el seu art... perquè 

la venjativa premsa masculina no pot acceptar una dona artista qui no pertany a cap 

partit, ni combrega amb cap capelleta” (RUDO: 1996, 198). 

 

La seua presència en la societat catalana d’aleshores creixia dia a dia, malgrat els 

problemes. Així, l’any 1914, va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona de pintar 

el retrat de la poetessa Josepa Masanès87

                                                 
87Aquest retrat es pot contemplar al Palau de Rquesens seu de l’Acadèmia de les Bones Lletres de 
Barcelona, ubicat al carrer Bisbe Caçador.  

 que, com destaca Rudo, “fou el primer retrat 

femení que s’incorporava a la Galeria de Catalans Il·lustres” (RUDO: 2001, 31). I a la 

primavera del mateix any s’organitza a la Sala Parés l’exposició més extensa amb obra 

de Lluïsa Vidal en la qual destacaren retrats de dones significatives de la cultura 

catalana, com, entre d’altres, Dolors Monserà, la comtessa de Castellà, Caterina Albert, 

Carme Karr, la poetessa Agnès Armengol, l’actriu Margarita Xirgu o la compositora 

Narcisa Freixa. Les crítiques publicades a la premsa destacaven la seua “seguretat en el 

dibuix i àmplia pinzellada” (El Poble Català, maig 1914) o “al revés de la majoria de 

pintores que pequen d’una tendència a les suavitats, la Lluïsa peca de dura” (La Veu de 

Catalunya).  

 

 A l’octubre del 1914, el seu pare, Francesc Vidal, moria a conseqüència d’una 

obstrucció intestinal: tenia seixanta-sis anys. La seua desaparició i l’inici de la Primera 

Guerra Mundial van provocar en Lluïsa Vidal un profund neguit; no obstant això, va 

seguir treballant en un moment en el qual Barcelona rebia les primeres influències dels 

nous corrents estètics com el cubisme i el futurisme.  
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La pintora va reaccionar davant la Guerra Mundial signant un manifest 

pacifista,88

Comptat i debatut, com hem pogut observar, l’entorn familiar i en especial l’alè 

del pare i els seus contactes amb altres artistes i mestres, van ser clau en la formació de 

Lluïsa Vidal com a pintora. La seua estada a París, durant un curs, per a millorar i 

perfeccionar la tècnica, li serví també per anar assolint una certa consciència feminista, 

gràcies al diari La Fronde. El seu retorn a Catalunya comportà la seua consolidació com 

a artista, reconeguda per la crítica i pel públic, com proven les vint-i-cinc exposicions 

que en vida mostraren la seua obra, i altres posteriors que tambéen recolliren algunes. 

Al respecte, Marcy Rudo escriu que “encara que la pintura de Lluïsa Vidal estava 

enormement influenciada pels mestres espanyols, el modernisme català era visible en 

els tons del seu pinzell, en l’ús de la transparència lluminosa en els colors de fons i en 

l’elecció cada vegada més freqüent de temes simbòlics” (RUDO: 1996, 79). 

L’historiador d’art Alexandre Cirici Pellicer destaca el paper singular de Lluïsa Vidal 

entre els pintors catalans en tant que va aportar una visió femenina només comparable a 

 fins a l’extrem de participar en la fundació el 1915 del Comitè Femení 

Pacifista de Catalunya, que lideraven Carme Karr i Dolors Monserdà. Al mes de maig 

es publica a la revista Feminal l’última il·lustració de Vidal, ja que la revista va tancar 

en 1917.La grip en la primavera del 1918 va fer molt de mal a tot Europa i Lluïsa Vidal 

va emmalaltir. Moria finalment el 16 d’octubre de 1918 als quaranta-dos anys. Un final 

sobtat que va impedir que fera testament de la seua obra. Així, la seua que era una 

professió no reconeguda per a les dones, iniciava un camí difícil de reconeixement 

pòstum. La seua obra i béns passaven a ser propietat de les seues germanes fadrines. A 

més a més, alguns familiars sembla que canviaren la signatura d’alguns dels seus 

quadres i posaren la signatura de Ramon Casas, que es cotitzava més en el mercat i 

gaudia de major prestigi, segons apunta Marcy Rudo en l’estudi esmentat, on conclou 

que Vidal “es va convertir en una figura respectada i el conjunt de la seua obra va 

despertar interès per part del públic. Després de més de vint anys d’exposicions, premis, 

crítiques favorables, reconeixement internacional i participació compromesa en la vida 

cultural de l’època” (RUDO: 2001, 31). Consol Oltra assegura que alguns familiars 

llunyans de la pintora la recorden com una dona “lluitadora, molt treballadora, 

optimista, simpàtica, decidida i molt alegre” (OLTRA: 2013, 84).  

 

                                                 
88Feminal, octubre 1915. 
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la de Berthe Morisot dintre del moviment impressionista francés. Una dada curiosa i al 

mateix temps interessant, que demostra la posició de la pintora en aquella època: Lluïsa 

Vidal i Pablo Picasso van tenir en comú que van realitzar la seua primera exposició 

junts, al mateix temps, en el famós local d’Els Quatre Gats (1898). Els artistes Miquel 

Utrillo89 i Santiago Rusiñol foren uns dels impulsors d’aquest local que es va convertir 

en lloc de trobada d’artistes i en focus difusor dels postulats del Modernisme90

Ha estat en els últims anys quan la seua figura s’ha rescatat de l’oblit. L’estudi 

de Marcy Rudo publicat el 1996 per l’editorial La Campana és clau, com també la 

mostra itinerant que “La Caixa” va organitzar l'any 2002: Granollers, Vic, Lleida i 

Gironaon en el seu catàleg Lluïsa Vidal, pintora, a més de Rudo, van col·laborar les 

crítiques Mercedes Valdivieso, Mireia Freixa i Mary Nash. Les obres exposades 

procedien majoritàriament de col·leccions privades. L'exposició estava integrada per 

setanta peces entre olis, aquarel·les, dibuixos i il·lustracions. La mostra permetia 

repassar la versàtil producció de l'artista: retrat de l'entorn familiar, entre els quals 

, com ja 

hem indicat anteriorment.  

 

També destacà com a il·lustradora de llibres i revistes, malgrat que es va dedicar 

al retrat i a la pintura de gènere. A les seues obres, com analitzarem a continuació, hi ha 

influència de Ramon Casas, de Rusiñol o Velázquez, entre d’altres. I podem detectar 

igualment una certa influència posterior de Sargent, Whistler i Manet. 

 

Després de la seua mort, al més de juny de 1919 la Sala Parés de Barcelona 

organitzava una exposició homenatge retrospectiva de Lluïsa Vidal. Hi havia també 

obra seua a la Tómbola homenatge a Fortuny (1920). Al I Saló Mirador. 100 anys de 

Retrat Femení de Barcelona (1933). Molts anys després se segueix recordant la seua 

figura a l’Exposició d’Il·lustració Catalana (1966), a una Exposició de 6 pintores 

catalanes, en l’Acadèmica de Belles Arts de Sabadell (1975), i a l’exposició Lluïsa 

Vidal, pintora modernista, al Palau Moja, de Barcelona en 1997.  

 

                                                 
89Utrillo mantenia una amistat amb la família Vidal, així, els va dedicar articles a Eco de Sitges o 
Pèl&Ploma. 
90 Per a més informació, consulteu la pàgina 310 de Reyero-Freixas Pintura y escultura en España1800-
1910 (1995). 
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destaquen els de nens i adolescents, personatges públics de l’aristocràcia catalana, 

escenes domèstiques i costumistes, de carrer. 

 

Consol Oltra publicà, al 2013, el llibre Lluïsa Vidal. La mirada d’una dona, 

l’empremta d’una artista. Finalment, al Museu Modernista s’organitzà en 2014 

l’exposió Amb ulls de dona. Lluïsa Vidal, la pintora modernista.  
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5. LA PINTURA DE LLUÏSA VIDAL 

 

Com hem vist al llarg d’aquest treball, Lluïsa Vidal pintà molt durant de la seua 

vida, exposà en llocs de reconegut prestigi com la Sala Parés i els principals museus de 

Catalunya, Madrid i fins i tot a Mèxic, un detall que cobra un gran valor atenent al fet 

que era una dona i que en el moment en què va viure les pintores tenien vetades moltes 

pràctiques artístiques.  

 

El pinzell de Lluïsa Vidal retrata tota una època. Hi predominen els retrats, 

molts d’ells familiars, però també hi ha altres d’amigues escriptores, artistes o 

destacades figures de la burgesia catalana. Així mateix hi ha paisatges: marines 

relacionades amb l’estiu i les vacances, escenes vinculades amb els costums populars, 

especialment de caire religiós, i hi ha sobretot un seguit de quadres sobre l’univers 

femení: la maternitat, les tasques de la llar o la família.  

 

En efecte, els vuitanta-un quadres seleccionats, que hem pogut identificar i 

localitzar al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a la Sala Parés de Barcelona, 

i altres, en els llibres i estudis publicats per les investigadores Consol Oltra i Marcy 

Rudo,representen diverses temàtiques, dimensions i tècniques.  

 

En aquestes peces quadres podem comprovar com la seua pintura aborda temes 

del seu temps, de la societat burgesa, la família o la tradició. Però el gran tema de la 

pintura de Lluïsa Vidal és la dona. La seua producció artística mostra l’estètica de 

l’època en què va viure. La classificació de les obres s’ha fet atenent als criteris de la 

tesi i relacionant la dona artista amb la societat que l’envolta. La seua pintura destil·la 

els valors de la burgesia i de la societat finisecular on destaca el pes de la tradició, de la 

família i de l’església.  
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 A la seua producció hi ha diferents etapes,una de formació inicial, un altra més 

prolífica, com és a partir de l’any 1903, una vegada ha tornat de París, i una darrera de 

maduració personal que s’allargà fins al 1918.Hem classificat la seua obra en un primer 

gran apartat d’autoretrats, per analitzar com l’artista es pintava ella mateixa. En segon 

lloc hem aglutinat un altre grup de retrats familiars, altres dedicats a gent coneguda i 

important dins la burgesia catalana i un altre de dones que van col·laborar a la revista 

Feminal. Després hem establert una secció d’obres vinculades amb la burgesia catalana, 

on també hem triat un conjunt de paisatges, molts d’ells relacionats amb les zones de 

vacances de les famílies benestants d’aleshores. 

 

 A la pintura de Lluïsa Vidal destaquen un altre conjunt de composicions 

d’escenes domèstiques en les quals reflexiona sobre les tasques diàries de les dones, des 

de l’educació o la cura dels fills o els infants fins al món de la costura o de la neteja de 

la casa.Per últim, hem fet dues agrupacions més: una sobre escenes religioses i 

tradicions populars i una altra relacionada amb la reflexió sobre l’ofici de la pintura i el 

que significa el món interior de l’artista. 
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5.1. Els autoretrats 

 

Comencen l’anàlisi de la seua producció amb un conjunt d’autoretrats que va 

pintar amb tècniques i estils diferents. Com és aquest autoretrat de carbó sobre paper (1) 

en el qual crida l’atenció la seua mirada atenta i penetrant, que contrasta amb la imatge 

difusa del seu cos, pintat a trets solts, molt difuminat. La protagonista apareix asseguda i 

es mostra seriosa donant a entendre que domina la situació. Sembla que pensa o espera 

a algú. 

 
1. Autoretrat. Carbó sobre paper, 33x40cm., col·lecció F. Vidal 
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També hi ha un altre autoretrat de l’any 1899, amb oli sobre tela (2), que es va 

exposar a la Sala Parés de Barcelona en octubre de 1919 i, després, a l’exposició de Sis 

Pintores Catalanes de 1975, molts anys després. En aquesta obra, destaca la seua 

mirada serena ja que es reivindica com a pintora: agafa el pinzell amb seguretat. Un 

altra vegada, el fons es difús, el que contrasta amb un vestit vermell que crida l’atenció 

en el conjunt de l’obra i amb el seu cos en un primer pla, de manera que ella es reafirma 

en en el seu paper de pintora.  

 

 
2. Autoretrat (1899).Oli sobre fusta, 36 x 27 cm., MNAC 

 

En un altre autoretrat (3) de Lluïsa Vidal, de l’any 1908, publicat a la revista 

Feminal,l’artista està posant-se una jaqueta. En aquesta ocasió va vestida com les dones 

burgeses de l’època, va molt elegant amb guants i un barret amb plomes al cap.  
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3. Posant-me la jaqueta (1908) Publicat a Feminal 

 

En tots aquests autoretrats, la pintora mira fixament l’espectador buscant 

establir-hi un diàleg i transmetent un desig de comunicació artística. Aquests autoretrats 

són diferents, ja que retraten l’artista amb postures diverses. Un (2) mostra la pintora 

amb mirada directa i concentrada i actitud professional. Aquesta obra més primerenca 

sembla una declaració d’intencions: la presenta vestida amb la bata de treball davant un 

cavallet, amb la paleta i el pinzell en la mà: “Aquesta pintura permet relacionar Lluïsa 

Vidal amb altres artistes europees de la seva època que també vanpintar representacions 

del seu jo professional” (RUDO: 2001, 37). Al dibuix al carbó (1), la pintora està 

relaxada, amb una mirada atenta dirigida a l’espectador. Finalment,Posant-me la 

jaqueta (3), la representa al seu taller però al final del dia, com si no volguera marxar, 

mirant cap endavant i vestida a la moda burgesa.Per tant, en aquestes obres la pintora es 

reafirma com a dona pintora, burgesa, reflexiva i filla del seu temps. 

Cap a la fi de 1907, el Círculo Artístico va organitzar una exposició d’autoretrats 

patrocinada per la Casa Reial. Lluïsa Vidal fou l’única dona que va participar en 

l’Exposición de Auto Retratos de Artistas Españoles amb Posant-me la jaqueta, valorat 

aleshores amb 1.000 pessetes, segons Marcy Rudo. A més a més, és una obra molt 
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significativa de la seua situació personal: “Tot i que els crítics el van lloar perquè era un 

quadre ple de vida, pintat amb energia i una llibertat envejables, aquell autoretrat era 

una desoladora plasmació de tot el que Lluïsa havia passat. I si no ho airejava en 

societat, ho suggeria en la seva pintura” (RUDO: 1996, 172).  

I és que la pintora va patir molts problemes per poder obrir-se camí en el món de 

l’art. Després la seua família va encarrilar tot un seguit de males notícies amb la 

malaltia d’una germana, Carlota que va morir de verola l’any 1095,i els entrebancs del 

negoci del seu pare que el mateix any es retirà a Olot en haver patit una crisi nerviosa.  

En tot cas, la producció plàstica de Vidal es mou dins “la tradició modernista 

moderada, en la qual, d’altra banda, se situaven al final de la primera dècada del segle, 

Casas, Rusiñol i la majoria dels artistes que qualifiquem de modernistes” (FREIXA: 

2001, 113). Les influències que la marcaran seran múltiples i variades. La seua pintura 

és costumista i d’una tècnica, considerada per la crítica, com a molt bona: “Tots els 

professors de Lluïsa Vidal s’havien allunyat d’una manera o altra de la tradició artística 

a partir d’indagacions pròpies (Enric Gómez, Joan González, Arcadi Mas). Totes 

aquestes influències es poden reconèixer en la pintura de Vidal: els temes escollits, la 

tria cromàtica i l’ús vibrant dels colors, a la manera de Mas i Fontdevila, les tonalitats 

més ombrejades i personals l’estil de Carrière. Fons fluids i pinzellades apreses dels 

grans mestres espanyols, sobre tot Velázquez” (RUDO: 2001, 27). 
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5.2. El retrats familiars 

 

La producció artística de Lluïsa Vidal destaca, així mateix, per la gran quantitat 

de retrats de membres de la seua família. No podem oblidar els problemes i les 

restriccions que les acadèmies imposaven a les dones per poder practicar i treballar amb 

models humans, per això la millor manera d’aprendre i perfeccionar la tècnica era fen 

servir la gent que tenia al seu voltant i que eren de confiança: “Les dones artistes tenien 

grans dificultats per treballar amb models, per la qual cosa els seus familiars més 

directes són els protagonistes de les seves pintures i la galeria de retrats és 

majoritàriament femenina, sobretot de les germanes i el seu entorn més pròxim” 

(FREIXA: 2001, 105). 

 La protagonista del retrat Carlota Vidal, la seua germana (4) està pintada de 

jove, amb una mirada clara i profunda on contempla directament l’espectador. No 

somriu, està seriosa i destaca igualment pel cabells rebolicats i la seua cara quasi 

angelical, reforçada pels ulls blaus i la flor al cabell. 

Aquest retrat (4), de l’any 1903, amb tècnica d’oli sobre tela i de grans 

dimensions, és d’influència whistleriana. Hi predominen els grisos i blancs. Va estar 

considerat un dels quadres més notables en la seua primera exposició a la Sala Parés91

                                                 
91A maig de 1909 Vidal exposà 12 obres, a banda de la citada, també destacà un retrat a sanguna de Maria 
Muntadas, dotat amb gran moviment i gràcia, i l’expressió descarada d’El niño con su perro que fou 
qualificada d’obra mestra de l’espontaneïtat (RUDO: 1996, 179). 

.  
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4. Carlota Vidal, germana de la pintora (1903). Oli sobre tela, col·lecció privada 

 

El retrat (5) de Rosina, un altra germana de la pintora, també de la mateixa 

època, és d’oli sobre tela però més petit. La protagonista, que ens mira directament, va 

vestida de negre i presenta una mirada trista i desolada, com si ens transmetera que està 

perduda. Per altra part, el fons difús recorda les obres dels pintors impressionistes 

francesos.  
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5. Rosina Vidal, germana de la pintora (1903-1905). Oli sobre tela 33x25 cm., 

col·lecció privada 

 

 

 

Aquest retrat de Carlota Vidal (6), sembla que estiga per acabar. Presenta el cap i la 

mirada de la protagonista cap avall i de perfil, els cabells rossos desfets, i la cara molt 

blanca. Sembla que la protagonista es mostra com si volguera confondre’s amb el fons 

difús de la composició. 
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6. Retrat de Carlota Vidal (sense data). Oli sobre tela 27 x 29 cm.,  

col·lecció particular  

 

  

El pare de la pintora, Francesc Vidal apareix en un gravat (7) de llapis sobre 

paperde petites dimensions, amb la mirada cap avall i perduda. L’home sembla que està 

pensatiu i preocupat. Aquesta obra, que data de 1891, és una de les primeres de Lluïsa 

Vidal.  
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7. Francesc Vidal, pare de la pintora (1891). Llapis sobre paper, 12x7 cm.,  

col·lecció privada 

 

 La mare, Mercè Puig (8), fou retratada, l’any 1912, en un quadre d’oli sobre 

tela. Aquest llenç fou exposat a la Sala Parés de Barcelona (oct. 1919) i participà en 

l’Exposición Salón Miradors. Cent anys de retrat femení en la pintura catalana, de les 

Galeries Laietanes, el mes d’abril de 1913. La mare, igual que el pare, també destil·la 

certa preocupació amb aqueixa mirada serena i humil, com suggereix també el cap 

inclinat lleugerament cap avall. I motius no en faltaven, en l’any 1912 la família ja 

havia patit la pèrdua d’una germana i la davallada i posterior crisi dels negocis del pare. 
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8. Mercè Puig, mare de la pintora (1912). Oli sobre tela, 21x21 cm.,  

col·lecció privada 

 

Hi ha un altre retrat de Carlota (9), de 1905. La germana de la pintora queda 

immortalitzada en un llenç d’oli sobre tela que està dipositat al Museu Nacional d’Art 

de Catalunya, i que va participar, al menys que es tinga constància, en tres exposicions: 

General de Bellas Artes de Madrid (Maig 1906), Sala Parés (juny 1914)92

                                                 
92Amb motiu d’aquesta exposició a la Sala Parés l’any 1914, la premsa de Barcelona ja tractava “d’ilustre 
dama” i “celebrada artista” a Lluïsa Vidal (Rudo: 1996,197).  

 i un altra a la 

mateixa Sala Parés (octubre 1919). 

La germana figura asseguda, i posa com si fora una model. Va arreglada i 

vestida seguint els paràmetres de la burgesia de l’època, amb el coll lleugerament 

inclinat i sense riure gaire. Ens contempla directament i està recolzada amb una postura 

com si reafirmarala seua feminitat i la seua personalitat però sense insinuar cap mena 

d’erotisme.  
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9. Carlota Vidal, germana de la pintora (1905). Oli sobre tela, 116x 90.5 cm., 

Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

Hi ha un altre retrat familiar de Marta Vidal (10) que data de l’any 1911, 

igualment d’oli sobre tela i de grans dimensions. Pertany als fons del Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, i va ser mostrat al públic, al menys, en la VI Exposició 

Internacional d’Art de Barcelona (maig 1911), on va guanyar un tercer premi; també a 

la Sala Parés en dues ocasions (juny de 1914 i octubre de 1919) i al Salón Mirador. Cent 

ants de retrat femení a la pintura catalana, Galeries Laietanes i Sis pintores catalanes a 

Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.  

Marta somriu, fet que és molt diferent a la resta d’obres que hem comentat on el 

gest de la cara era de certa preocupació. Porta un vestit blanc i primaveral i un pom de 

flors a la falda. Aquesta obra de Lluïsa “va ser considerada un dels millors retrats 

exposats, i el seu preu era de 4.000 pessetes” (RUDO: 1996, 188). 
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10. Marta Vidal, germana de la pintora (1911). Oli sobre tela, 180x136 cm., 

Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

 

En el retrat de Maria Vidal (11) destaca la mirada de complicitat de la 

protagonista amb l’espectador amb qui estableix un cert diàleg. El color blau del vestit a 

joc amb el barret i el fons del jardí amb arbres i fulles són altres aspectes de l’obra a 

tenir en compte. Una vegada més, la protagonista es mostra seria, melangiosa, amb cara 

de poques amigues. El blau del vestit i les fulles de l’arbre de darrere es confonen amb 

la protagonista que amb la corbata vermella i el bastó masculí li donen una 

semblançavaronil.  
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11. Retrat de Maria Vidal, col·lecció particular  

 

 

El retrat següent, de la primera època de producció ja que data de 1895, és de 

Frederic Vidal, germà de la pintora (12), un oli sobre tela. Pertany a una col·lecció 

privada. En aquesta obra destaca la mirada trista i el rostre seriós del xiquet que mostra 

un cert aire andrògin, el qual fa dubtar de la seua identitat sexual. El vestit blanc i pur, 

els llavis carnosos i els ulls inquiets ajuden a transmetre aqueixa sensació de 

preocupació.  
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12. Frederic Vidal, germà de la pintora (1895). Oli sobre tela, 70x46 cm., 

col·lecció privada 

 

Una sensació semblant trobem al retrat de carbó i pastel sobre paper de Teresa 

Vidal, germana de la pintora (13). En aquest cas la model està pintada per darrere i no 

frontalment. Mostra un cabell recollit i despentinat. Figura amb el coll inclinat 

tímidament, com si s’asomara al quadre amb mirada també seria i preocupada. Destaca, 

per altra banda, el fons difús i el contrast entre el blanc de la seua roba i el negre del 

cabell. De nou tenim un altre retrat on la seua protagonista no es riu.  
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13. Teresa Vidal, germana de la pintora. Carbó i pastel sobre paper, 26x23 cm., 

col·lecció privada 

 

El nebot de Lluïsa Vidal serà el protagonista del retrat Marcel de Montoliu i 

Vidal, nebot de la pintora (14), un quadre de 1906 d’oli sobre tela.Pertany a una 

col·lecció privada i participà en una exposició a la Sala Parés (març 1906) on era l’única 

dona que col·laborava. El xiquet està jugant, però sembla que estiga pensant i amb certa 

preocupació. D’aquesta obra destaca el colorit.Els cabells dorats i rebolicats, propi de 

l’edat, fan que semble un marineret. La boca també la té lleugerament inclinada, com si 

volguera dir alguna cosa, que al final es la calla.  
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14. Marcel de Montoliu i Vidal, nebot de la pintora (1906). Oli sobre tela 44x50 

cm., col·lecció privada 

 

En relació amb la producció artística d’aquesta etapa, Lluïsa Vidal “havia 

enllestit tretze obres notables per exposar-les juntament amb obres de Baixeras, 

Tamburi, Nogués, Flo i Estrany. Entre aquelles tretze obres, hi havia pintures i estudis 

fets a l’aire lliure, un oli de grans dimensions intitulat Niño desnudo en la playa, un 

altres titulats Lacabeza de naru, Niños en la ginesta, nen ros i El chico del perro, i un 

estudi i retrat a l’oli d’una amiga de la família, Maria Pella i Tort (RUDO: 1996, 158).  

Aquest retrat no agradà gens a la protagonista, que demanà retirar-lo, però la 

pintora es va negar per complet. Raimon Casellas, en una ressenya publicada a La Veu 

de Catalunya, parla d’aquest retrat com “fantasiós de posa, sumptuós de color, elegant 

d’arranjament...una delícia d’observació i traducció pictòrica...més fàcil, més 

desinvolta, més agraciada...una imatge pròpia”. L’Exposició fou un èxit, fins i tot el 

propietari de les galeries Parés va felicitar-la per “la unànime bona impressió que les 

seves pintures havien produït en tots aquells que havien passat per la galeria, inclosos 

importants artistes” (RUDO: 1996, 159). 
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En la producció artística de Lluïsa Vidal hi ha pocs homes retratats, ja que 

predominen les dones, com per exemple el de Frasquita Vidal, germana de la pintora 

(15), de 190993

 
15. Francisca Vidal, germana de la pintora (1909). Oli sobre tela,  

171x197 cm., Fundació Pau Casals 

 

La germana està asseguda, amb gest seriós, cara de preocupació i mirada cap 

avall. Sembla que està esperant per sortir d’on està, ja que va vestida molt elegantment. 

Al fons d’aquesta obra la música és la protagonista, el faristol per a les partitures i el 

violoncel damunt de la taula dóna a entendre que està descansant i preparada per a tocar 

en un concert. La foscor del fons del quadre i la blancor que desprén la seua figura 

també són altres elements singularitzen aquesta composició.  

 

. És un oli sobre tela que pertany als fons de la Fundació Pau Casals i 

que es va exposar entres ocasions a la Sala Parés (maig de 1909, maig de 1914 i octubre 

de 1919). 

                                                 
93A la Sala Parés (maig 1990) Vidal i Texidor preparen una gran exposición. Lluïsa exposa 12 quadres, 
alguns de gran tamany: “Les qualitats de Lluïsa unàniment admirades pels crítics van ser el domini de la 
realitat i de la maestria tècnica” (VIDAL: 1996, 180).  
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En la seua producció, també destaca el retrat de les germanes Rosina i Teresa 

Vidal Puig (16) que va pintar l’any 1914, que són al menjador de casa, una asseguda 

amb la mirada perduda i l’altra en moviment. Les dues no es miren, estan cadascuna al 

seu albir esmorzant o fent un café.La profunditat de l’escena domèstica igualment és un 

altre element a tenir present, amb la llum que desprén la finestra de dins de tot. Les dues 

germanes van vestides de dol per la mort del pare l’any 1914 i sembla que estiguen 

enfadades i amb certa desesperació. 

Com podem comprovar,“tots els membres de la seva família li van fer de model 

per poder practicar i perfeccionar la seva tècnica. Com que no volia estudiar a 

l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, la Llotja, ja que no era benvinguda com 

alumna amb intencions serioses, va rebre lliçons de dibuix i pintura a l’obrador del seu 

pare” (RUDO: 2001, 21).  

 

16. Les germanes Rosina i Teresa Vidal Puig (1914). Oli sobre tela,  

arxiu fotogràfic de Barcelona 

 

Vidal havia adquirit molta experiència pintant a membres de la seua família i la 

crítica des de les primeres exposicions va ser unànime. “Executats amb una severitat i 

una sobrietat gens comunes avui en dia” (Eco de Sitges, 27 de novembre de 1898). 

Vidal “abocava en el retrat tot el seu poder d’observació com artista i com a dona, amb 
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una remarcable intensitat pictòrica; era una mirada directa, coratjosa i decidida” (RUDO: 

2001,35). La d’una dona i artista conscient de ser-ho i que capta l’atmosfera de la seua 

família i tal vegada també la fi d’una manera de ser burgés a Barcelona, és a dir, d’una 

societat en transformació a la fi del segle que ha d’acollir un nou temps.  
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5.3. Els retrats d’altres persones 

 

Els retrats de Lluïsa Vidal adquiriren fama i prestigi pel domini de la tècnica que 

concedia una gran naturalitat a les seues produccions, així que “quan retratava un adult, 

persona de seny, Lluïsa Vidal esdevé la dona d’esperit cultivat, d’intel·ligència fina i 

ardida, que res espanta per que tot ho respecta: l’ànima bondadosa que tot ho capeix per 

té el do de saber-ho intuir-ho tot: les misèries i les glòries que formen l’existència de 

cadascú” (Feminal, 28 de maig de 1909). 

En alguns retrats de nens, la pintora experimenta i exhibeix les seues habilitats 

per captar els sentiments de les persones. Enaquest retrat (17), per exemple, el nen, 

vestit de militar, està saludant al públic amb una mirada viva i expectant.Com vam 

publicar a la revista Feminal, “cal emfatitzar l’excepcional sensibilitat per retratar nens. 

Pintant un nen enjogassat, Lluïsa Vidal sembla esdevenir nen, els seus ulls espurnegen 

alegres i el seu franc somriure s’accentua” (Feminal, 28 de maig 1909).  

 

 

17. Sense títol (1903-1905). Oli sobre tela, 56,5x 46,5 cm, col·lecció privada 
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Per altra banda, tenim localitzada una amplia col·lecció de retrats femenins que, 

com veurem tot seguit, van construint un món interior propi i un llenguatge particular de 

l’artista, a més de reflectir el seu temps. 

 
18. Sense títol (1911-1914). Oli sobre tela, 29x21 cm., col·lecció F. Vidal 

 

 

En aquesta peça (18) retrata una dona que està pelant una fruita, sembla una 

taronja. Un altre cop la protagonista mostra la mirada cap avall i no somriu. Destaca el 

color negre del vestit i les pinzellades impressionistes que dibuixen un fons poc clar. De 

nou, la figura de la dona està de perfil i concentrada en la seua tasca, sense fer cas de 

l’espectador. Es mostra pensativa. 
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19.Sense títol (1911-1914). Oli sobre tela, 28x32,5 cm., col·lecció privada 

 

En aquest retrat (19), tornem a tenir una jove amb el cap lleugerament inclinat i la 

mirada cap avall,està de costat i amb un semblant pensatiu. Sembla que li ha passat 

alguna cosa. Reflexiona tímidament, com suggereixen els ulls tancats. D’aquesta obra 

destaquen també les pinzellades grosses i el contrast entre el blau, l’ocre i el negre del 

cabell. 
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20.Sense títol. Oli sobre tela, 30x20 cm., col·lecció privada 

 

En aquesta obra (20), la jove protagonista tampoc està de cara a l’espectador. 

Fuig la seua mirada, porta el cabell rebolicat i presenta un posat d’exclamació. En la 

majora de retrats les dones apareixen patint,però en aquest cas la tenim amb els ulls 

tancats i la boca semioberta com si volguera dir alguna cosa o com si estiguera somiant 

o dormint. 
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21. Sense títol. Oli sobre tela, 34x26 cm., col·lecció privada 

 

En aquest retrat d’una jove (21) destaca el color vermell de la roba i els llavis 

encarnats i sensuals. Una vegada més està seriosa i pensativa i amb els cabells llargs, 

negres i desfets. Tal vegada siga una manera de la pintora de mostrar les joves 

inconformistes i rebels, amb caràcter fort.  

Igualment una obra de sanguina sobre paper retrata una dona amb una actitud 

molt sensual (22), que mostra el muscle, amb poca roba al cos, i que té el cabell solts. 

No sabem si està al llit o vestint-se, però sembla que s’adreça a l’espectador, amb els 

llavis en moviment i la boca mig oberta. 
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ç  

22. Sense títol. Sanguina sobre paper 45x33 cm., col·lecció Carme Vidal de Martí 
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En la següent pintura és probable que la model siga la mateixa que l’anterior, però 

en aquest cas (23) destaca la mirada perduda, profunda i melancòlica i torna amb 

l’erotisme per tenir el muscle destapat.  

 
23. Sense títol. Carbó i pastel sobre paper 36,5x51,5 cm.,  

col·lecció M. Teresa Vidal Laínez 

 

En aquesta obra (24) retrata una noia de la societat burgesa benestant. Amb un 

gran barret negre i un vestit refinat, la protagonista també mostra la mirada perduda i els 

llavis encarnats. El coll alt del vestit i el fons difús donen a aquesta pintura una certa 

sensació d’inquietud i patiment, de no dominar molt bé la situació o de no saber on està. 

A més a més té la cara blanquinosa i les celles ben marcades.  
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24. Sense títol (1901). Oli sobre tela 21x16 cm., col·lecció Vidal Canadell 
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La jove que pinta Lluïsa Vidal en aquest retrat (25) està trista, sols cal veure-li la 

mirada. Destaquen els moflets colorats, els llavis vermells i el cabell llarg i despentinat, 

que li cau damunt del cos. 

 
25. Sense títol (1902). Oli sobre tela, 32x45 cm., col·lecció Cendra-Morera 

 

Un altre retrat (26), d’un noi amb la mirada perduda en l’horitzó i parcialment 

inclinada cap enrrere. Crida l’atenció per l’ambigüitat sexual que destil·la el 

protagonista. El fons fosc i la vestimenta negra recorda un poc algunes obres de 

Rembrant o Caravaggio que es caracteritzen per aquesta llum tenebrosa. El noi porta a 

la mà un paraigua i està preparat per sortir al carrer. 
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26. Sense títol (1893-1895). Oli sobre tela 97x74 cm., col·lecció Vidal Canadell 

 

La majoria dels retrats femenins que acabem de descriure deurien ser d’amigues o 

familiars de Lluïsa Vidal, però molts d’ells estan sense identificar. En aquest cas, les 

dones que retrata Vidal, sempre concentrades en elles mateixes, estan pensatives o 

reflexives, el que dóna a entendre que són persones intel·ligents.  

A més a més, solen desenvolupar activitats intel·lectuals o no fan res, com si 

destacara que són dones i no rols socials adjudicats prèviament per la societat. Les seues 

mirades penetrants, dirigides a l’espectador, semblen reclamar que les contemplen, però 

no com a un objecte de desig o de por, seguint l’antiga pràctica del pensament patriarcal 

de l’art occidental, sinó com a dones que desitgen ser contemplades com són. Malgrat 

tot, són dones tristes, filles del seu temps, conscients de la decadència del moment i 

sense saber encara que són subjectes autònoms.  
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5.4. Els retrats de gent coneguda 

 

En la producció pictòrica de Vidal, dins de l’àmplia i prolífica sèrie de retrats, hi 

ha molts sobre gent important de la burgesia catalana. Podem deduir que molts 

d’aquests quadres serien encàrrecs de coneguts o amics.Així tenim un retrat d’oli sobre 

tela de Maria Luisa Güell i López (27) que data de l’any 1900, i de la col·lecció 

Vizconde de Güell, i que es va exposar a la Sala Parés (març 1900). En aquesta obra 

destaca el fons fosc i negre del quadre, del mateix color del vestit elegant que porta la 

protagonista que, una vegada més, téla mirada trista i dispersa. Amb les mans deixades 

caure, i cobertes amb un uns guants de festa a conjunt amb el barret. Sembla com si 

estaguera deixant corre el temps amb sintonia amb la societat burgesa de l’època de 

final de segle en què viu Vidal. La protagonista del retrat era la germana de Juan 

Antonio Güell López, marqués de Comillas (1875-1958).  

 

 
27. Maria Luisa Güel i López (1900). Oli sobre tela 131x74 cm.,  

col·lecció Vizconde de Güel 

 

També hi ha altres dos retrats, que deurien ser encàrrecs. Aquests són els de 

Felipe Bertran (28) (1906), on destaca la mirada profunda del protagonista que porta en 
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les mans unes notes i que va molt ben vestit, com la gent de la burgesia d’aleshores, 

amb corbata negra. En aquest cas, a diferència dels retrats femenins que hem vist adés, 

l’home es mostra segur i tranquil. El fons és marró i no negre.  

 
28. Felipe Bertran (1906). Oli sobre tela, 67,5x55 cm., col·lecció Britt Canipel 

 

El retrat femení de Maria de las Mercedes Mata de Bertrandrand Serra (29) 

(1905), contrasta amb l’anterior on torna el fons negre, la mirada trista i profunda de la 

protagonista i en aquest cas els cabells estovats. També hi trobem el detalls de les joies, 

signe i símbol de la seua posició social,i la vestimenta refinada, que com és fosca es 

confon amb el fons del quadre.  
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29. Maria de las Mercedes Mata de Bertrandrand Serra (1905). Oli sobre tela,  

60x50 cm., col·lecció privada 

 

La capacitat de copsar l’ànima del model constituïa un dels motius pels quals els 

crítics qualificaven els seus retrats de masculins94

                                                 
94Vegeu La veu de Catalunya (18 de març de 1900 i 29 d’octubre de 1903), La Publicidad (21 de març de 
1900 i 29 d’octubre de 1902) i Diario de Barcelona (12 maig de 1909). 

 i la comparaven amb altres retratistes 

reconeguts de l’època, com Ricard Canals.  
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30. Retrat de Maria Condeminas (1909). Oli sobre tela, 180x110 cm.,  

col·lecció particular 

 

En aquest retrat (30) de Maria Condeminas (oli sobre tela) predomina el morat 

del vestit i el fons de l’obra de tonalitats verdes. Les mans de la protagonista estan 

estilitzades, i agafen la fruita amb molta delicadesa. La protagonista és la muller d’un 

industrial de la burgesia catalana que també fou pintora amateur i col·laboradora de la 

revista Feminal.Vidal incorpora el bodegó a aquest retrat amb una atmosfera 

crepuscular, com altres que hem examinat, per exemple el de Les germanes Rosina i 

Teresa Vidal (16) .  

El següent retrat és el de Dolors Vidal de Utrillo (31), dona de Miquel Utrillo 

(Barcelona, 1862-1934), que fou promotor artístic, enginyer, decorador i crític d’art. 

Juntament amb Santiago Rusiñol i Ramon Casas, fou un dels representants del 

Modernisme català. La dona va d’acord amb la moda de l’època, amb una flor en el 

cabell, i un vestit fosc. La seua mirada novament és trista, però pertany a una dona forta 

i amb caràcter. El llenç destaca pel concepte de l’espai, que quasi no es nota, com si 

fons i figura no es diferenciaren, com si la dona, amb una mirada un tantmelancòlica, no 

poguera ser autònoma davant el seu ambient social. 
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31.Retrat de Dolors Vidal de Utrillo (1903). Arxiu Sala Parés 
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5.5. Els retrats de dones 

 

Una altra sèrie de retrats, fets tots ells al mateix any 1914, estan dedicats a les 

dones importants de la societat catalana d’aleshores. Lluïsa Vidal, després de la seua 

estada a París on va entrar en contacte amb els corrents feministes del diari La Fronde, 

comença una intensa relació de col·laboració amb la revista Feminal, punt de trobada de 

les intel·lectuals i plataforma reivindicativa i de difusió de les seues inquietuds. Allí és 

on coneix aquestes dones que després immortalitza amb el seu pinzell. És el cas de 

L’escriptora Dolors Monserdà(1914), un retrat (32) on pinta una mirada còmplice i 

segura i amb actitud benestant, on es presenta com si fora la mare de totes les dones 

feministes d’aleshores. Dolors Monserdà (1845-1919), que va escriure teatre en català i 

poesia, és l’autora del llibre La fabricanta (1904). Va col·laborar en la constitució del 

Patronat d’Obreres de l’Agulla. Aquest retrat, que es va exposar a la Sala Parés al mes 

de maig de1914, cuida els detalls del cabell i de la roba de la protagonista que es 

presenta amb una actitud plàcida i de satisfacció. 

 
32. L’escriptora Dolors Monserdà (1914). Carbó i pastel sobre paper,  

59x40,5 cm., MNAC 
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També hem seleccionat una obra (33) de sanguina i pastel de L’escriptora Víctor 

Català (Caterina Albert), (1914). Lluïsa Vidal la immortalitza seriosa, amb certa actitud 

masculina, molt observadora ja que ens mira a la cara fixament, amb els ulls ben oberts 

i les celles marcades, sembla com si esperara una resposta d’algú. Aquesta escriptora 

(1869-1966) va escriure la novel·la Solitud (1903), una de les obres cabdals del 

modernisme literari català. La pintura s’exposà a la Sala Parés, al mes de maig de 1914. 

Caterina Albert sembla un home, a l’igual que la pintura de Vidal, que segons la crítica, 

pintava com els homes. A més a més i en algunes altres obres, com el retrat de Frederic 

Vidal (12), ja hem vist com la identitat sexual del protagonista és confon i no està gens 

clara. Estava clara la de Lluïsa Vidal?  

 
33. L’escriptora Víctor Català (Caterina Albert) (1914). Sanguina i pastel sobre paper, 

56x41,5 cm., col·lecció privada 

 

Com que la música estava molt present a la casa dels Vidal-Puig, la pintora 

retrataLa compositora Narcisa Freixas (1914), una obra (34) que es va exposar a la Sala 

Parés (maig, 1914). En ella, destaca la visió de la protagonista una altra vegada més cap 

avall i el cabell ondat. El rostre transmet pau i tranquil·litat. 
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34.La compositora Narcisa Freixas (1914). Sanguina sobre paper,  

42x31,5 cm., MNAC 

 

Com hem dit, en entrar a col·laborar a la revista Feminal, Lluïsa Vidal va 

conéixer i va establir amistat amb altres intel·lectuals i artistes.Així és el cas (35) de 

L’escriptora Carme Karr (1909), un retrat on destaca el seu rostre abatut, la mirada 

pensativa i unes fulles en blanc sota la taula que semblen que esperen a ser 

escrites.Aquesta pintura es va exposar al mes de maig de 1909 a la Sala Parés de 

Barcelona. 
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35. L’escriptora Carme Karr (1909). Sanguina sobre paper, 76,5x65,5 cm.,  

col·lecció privada 

 

Un altre retrat d’aquestes característiques és el deFrancesca Bonnemaison(1914) 

(36), la pedagoga i promotora de l’educació femenina popular catalana.  

 

36. Francesca Bonnemaison (1914), Carbó i pastel sobre paper, 
41x34 cm., col·lecció Vidal Canadell 



179 
 

La creadora de la Biblioteca Popular de la Dona està seriosa, amb un esguard trist 

i preocupat. Destaquenels cabells blancs i el mocador que llueix al coll. En el retrat 

següent (37) de l’actriu Margarida Xirgu (1914), queva nàixer el 1888 i morí a 

Montevideo el 1969,sembla que la protagonista vol somriure i té l’expressió espavilada, 

com si volguera parlar amb l’espectador, dir-li alguna cosa. Les mans al pit introdueixen 

una gran teatralitat a aquesta obra. La cara de la protagonista i la vivor dels seus ulls 

semblem remetre a la seua innocència. 

 

37. L’actriu Margarida Xirgu (1914). Carbó, arxiu històric de la ciutat 

 

Com hem comprovat, la relació d’aquestes dones, sobretot al voltant de la 

revista Feminal, fou molt intensa i fructífera des del punt de vista intel·lectual i creatiu. 

El 28 de maig de 1909, en aquesta revista, publiquen una crítica sobre l’obra de Vidal 

que diu que: “Quan retratava un adult, persona de seny, Lluïsa Vidal redevé dona, la 

dona d’esperit cultivat, d’intel·ligència fina i ardida, que res espanta perquè tot ho 

respecta: l’ànima bondadosa que tot ho capeix per que té el do de saber de intuir-ho tot: 

les misèries i les glòries que formen l’existència de cadascú, la seua conversa 

agradabilíssima, el seu geni resolt i el seu rostre rialler ple de frescor, produeixen un fort 

encant en el model i se’l fa seu” (Feminal, 28, 05,1909). 



180 
 

5.6. Les escenes de la burgesia catalana 

 

Un altre grup d’obres importants en la producció de Vidal recreen escenes de la 

burgesia catalana o paisatges relacionats ambla societat benestant d’aquell moment, 

impregnades pel Modernisme. La música i els músics, com hem comentat, estan molt 

presents a la família Vidal, ja que alguna de les seues germanes estaven casades amb 

compositors, i moltes d’elles tocaven en concerts de música en salons i palaus. Amb 

aquest escenari, no és estrany que Vidal reflectira en les seues obres alguns d’aquests 

moments com és el cas del quadre (38) anomenat Concert d’Enric Granados al Liceu 

(1911-1912). Es tracta d’una obra que pertany a la Col·lecció Saskia Hagemeijer. Es 

caracteritzaper la seua profunditat en l’escena, el color i les pinzellades impressionistes. 

Sembla que els personatges estiguen en moviment al ritme de la música, gràcies a la 

tècnica que utilitza i als moviments diagonals que formen els braços i els barrets del 

públic. 

 

 
38. Concert d’Enric Granados al Liceu (1911-1912). Oli sobre tela, 24x29 cm., 

col·lecció Saskia Hagemeijer 
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Un altre llenç (39) retrata a Pau Casals i Enric Granados (1911-1914) tocant 

sobre l’escenari, un d’esquena a l’altre, amb l’única comunicació del llenguatge 

musical. És un oli de la Col·lecció F. Vidal. El moviment dels dos protagonistes de 

l’escena és un dels elements que més en sorprén, igual com passa en l’obra anterior.  

 
39. Pau Casals i Enric Granados (1911-1914). Oli sobre tela, 20x23 cm., 

col·lecció F. Vidal 

 

Dins de la tradició pictòrica de l’època, també es pintaven jardins i exteriors de 

les cases benestants de la burgesia catalana. Un exemple (40) ho constitueix la pintura 

Sense títol (1890-1900), amb una gran influència impressionista. Destaquen, per una 

banda, la natura exuberant i frondosa, on el arbres sembla que estiguen plorant amb les 

branques cap avall i, un altra, l’escena de la minyona amb la nena jugant amb l’aigua de 

la font. Els detalls de la roba de les dues protagonistes estan molt ben aconseguits. Com 

en aquesta pintura, l’esbarjo i els temps lliure de la societat acomodada catalana de 

l’època serà una constant en les obres que venen a continuació.  
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40. Sense títol (1890-1900). Oli sobre tela, 82x68 cm., col·lecció privada 

 

La crítica, publicada a la premsa, sobre les obres de Vidal va ser sempre prou 

generosa i bona, destacant les seues qualitats. Moltes crítiques coincideixen que 

semblava un home pintant, perquè la seua mestria no era pròpia del sexe femení. I 

podem citar dos exemples: 

Lluïsa Vidal i l’anomenen així, tout court, perquè la tenim per vertader artista, 
l’únic del seu sexe que hem tingut fins ara─ ens sorprèn amb nous pr ogressos 
cada nova exposició─ el retrat tan airós i simple de factura, tan suggeridor pel 
caràcter i l’expressió que la voldrien per als de festa moltíssims pintors 
retratistes de l’altre sexe. (Casellas, La Vanguardia, 24 de novembre 1898) 

 

L’amplitud de la pinzellada, el desambaràs de procediment i la fermesa del 
dibuix que són condicions característiques del seu viril talent. (Casellas, La Veu 
de Catalunya, 18 de març de 1900) 
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5.7. Els paisatges 

 

Lluïsa Vidal aprofitava les vacances familiars per pintar. Prova d’aquestes 

estades fora de casa són molts dels paisatges que hem localitzat sobre les platges de 

Sitges, Blanes o Sant Salvador, però també boscos i les muntanyes del nord de 

Catalunya, així com a Paríson va pintar a l’aire lliure a la vora del riu Sena. Justament 

sobre totes aquestes pintures de paisatges El Poble Català va publicar que: 

la Lluïsa Vidal no en té prou amb embellir i poetitzar entre flors, dins dels 
jardins, les exquisides i delicades preferències d’una psicologia 
femenina...Estem tan acostumats a les frivolitats de concepció i la incerta i 
tímida factura de tantes dones...que al trobar-nos amb l’obra meritòria de la 
distingida artista hem sentir la sorpresa de lo imprevist...L’aristocràtica distinció 
d’una paleta rica de fines entonacions i suaus matisos...valenta seguretat en el 
dibuix, amplitud i decisiva pinzellada, productes sintètics d’una perllongada i 
profitosa observació del natural que li han fet aconseguir la seva genuïna 
personalitat... obres triomfals meritíssimes. (1908) 

 

I precisament, una de les característiques de les seues creacions són els colors i 

les tonalitats que va incorporant a les obres: “El color assoleix tons d’una gran bellesa i 

d’una harmonia suprema recordant per la factura irreprotxable, el gran Velázquez” (Eco 

de Sitges, 27 nov 1898).  

Un conjunt de quadres reprodueixen paisatges de les zones d’estiueig de la 

burgesia catalana. Per exemple, enMarina (1902-1908) (43) destaquen les pinzellades 

grosses, el contrast entre el blau del mar i el color marró de la terra. Les ones sembla 

que estiguen en moviment i que la brisa marina es puga palpar. L’horitzontalitat del 

marcontrasta amb els núvols en diagonal del cel. Així en aquesta pintura la natura se’ns 

presenta lliure, sense persones humanes i amb diàleg permanent entre la terra i el mar.  
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43. Marina (1902-1908). Oli sobre tela, 13x21 cm., col·lecció privada 

 

En la següent obra (44), també pintada amb el pinzell gros, hi ha unes figures 

difuses de pescadors prop de la seua barca i que estan recollint les xarxes. Destaquen els 

colors blaus i la tonalitat de la terra, així com la posició en diagonal dels pals dels llaüts. 

Per altra banda, els homes estan treballant però en cap moment s’endevina la cara ni la 

seua entitat, és com si l’artistaamagara la seua personalitat.  
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44. Marina (1902-1908). Oli sobre tela, 13x19 cm., col·lecció privada 

 

Un obra ben diferent (45), més experimental per la seua tècnica aconseguida 

amb el pinzell, on també destaca per la grossa pinzellada i les cases difuminades, és la 

Platja de Sant Salvador (1902-1908) (26), en la qual els núvols blancs i quasi en 

moviment són els altres protagonistes de l’escena. 

 
45. Platja de Sant Salvador (1902-1908). Oli sobre tela, 16x23 cm., col·lecció privada 
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En la següent marina (46) el paisatge marí és al capvespre i al fons es poden 

veure unes petites embarcacions pesqueres que es perden en l’horitzó. 

Totes aquestes obres tenen una gran influència impressionista per la tècnica i 

perquè el traç gros del pinzell és capaç de reproduir tota una atmosfera. A partir de 

1902, quan Lluïsa Vidal torna a Barcelona després de la seua estada a París reprén els 

costums familiars dels llargs cap de setmana a les platges de Blanes o de Sant Salvador. 

 
46. Marina (1902-1908). Oli sobre tela, 16x23 cm., col·lecció privada 

 

En aquesta Marina (46) les barques es perden dins la mar, una d’elles situada 

sobre l’arena de la platja, com si fora una extensió de la pròpia mar. Destaca el color de 

la sorra i la profunditat de la platja. La tècnica de nou és impressionista, traça tot un 

univers que capta l’ambient de la platja i el lleuger moviment de les ones. 

Un altre quadre (47), fruit de l’època de vacances de la pintora és aquesta platja 

del litoral de Blanes on es veuen uns vaixells, amb els pals en diagonal, sobre la sorra i 

unes persones que quasi no s’identifiquen. Aquesta obra, novament està pintada amb el 

traç ample i gros del pinzell molt apropiat per a la sorra i el vaivé de l’aigua.  
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47. Racó de Sota Sa Pujola (Blanes) (1902-1908). Oli sobre tela, 16x23 cm.,  

col·lecció privada 

 

 

Aquesta altra marina (48), en realitat mostra quasi més la costa que la mar, a 

més d’unsvaixells de pesca aturats sobre la sorra i unes muntanyes darrere com a 

elements més destacats; d’aquesta obra, una vegada més s’observa la influència 

impressionista.  
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48. Marina (1902-1908). Oli sobre tela, 12x20 cm., col·lecció privada 

 

Totes aquestes platges, quasi semibuides i bucòliques que pinta Lluïsa Vidal 

sempre tenen personatges solitaris i estàtics. A més a més, en totes elles la mar, la terra i 

el cel semblen fondre’s, conectat amb els arbres mastelers dels petits llaüts.  
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49. Nena a la platja de Sant Salvador. Oli sobre tela, 23x37 cm., col·lecció particular 

 

 

L’obra, titulada Nena a la platja de Sant Salvador (49),presenta una jove amb 

els cabells rebolicats pel vent, aconseguint un símil amb les ones de la platja i l’escuma 

blanca que té davant, que contrasten amb el blau del mar. La protagonista està 

d’esquena i la seua mirada sembla que es perda en l’horitzó, com si es volguera adreçar 

a l’espectador o pensant en uns instants viscuts.  
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50. Nen a la platja.Oli sobre tela, 20 x18 cm., col·lecció particular 
 

També està sol el protagonista d’aquest retrat Nen a la platja (50), realitzat amb 

pinzellades grosses, amb el rostre seriós i amb una mirada còmplice amb l’espectador a 

qui s’adreça fixament. El barret blanc que porta sembla una barca que navega enmig del 

mar, igual que pot passar amb molts dels protagonistes de les obres de Vidal que estan 

davant de la immensitat de la marina. 
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A l’obra Nen despullata la platja (51), on la lluminositat recorda el pinzell de 

Sorolla, retrata el cos nu del protagonista solitari, que està molt ben aconseguit i que 

descansa sobre la sorra. El nen té una mirada d’avorriment i de certa culpabilitat. El 

blau de la mar i el reflex de les roques sobre l’aigua són altres dels mèrits d’aquest llenç 

de format mitjà.  

 

51. Nen despullat a la platja (1906). Oli sobre tela, 90x180cm., col·lecció particular 

 

La religiositat de Lluïsa Vidal és una altra constant en algunes de les seues 

obres, com s’ha vist a totes les marines anteriors on els pals de les barques miraven cap 

al cel. La pintora aprofitava les vacances familiars i les escapades de cap de setmana per 

anar al monestir de Pedralbes.  

Un bon exemple és la pintura (52) caracteritzada per la seuaprofunditat i els dos 

plans diferents que hi ha, una façana de l’edifici gòtic i després el carrer que puja cap a 

dalt amb unes escales difuminades que acaben quasi confonent-se amb els núvols i el 

paisatge del fons de la muntanya.  
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52.El monestir de Pedralbes (1895). Oli sobre tela, 28x2 cm., col·lecció privada 

  

Però Lluïsa Vidal no sols va retratar marines o paisatges, també hi ha altres 

obres com Paisatge (1895) (53) que sembla una pintura d’experimentació, construïda a 

través de les ratlles amples del pinzell. Un dels principals mèrits és veure com reflexa la 

casa sobre l’estany de l’aigua. A més, en la majoria d’aquestes obres de paisatges 

destaquen el color i la llum aconseguida, així com el traç fi i delicat que recorda algunes 

obres primerenques de Sorolla o dels impressionistes francesos.  

 

53. Paisatge (1895). Oli sobre tela 18 x 35 cm., col·lecció privada 
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L’obra (42) de jardí anomenada Sense títol, representa l’entrada a una finca. 

Crida l’atenció per la perspectiva i el dinamisme que destil·len els arbres: sembla que 

estiguen creixent i florint sense parar. De nou tenim al davant un altra obra amb una 

clara influència del’impressionisme en la qual el paisatge s’endevina i torna la forma 

fluïda.  

.  

42. Sense títol.Oli sobre fusta, 29x38 cm., col·lecció privada 

 

La següent obra, Terrats de Barcelona (54),també és molt particular perquè 

trenca amb totes les anteriors i recorda algunes pintures dels impressionistes francesos 

que retrataven les teulades de París. El fons groc del cel, al capvespre, i les cases 

difuminades, que quasi s’endevinen, són algunes de les característiques més importants 

d’aquesta última obra de Lluïsa Vidal.  
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54. Terrats de Barcelona. Oli sobre tela, 13x 15,5 cm., col·lecció particular 

 

Lluïsa Vidal combinava el treball a l’estudi per pintar retrats amb escapades a 

l’aire lliure per poder captar paisatges i escenes rurals, com ja hem comentat 

anteriorment, una tècnica que cultivava coincidint amb les vacances o l’estiueg a les 

finques de la família o dels amics: 

El seu caràcter independent la va portar a recórrer molt sovint pobles i ciutats, 
armada amb els estris de treball, i tornava dels seus breus viatges amb apunts i 
estudis encertats en el color i de traç ferm, totes les seves obres es 
caracteritzaven per la fresca desimboltura de la impressió. (Rafael Sánchez 
Aroca, Las Noticias, 30 gener de 1908) 

 

Al respecte, les crítiques i els comentaris que es publicaren sobre la seua 

producció destacaren, a banda del domini de la tècnica i la seua masculinitat, també els 

colors i les escenes, en alguns casos en moviment: “Té un temperament fort i vigorós 

que sap veure el natural i troba notes justes i vibrants per reproduir-lo. Els espectacles 

del sol nimbant les figures, els efectes brillants de la llum, que produeixen ombres 

blavoses, les visions d’escenes delicades i l’aire lliure són els temes preferits de Lluïsa 

Vidal” (El Noticiero, 7 de juny de 1914). 
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55. Carrer de Sant Gervasi.Oli sobre tela,26x20cm., col·lecció particular 

 

En Carrer de Sant Gervasi (55) ressalta a primera vista la llum i la pinzellada 

impressionista que impregna tot el quadre. La pintora ens mostra un camí solitari i molt 

llarg envoltat de murs, una metàfora perfecta del que podia ser la seua vida com a dona 

artista, solitària i plena d’entrebancs i dificultats per obrir-se pas en un món dominat 

pels homes. 

En efecte en l’etapa de maduració de Lluïsa Vidal, el tractament de la llum de 

platges o de les escenes marineres recorda a la tècnica dels impressionistes francesos: 

“Va estudiar amb amor els matisos de la llum, que va mantenir, segons la lliçó de 

Monet, en la més neta claredat sense deixar de permetre als seus pinzells la minúcia 

acariciadora de Renoir” (CIRICI: 132, 1951). No és gratuït que en aquesta sèrie de 

marines la llum captada fora un dels elements que més enlluenaren els crítics del 

moment que destacaven l’execució “espontània” i la frescor del colorit de les seues 

obres. Un parer que també compartien els crítics d’aquella època: “És molt nodrida la 

sèrie de pintures exhibides per la senyoreta Lluïsa Vidal, lluminosos escenaris de platja 

i vies Parísenques, carrers rurals i interiors d’intimitat femenina, escenes populars de 

ball públic i trossos de pintoresca professió” (La Veu de Catalunya, 7 maig 1909).  
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56. Sense títol, nota nocturna(París 1901). Oli sobre fusta, 28x17cm., 

col·lecció privada 

 

També en un paisatge (56) amb un mur que retrata a París el 1901, sobresurt la 

foscor que aconsegueix amb unes pinzellades grosses. Es pot veure en un primer pla 

unadona caminant de nit, prop d’un mur alt, per un carrer solitari i fosc. La veiem 

d’esquenes i porta un vestit de color verd, el mateix color que el de la part alta del 

quadre, mentre que un altre vianant es creuarà amb ella.  
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5.8. Les escenes de gènere domèstiques 

 

En el següent apartat enumerem els quadres sobre escenes domèstiques i de 

gènere, és dir, aquelles tasques que es consideraven pròpies del gènere femení per la 

seua temàtica. Vidal retrata les feines femenines habituals: nenes parant la taula, fent 

punt de calça, cosint, a la cuina, minyones cuidant nens odones endreçant la roba. En 

aquest sentit,“alguns moments d’art i vivència són els moments bons, marcats per 

sensitiva humanitat, que dintre de la moderna pintura catalana, la situa com la millor 

pintora...en escenes de gènere... es veu amb quina emoció manejava els pinzells quan el 

tema més li plaïa” (Josep Ràfols).95

 
57. La nena del gatet negre (1903). Dibuix preparatori, col·lecció privada.  

Exposició a la Sala Parés (Barcelona, oct. 1903) 

 

 

 

La nena del gatet negre(57)és una de les obres més conegudes de Lluïsa Vidal ja 

que s’ha reproduït en llibres i articles. Representa una jove adolescent sola, atenta, 

llegint un llibre sota la mirada d’un gat negre com el seu vestit. Però el més destacat 

                                                 
95Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona (juliol 1935), pàg. 203.  
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torna a ser la porta, ja que la xica està recolzada al marc; llig, sembla que vol entrar però 

es queda quieta, de manera que és el trànsit entre els dos mons que l’artista va retratant, 

l’interior i l’exterior.I aquest detall és important perquè, a la tradició pictòrica 

occidental, el món de la llar constitueix l’espai de la dona. I en aquesta obra la 

protagonista sembla que trau el cap al món exterior, està enfora llegint un llibre, com si 

esperara per sortir del seu estat actual. Les cames entrecreuades i la solitud que destil·la 

aquesta creació sembla també fer referència al canvi d‘una època, a la fi d’una era i el 

trànsit d’una societat a una altra diferent a la qual pertanyia la pintora que se sent sola.  

 

 

58. Noia arreglant flors (1902). Oli sobre tela, 116x85cm., col·lecció particular 

 

En l’obra Noia arreglant flors (58), menys melancòlica i més bucòlica, la 

protagonista, que un cop més està sola, arregla les flors, mentre que els cabells del cap 

cauen sobre les flors. La dona sembla que vulga parlar amb elles, en un gest força 

interessant.Les ones i els plecs del vestit de la protagonista estan molt ben aconseguits. 

Aquesta obra la va pintar Lluïsa Vidal mentre passava l’estiu amb la seua família a 

Blanes. 
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L’obra següent (59) és un gravat de carbó. De nou una adolescent pensativa està 

fent feines de casa típiques del seu gènere. En aquesta ocasió sembla que està fent punt 

damunt una espècie de piano. Novament, el rostre pensatiu de la protagonista, que 

sembla que estiga preocupada i abstreta, contrasta amb el fons negre i blanc i la claror 

del pis.Malgrat l’activitat que està atribuïda a dones de l’època, l’autora insisteix en el 

fet que les seues dones, en tot cas, són intel·ligents. 

 
59. Sense títol (1900). Carbó i pastel sobre paper, 29x20 cm.,  

col·lecció Vidal Canadell 

 

En el següent dibuix (60) tenim una minyona que té cira d’uns nens petits al 

terrat de casa, una de les tasques adjudicades a les dones en l’època i a la qual Vidal li 

coincideix importància. La minyona té als seus braços el nen més petit i la resta, altres 

dues, estan jugant, tots miren al carrer, excepte una nena que juga amb un animal.  
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60. Sense títol (1897-1902). Carbó i pastel sobre paper, 30x31 cm.,  

col·lecció Saskia Hagemeijer 

 

La dona protagonista (61) fa punt asseguda i, al seu costat, un gat juga amb la 

madeixa de llana. En aquesta obra Vidal torna a representar la dona amb el rostre cap 

avall, el cabell llarg i embolicat, que li cau per damunt del vestit, com si es volguera 

amagar i com si els seus pensaments fluiren igual que el seu cabell.  

 
61. Sense títol (1903). Sanguina sobre paper 88x67 cm., col·lecció privada 
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També està asseguda la dona protagonista del retrat següent (62), sols que és una 

dona més major i està sola acariciant un gat. Contrasta la foscor de la roba de la dona i 

l’ambient. La seua mirada i la seua posició asseguda expressen la impaciència de qui 

espera que s’esdevinga algun fet. Però per la seua edat avançada sembla que estiga 

mirant com passa el temps i just el contrari sembla que no passe res important.  

 

 
62. Sense títol (1902-1908). Oli sobre tela, 30x24 cm., col·lecció privada 

 

 

I un últim detall, la vella té davant un faristol,clara referència a la música, 

sempre present en l’obra de Vidal. 
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63. Noia amb nen.Oli sobre tela, 71x49cm., col·lecció particular 

En aquesta obra, Noia amb nen (63), ens representa la intimitat maternal, ja que 

la xica agafa dolçament amb la seua mà la del xiquet i aquest reclina suaument el cos 

sobre el d’ella. 

 

 

64. Nena plorant.Oli sobre tela, col·lecció 
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I Nena plorant (64) és un retrat d’una xiqueta que està plorant i que sembla 

esperar amb recel o empatia consol dels espectadors. S’avergonyeix o es penedeix per 

alguna cosa que ha passat. 

En la següent pintura tenim a una dona (65) prop de la finestra brodant o fent 

punt, però ja no de llana com en els exemples anteriors. El seu vestit blanc recull la llum 

de la finestra que està darrere d’ella i el seu peu, calçat amb una elegant sabata, insinua 

un cert nerviosisme.Ací la tècnica és impressionista, els traços del pinzell són grossos i 

ja no es marquen tant els detalls com en obres anteriors. Finalment, s’endevina la llum 

de la balconada i les cortines.  

 
65. Sense títol (1897-1902). Oli sobre tela, 31x26 cm., col·lecció Vidal Canadell 

 

  

En aquest últim grup d’obres, les dones s’enfronten soles als quefers domèstics, 

compleixen la seua funció atàvica, concentrada, reflexiva i això és el caràcterque 

diferència a aquestes dones de les que pintaven els homes. Ara bé, un faig de foscor, 

debilitat i melancolia també està present, així com també una certa angoixa existencial. 

A més a més, en aquestes tres obres últimes tenim a dones de diferent estrat 

social fent la mateixa cosa. L’artista ens ve a dir que totes les dones són iguals, siguen 

de l’alta burgesia, pobres o gent gran. Finalment, no sembla gratuït que Lluïsa Vidal les 
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pinte soles com si foren verdaderes i úniques en cada cas, com si foren les companyes 

de la seua soledat íntima, interior i poques vegades expressada psicològicament.  

 Aquest quadre (66) va ser exposat a l’Exposición General de Bellas Artes de 

Madrid (1906) on obtingué una menció honorífica per la seua qualitat. Representa una 

escena dinàmica, una cosa inèdita en l’obra de Vidal,en la qual dues protagonistes estan 

somrients i fent tasques domèstiques. El riure de les protagonistes i el color vermell del 

vestit d’una d’elles ressalta desmesuradament, com la sensació de moviment que 

introdueix en aquesta obra. Per primera i única vegada la dona a la llar sembla feliç i no 

amaga la seua mirada. 

 
66. Les mestresses de casa (1905). Oli sobre tela, 180x139 cm.,  

col. Museu d’Art Modern de Barcelona 

 

La pintura següent (67) no sembla tan alegre. En un primer cop d’ull, tenim a 

una xiqueta que jugaamb una nina i, més endins, la mare està al costat del bressol amb 

un nadó en braços a qui està donant el pit. L’obra sembla que tinga quatre escenes 

diferents, gràcies a la perspectiva que presenta. En primer terme la xiqueta jugant, 

després la mare amb un nen de bolquers als braços i després una habitació amb una 

porta i una cortina vermella, que dóna al pati. Una ocasió més, les dones inclinen el cap 

i la mirada melangiosa cap a terra. I com van vestides de negre, altre cop queda patent la 
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tristor general de la imatge. La gàbia buida i mal penjada sembla una metàfora d’una 

llar àmplia, però pobra en la qual el xiquets romanen tancats en la seua situació social, o 

en tot cas, desubicats i perduts com la gàbia en la casa. A més, els cabells solts de la 

xiqueta, despentinats, fan joc amb els vímets desembastats de la cadira, que sembla 

adoptar el paper de verdadera mare, ja que la real, allunyada de la nina, no li presta 

atenció alguna. 

 

 

 

 
67. Maternitat (1897). Oli sobre tela, 115x78 cm.  

Exposició Modernista a Estocolm (Suècia, 1898) 

 

 

 

Pel contrari, Aprenent boixets o La puntaire de Blanes(68) explica una història 

molt contraposada a l’anterior sobre el món de la dona, ja que representa la maternitat, 

bé l’educació, la transmissió de les tradicions o els costums. En la tècnica destaca la 

llum de l’obra, els colorits, en especial el verd que domina a la cadira, els vestits i la 
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finestra, que coincideix un rostre amable de l’escena. A més a més, les dues 

protagonistes unides per l’ensenyament de la dona cap a la xiqueta, que aprén a fer 

boixet. Una altra protagonistamostra el cabells desfets i poc acurats. 

Lluïsa Vidal “ja havia assumit aquella modernitat continguda que van introduir a 

Catalunya Casas i Rusiñol al començament dels anys noranta. L’empremta de Rusiñol 

és present, per exemple, en els dos ambients que dominen l’escena de la Maternitat i la 

de casa en Autoretrat (c. 1899)” (FREIXA: 2001, 111). 

 

 

 

68. Aprenent boixets o La puntaire de Blanes (1903). Oli sobre tela, 130x90cm. 

Col·lecció particular 

  

Aquest retrat (69), que va pintar a Blanes, exhibeix una dona asseguda i sola 

amb un gran llibre a les mans, o bé una taula per brodar. La figura de la protagonista, 

asseguda a una cadira i recolzada amb la paret, ofereix una mirada perduda com si 

estaguera escoltant. Aquesta obra es va exposar a la Sala Parés (maig, 1909) i a 

l’exposicióEl Modernismo Catalán, Caixa de Vigo y Ourense, octubre 1999.  
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69. Sense títol (1909). Sanguina i pastel sobre paper, 97x72 cm., col·lecció privada 

 

El següent (70) retrat d’una dona que està novament sola i que acaba de cosir o 

està disposada a fer-ho. Té com a novetat respecte a les obres anteriors que la 

protagonista, que va vestida molt elegantment, mira cap avant i mostra un somriure 

congelat; a més, va vestida de negre, color que es confon amb el fons de l’escena.  

 

 
70. Sense títol. Oli sobre tela, 149 x 87 cm. Museu de Vilafranca 
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Una de les característiques d’aquestes últimes obres és la naturalitat amb què 

Lluïsa Vidal representa la dona fent les seues tasques diàries, ja que “va transmetre una 

naturalitat absoluta aquesta feina: dones inclinades damunt la seua tasca, empal·lidides i 

alhora sotmeses a l’experiència femenina circumscrita al seu món. Obres no exemptes 

de claror i llum testimonien innombrables aspectes i l’ampliació d’aquestes escenes 

quotidianes a grandàries considerables en pintures i dibuixos a sanguina fan afirmar 

aquesta naturalitat (RUDO: 2001, 39).  

De qualsevol forma, si analitzem aquestes obres, hi ha una lliçó que l’artista vol 

transmetre: les dificultats que patia la dona per obrir-se un espai públic i“va representar, 

també, les barreres darrere les quals vivien les dones, la divisió entre espai públic i espai 

privat i el risc que representava sortir d’aquests límits” (RUDO: 2001,39). 

 Així hi ha obres amb espais tancats, il·luminats des de fora, corredors amb 

finestres, interiors o corredors, balcons que semblen gàbies i jardins tancats. I és que 

com afirma Rudo, “amb cada nova pintura, l’artista desafiava les restriccions social, 

identificava les barreres i s’esforçava per ocupar esferes públiques i privades; cada nova 

exposició subratllava la seva professionalitat96

                                                 
96Rudo desvetla que conservava totes les crítiques que es publicaven a la premsa.  

. La seua especialitat van ser els retrats, 

les escenes íntimes de gènere, els paisatges i les celebracions populars de tota mena 

pintades a l’aire lliure” (RUDO: 2001, 33). 
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5.9. Les escenes religioses i de tradicions 

 

Vidal es va educar al si d’una família molt religiosa i la seua relació epistolar i 

intel·lectual amb el canonge Mas Collel la marcà molt al llarg de la seua vida. Aquest 

element també es reflecteix en una sèrie de quadres que immortalitzen escenes 

religioses, processons otradicions catòliques. A més a més, “com observadora perspicaç 

i participant activa de la societat en la qual vivia, també es va inspirar en els costums 

locals, les festes tradicionals, les celebracions religioses i les activitats de lleure o treball 

en places, carrers, pobles i ciutats. Amb un estil força lliure, va pintar i dibuixar 

fragments de la vida quotidiana que formen un viu retrat de l’època” (RUDO: 2001, 39). 

Observem alguns exemples. 

L’enterrament (71) ésuna obra d’influència impressionista on destaquen els 

rostres de pena i tristor dels protagonistes, que acompanyen el fèretre d’un mort camí 

del cementeri. L’escena està captada amb autenticitat, representat la vivesa del moment 

malgrat ser un acte trist, a això ajuda el contrast entre els colors negres, blanc o rojos. 

 
71. L’enterrament (1910-1914). Oli sobre tela, 34,5x39 cm., col·lecció Alemany 
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En Tornant de missa (72) el pinzell gros fa que no es vegen molt les cares de les 

protagonistes i una altre detall important és que totes són dones, com si anar a missa 

fora una tasca fonamentalment femenina. El domini dels blaus és un aspecte 

característic d’aquesta obra que es va exposar dues vegades a la Sala Parés en maig, 

1914 ia octubre, 1919. 

 
72. Tornant de missa (1909-1918). Oli sobre tela, 22,5x26,5 cm., col·lecció particular 

 

En Primera comunió o mes de maig (73) apareix tota una família, sense el pare, 

en un acte religiós i festiu i tots van vestits amb elegància. L’església està al fons, 

davant d’ella uns arbres. La mirada cap avall de la noia que ha pres la comunió 

constitueix unelement interessant d’aquesta pintura que es va exposar a la Sala Parés a 

octubre de 1919. A més a més, a tots els personatges d’aquesta obra els uneix 

l’assistència a aquest sacrament religiós i els diferencia l’edat i el colors del vestit: 

negre per a la dona adulta, blanc per a la xiqueta que pren la comunió. Aquests colors 

estan marcats pels costums i la tradició religiosa i assenyalen al mateix temps, el 

caràcter pur de la jove abans de convertir-se en una dona i d’adoptar les seues 

característiques de la fertilitat, de sobrietat, d’austeritat i de control social. 
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73. Primera comunió o mes de maig (1917). Oli sobre cartó, 40x32 cm.,  

col·lecció privada 

 

En Processó (74), a diferència de les dues anteriors, tot són homes que estan 

participant en aquest acte religiós, una tradició que encara perviu en pobles mediterranis 

en els quals la separació per sexes és una característica de determinades processons.  

 
74.Processó (1909-1918). Oli sobre tela, 33x47.5 cm., col·lecció Alemany 

Sala Parés (oct.1919) 
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Domingo de Ramos (75) capta eficaçment el bullici, el moviment i la vitalitat 

d’un dia tan festiu. Els personatges estan representats realitzant diferents accions: la 

xiqueta que porta la palma, un xiquet que agafa una rama d’olivera, un home duu en 

braços una xiqueta, una dona de genolls col·locant el vestit a una altra xiqueta, entre 

altres. I les palmes protagonistes de l’escena que creen una atmosfera d’alegria. Al fons, 

en el centre de la composició, es troba l’església. Finalment, el blau que domina en 

aquesta pintura, com en Tornant de missa o Domingo de Ramos, un color apropiat per 

expressar tot allò que fa referència a la celestialitat.  

 
75. Domingo de Ramos (1909-1918). Oli sobre tela, 31x42 cm., col·lecció privada 

Exp. Sala Parés (maig 1914 i octubre 1919) 
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Lluïsa Vidal també s’inspira en les tradicions o costums populars, aquest és el 

cas de La sardana (76), on homes i dones ballen amb vestits populars seguint la tradició 

catalana. Una xiqueta sembla voler participar en el ball i dues fadrines, assegudes, ho 

contemplen, igual que altres persones des del balcó. Aquesta obra es va exposar dues 

vegades al mateix local: la Sala Parés (maig de 1909 i octubre de 1919). 

 

 

 
76.La sardana (1906). Oli sobre tela, 31x34 cm., col·lecció privada 
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Una altra obra que reflexa els costums populars és Fira de galls dindi a la 

Rambla Catalunya (77). Crida l’atenció la mirada atenta de dos xiquets cap a un títot, 

acompanyats del seus pares i altres persones. Vidal no pinta a persones individuals, sinó 

que presta més atenció al conjunt de persones participants en aquests actes col·lectius.  

 

 

 

 
77.Fira de galls dindi a la Rambla Catalunya (1909-1918). Oli sobre tela, 34x45 cm, 

col·lecció privada. Sala Parés (oct.1919) 
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Aquest bodegó (78) és una obra particular, que trenca amb tota la tradició de la 

producció de l’obra de Lluïsa Vidal, on, com hem vist, el que més destaquen són els 

retrats, les escenes domèstiques o els paisatges. Ací el colorit i els contrastos entre la 

fruita, la tassa de cafè i el pardal destaquen molt, també la manera en què estan 

disposats els diferents elements de l’obra.  

 

 

78. Bodegó.Oli sobre tela, 51x 76 cm., col·lecció particular 
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5.10. La reflexió sobre la pintura 

 

Un petit grup d’obres reflexionen sobre la visió que té Lluïsa Vidal sobre el seu 

ofici. Una d’aquestes pintures (79) és Aprenent a pintar (1897) de l’etapa inicial feta 

abans de marxar a estudiar a París. En ella, no es veu el rostre de la protagonista, que 

apareix d’esquenes a l’espectador, però tampoc es mostra el rostre de la persona que 

està retratant. La pintora semblaaixí ressaltar més el procés de pintar que l’acte ja 

executat.  

 
79. Aprenent a pintar (1897). Oli sobre fusta, 32x21 cm., col·lecció Àngela Vidal 

 

Sense títol (80) és una obra significativa perquè mostra un grup de pintors 

masculins que treballen sobre el cos nu d’una model dona, una cosa que a les pintores 

d’aleshores els estava prohibit, com hem vist en l’inici d’aquesta tesi, entre tant no 

podien anar a les acadèmies ni als tallers, per això Vidal dibuixava la família i els 

amics. 
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80. Sense títol (1901-1902). Oli sobre tela, 46 x 61 cm., col·lecció privada 

 

El número 81 és un retrat del pintor, dibuixant i gravador Ricard Canals i Llambí 

(1876-1931), que era amic del grup de pintor Nonell (Mestre de Vidal), Mir, Pichot i 

Vallmitjana, que era l’anomenat grup del safrà, precisament pel color i les tonalitats que 

empraven en les seues obres. Per tant, Lluïsa Vidal és una pintora que pinta a pintors. 

En aquesta obra Ricard Canals està assegut, amb el rostre seriós, la mirada fixa cap a la 

pintora i per tant també cap a l’espectador, i amb la companyia del seu gos. A la mà 

porta una pipa de fumar i està al seu estudi, on es veuen algunes de les seues obres i, 

darrere mateix el cavallet per a poder pintar, de tal manera que el seu cap sembla que 

quasi toca el cavallet, identificant així el pintor i la seua obra. 
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81. El pintor Ricard Canals (1907-1918). Oli sobre tela, 184x135 cm., 

col·lecció privada 

 

L’any 1907 Ricard Canals tornava a Barcelona de París i Vidal feia un retratde 

considerables dimensions del pintor al seu estudi: “un testimoni de l’amistat existent 

entre els dos artistes” (FREIXA: 2001, 113). A través de Canals, entra en contacte amb 

Nonell, l’estudi del qual, al carrer Gran de Gràcia, va llogar després de la mort del 

pintor a 1931. Segons Freixa: “la influència de Nonell es pot apreciar en uns dibuixos 

que fa en tornar de París” (FREIXA: 2001,113), i això mateix es pot comprovar en l’obra 

El pintor Ricard Canals. 

Un altra pintura (41), difícil de classificar, perquè representa dos cavalls 

d’esquenes galopant en una difícil postura i perspectiva. El moviment aconseguit i el 

contrast entre el blanc i el negre dels dos animals posa de manifest la mestratge de 

Lluïsa Vidal.  
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41. Sense títol (1901). Oli sobre tela, 28x24,5 cm., 

col·lecció Bàrbara Vidal 
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6. A TALL DE CONCLUSIÓ: LLUÏSA VIDAL, LA DONA PINTORA 

QUE HAGUERA POGUT SER 

 

1 

El context familiar fou un element clau en la formació de Lluïsa Vidal, ja que la 

jove pintora es va educar en una família de la nova burgesia catalana amb una situació 

econòmica benestant i amb una gran i excepcional sensibilitat artística per part dels seus 

pares. Recordem que aquests volien que la seua casa fora “feta amb art i viscuda amb 

art” i, per això, la nostra pintora vivia envoltada, des de la seua infància, de l’art.  

Tampoc cal oblidar que, en aquella època, perquè una dona es dedicara a 

l’activitat artística era bàsic i fonamental gaudir del vistiplau del pare, Francesc Vidal, i 

Lluïsa en aquesta figura va tenir el seu principal valedor i mentor. En efecte, sense l’alé 

de Francesc, haguera estat difícil continuar endavant. El pare, un reconegut ebenista de 

la burgesia catalana, era un home de negocis ben relacionat i conegut per part de 

l’aristocràcia de l’època. Francesc estava considerat com un dels primers introductors a 

Catalunya de l’art modernista i de l’esteticisme i posseïa unes destacades amistats que 

eren altres artistes i mestres. Aquest fet obrí a Lluïsa moltes portes i la situà i educà en 

uns ambients adients per a l’ofici. No debades el pare s’encarregà que totes les seues 

filles tingueren una bona formació. A més a més, a l’obrador familiar és on va iniciar-se 

Lluïsa al món del comerç i dels negocis, sense oblidar que, sovint, la jove artista 

acompanyava al seu pare en els viatges de negocis. Exemple d'aixòel constitueix 

l’Exposició Universal de Barcelona, de 1888, que va ser un esdeveniment que donà una 

dimensió internacional a l’empresa del pare, que en aquest moment tenia tres-cents 

treballadors. Va exposar una selecció d’exquisit mobiliari i això li permeté comparar-se 

amb altres tallers de tot Europa. Lluïsa Vidal aleshores tenia sols dotze anys, i el seu 

pare va obrir una sucursal a Madrid. Per això hi va viatjar, l’any 1892, quan tenia setze 

anys, per anar al monestir de l’Escorial i al museu del Prado on el seu director, Federico 

Madrazo, amic del pare, va deixar a la Lluïsa Vidal copiar algunes pintures. Igualment 

les relacions del pare, al·ludides, possibiliten que Lluïsa, de ben petita, disposara de 

mestres que anaren ensenyant-li la tècnica. 

Evidentment, al costat de la poderosainfluència del pare, també és molt 

important el paper de la mare, qui tenia una formació inusual per a l’època, ja que 
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parlava diferents idiomes, viatjava sovint a França per visitar la seua família materna i 

tenia unaàmplia formació musical. I sense el suport de les germanes, amblesquals estava 

moltunida, Lluïsa no haguera superat els entrebancs de les seues crisis personals i 

professionals, primer, a Barcelona, més tard a París i, finalment, quan retorna 

definitivament aBarcelona.  

En tot cas, la jove artista va conéixer el món masculí en els negocis del pare, 

però al mateix temps convivia amb el món domèstic i femení de la llar familiar amb les 

germanes grans, la mare i dues minyones. Per tant, en els dos mons, masculí i femení, es 

movia amb tota naturalitat. Ara bé, la dedicació a la pintura era incompatible amb les 

obligacions que tenia la dona dins del matrimoni burgés de l’època, per la qual cosa, 

ella va optar per no casar-se i no formar una família tradicional que li dificultara 

dedicar-se a la seua passió vital: la pintura. Com indica Juan Antonio Roche, “la 

industrialización en Occidente ha fracturado la familia paulatinamente” (ROCHE: 2012, 

185), però durantel modernismecatalàla família tradicionalburgesa,amb els seus valors, 

principalment matrimonials, encaraestava en plenavigència. No obstant això,Lluïsa 

Vidal noes va casar, i es va convertir en un clar precedent de les persones que, des de la 

modernitat fins la postmodernitat, esmantenenvoluntàriamentfadrines. Els Vidal van 

formar una família certament burgesa imolt unida ihomogènia (conformada per dotze 

fills), peròal mateixtempsgeneraren l'excepcionalitatiprecocitatde la situaciópeculiarde 

Lluïsa. En aquest fet, la nostra artista seràclaramentmoderna. 

 

2 

 

Si Lluïsa Vidal va obtenir de la seua família una decisiva ajuda i si va rebre una 

educació exquisida en el terreny artístic, no ho va tenir fàcil pel fet de ser dona i és 

veritat que ella va patir, com totes les dones artistes de l’època, algunes importants 

dificultats amblesquals va haver d'enfrontar-se amb energiaivalentia. En efecte, el seu 

camí ha estat difícil i ple d’entrebancs per molts motius, el principal era que l’art 

sempre havia estat dominat, desenvolupat i escrit des d’una perspectiva masculina, és a 

dir,quela crítica i la història l’havien escrit els homes, que, voluntàriament o 

involuntàriament, havien esborrat i fet invisible el treball de qualsevol dona, per petit 

que fora. Aixòes concreta, a més, en el pla pràctic en la marginació en l’educació i la 
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formació artística, ja que als tallers les dones no podien participar en les classes de nus 

naturals i fer determinades pràctiques. Comptavaper això amb el seu talent, que va 

mostrar des de petita quan dibuixava mentre les seues germanes aprenien música, però a 

més sempre va tenir una gran inquietud per aprendre, el ques'uneix a les importants 

contactes que tenia el seu pare a Barcelona amb artistes i persones que la van ajudar en 

la seua formació com artista. 

Com hem vist, la jove pintora va tenir la sort de créixer envoltada de personatges 

destacats, com l’escultor Manuel Fluxà, l’arquitecte Josep Vilaseca, els pintors Simó 

Gómez o Arcadi Mas i Fondevila, o de músics com Granados, Albéniz o Pau Casals. 

Aquest ambient fou un element fonamental per a què la jove començara a pensar que la 

pintura havia de ser el seu camí de vida. 

Arcadi Mas i Fondevilla, a la dècada dels noranta, comença a fer-li classes 

particulars de pintura i descobreix a la família el poble costaner de Sitges, on els Vidal 

van estiuejar alguns anys i on la jove pintora va entrar en contacte amb l’escola 

luminista, precedent del modernisme amb Joan Roig, Joaquim de Miró o Antoni 

Almirall. Per tant, la societat catalana artística burgesa li va permetre obrir els ulls a les 

noves tendències artístiques i conéixer amb mestres i pintors iprendreconsciència queel 

que desitjavaardentmenten la seuavidaera serpintora. 

 

3 

 

A Barcelona va viure en un entorn privilegiat que sens dubte la va protegir i 

valorar, fins que als vint-i-quatre anys va decidir fer un pas endavant en la seua carrera i 

va marxar a París, on va fer front a la soledat en una ciutat on ningú la coneixia i, tal 

com ella mateixa escriu en una carta, va haver d’empassar-se l’orgull per primer cop a 

les classes que rebia a l’acadèmia. Peròel veritablementimportantés que Lluïsa Vidal va 

gaudir de jove d’unes excepcionals oportunitats: conéixer Madrid o Londres, poder 

aprendre dels mestres més reconeguts de l’època, instal·lar-se durant un any a París, 

contactar amb les noves tendències artístiques i disposar d’una àmplia xarxa de 

relacions i coneguts en el món empresarial i artístic. Per tot això,Lluïsaserà 

unaautènticapionera,ja que fou una de les poques artistes de l’època que sortí a 

l’estranger per estudiar, després de formar-se a Barcelona. 
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 El 1901, a París, tingué com a mentor Henry Léopold Lévy, un pintor acadèmic 

d’ideals republicans. Es matriculà a l'Acadèmia Julian on la secció per a dones estava 

dirigida per la pintora Amélie Beaury-Saurel (1848-1924), muller i exalumna de Julian 

nascuda a Barcelona. Posteriorment, estudià a l'Acadèmia Humbert perquè volia 

treballar amb Carrière, qui poc després l’abandonà fou substituït com a mestre per 

Picard. També assistí a classes d’Història de l’Art amb Lafenêstre, antic director del 

Louvre. 

La seua estada a París no sols li aprofità per millorar la seua tècnica pictòrica 

sinó també per entrar en contacte amb els corrents feministes europeus que les seues 

amigues del diari La Fronde li inculcaren. En efecte, amb les germanes Dreyfus, visità 

la seu de La Fronde, un diari d’ideari feminista, escrit, composat, imprès i publicat per 

dones des del 1897. Finalment, a París, s’acostà a l’ambient bohemi, però sense 

participar-hi. A la capital francesa també aconsegueixvendreuna obra per cent francs (El 

bust d’un personatge). 

En resum, la seua estada a França va sermoltprofitosaper a ella, tant en l’àmbit 

artístic com en el personal, peròtambémoltcontradictòria, ja que tot i que va conéixer 

lesavantguardesartístiquesil'ambientbohemii feminista, ella va quedarcom a 

meraobservadorasenseque mais'atreviraa ferel pas endavantnecessari queli 

permeteraalliberar-se dels seus tradicionalsiconservadorsvalorsburgesos,estètics, 

polítics iexistencials. 

 

4 

 

El retorn a Barcelona devia ser difícil per a Lluïsa. Dels seus fets es desprén que 

fou una dona afectuosa, independent i generosa, però no sabem si va conéixerl'amor a 

París. Tampoc enshan estat transmeses les seues emocionsprivades en tornar a 

Catalunya, les seues sensacionsmésíntimesonostàlgiesrecordant el quehaviadeixat 

enrere. Algunespistessobre la seuafamília, del seuidearisobre la donai del seu 

rolsocialidelasocietatcatalana del moment ens les deixenels seus quadres. Per altra 

banda, la relació personal i epistolar amb mossèn Jaume Collell, que va ser el seu 

assessor espiritual, aflora molta informació sobre l’itinerari vital de l’artista, les 
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exposicions, els viatges i els seus sentiments de dubtes i pors en la seua trajectòria 

professional. 

La situacióeconòmica de la família empitjorava de mica en micaiLluïsa va haver 

fins i totdemantenir-laamb el seu treballpictòric, ajudada de les classes particulars que 

impartia al seu taller del carrer Salmerón, avui Gran de Gràcia, un estudi que abans 

havia ocupat Nonell, i de les col·laboracions en revistes. Sense cap dubte, el 

manteniment de la seua família va haver de serdecisiuper a la seuaprofessionalització. 

A l’arxiu de la Sala Parés de Barcelona comproven com altres dones també van 

exposar obres seues en aquella època: Visitació Ubach, Antonia Ferreras, Emília 

Coranty o Pepita Teixidor. Però cap d’elles va aconseguir viure d’això, ja que 

conreaven la pintura en el seu temps lliure sense entendre l’ofici com un camí de vida. 

La majoria de dones artistes ni exposaven obres en diferents sales ni adquirien una 

clientela que comprara els quadres. Lluisa Vidal si que hova fer i, per això, esconverteix 

en unapioneraen el seu tempsa Catalunya i aEspanya. És el fruit també de la seua 

concentracióide la seua feinaincessant. La seua participació en el món artístic s’inicià 

als Quatre Gats, on fou l’única dona que va exposar en algunes mostres col·lectives i, 

amb el pas del temps, la crítica i els periodistes van lloar el seu paper com artista i la 

seua pintura, de reconeguda qualitat artística.  

A més, del seu treball pictòric, Vidal, quan torna a Barcelona, va tenir un cert 

paper en els moviments socials catalans d’aleshores, però novamentd'unamanera 

discreta. Prova d’això és que a Lluïsa Vidal l’esclat de la Guerra Mundial la commogué 

força i per això entrà en contacte amb tot el grup d’artistes europeus, fugitius de la 

guerra i establerts a Catalunya i, alhora, es convertí en una activa pacifista i formà part 

del Comité Femení Pacifista de Catalunya, des del qual es dissenyà una postal per a la 

pau per enviar-la als dirigents dels països bel·ligerants, en la qual se’ls instava a acabar 

el conflicte.  

Un altra prova del seu compromís amb la societat del moment va ser la seua 

participació a la revista Feminal, on feia il·lustracions i dibuixos que signava com a 

“Lluïsa”, on il·lustrà contes de les millors escriptores catalanes del moment (Dolors 

Monserdà, Caterina Albert, Carme Karr, etc.) i on aportà obres per a les tómboles que 

organitzava la revista.  
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A Feminal comença a relacionar-se amb un grup de dones feministes de diverses 

tendències que, en aquella època, lluitaven per aconseguir el reconeixement dels seus 

drets, el que li va permetre introduir-se en el feminisme catòlic català d’aleshores, 

liderat per Carme Karr. En aquest cercle es mogué des d’aleshores i molts dels seus 

retrats foren de les dones d’aquest entorn i de les persones amigues. El 1910, 

s’incorporà a l’Institut de Cultura i a la Biblioteca Popular per a la Dona, creat per 

Francesca Bonnemaison, del qual fou presidenta del Tribunal d'exàmens i jurat de la 

secció d'art. També participà en el Patronat d'Obreres de l'Agulla, fundat per Dolors 

Monserdà, i en La Llar, la residència per a estudiants i professores fundada per Carme 

Karr, i fou secretària de la Comissió d’homenatge a Pepita Texidor.  

Però Lluïsa Vidal no fou una feminista militant, no va rebutjarels seus 

valorsconservadorsburgesos, ja que la seua educació religiosa i el seu caràcter 

provocaren que veiera el feminisme amb simpatia, però li impediren ser una activista 

militant de primera línia. El Punt Avui (9 juny 2014) en un article recent conclou que 

“va filtrejar amb els corrents feministes i va convertir el seu estudi del carrer Gran de 

Gràcia en una acadèmia femenina. Segurament massa avançada per al seu temps”. 

Segurament, però certament no tot el que hagueraestat possible, després del seu 

contacteinnovadoramb París. 

 

5 

 

Malauradament, tot i que Vidal va estar reconeguda pel públic i la crítica mentre 

va viure (al llarg de la seua vida va participar en un total de vint-i-cinc exposicions 

diferents, entre els anys 1898-1918 i, a juny de 1919, la Sala Parés va organitzar una 

mostra homenatge retrospectiva de les seues obres), després la història ha ignorat el 

paper d’aquesta pintora contradictòria i plenade dubtes, com de moltes altres, que van 

lluitar per obrir-se pas en el complex món de l’art en un temps molt difícil per a les 

dones.  

Encara que, poca poc, algunesinstitucionsli fan 

homenatgesambexposicionsicatàlegssobre la seuaobra i tot i ques'hanrealitzat 

algunesinteressantspublicacions, no obstant això el camí de reconeixementpled'aquesta 

artista, des de la nostraperspectiva, encarano s'harecorregutplenament. 
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Sols anys més tard de la seua mort hagueren alguns intents de recuperar la seua 

obra, però de manera excepcional. Aixòés el que passa en una exposició col·lectiva 

d’obres del fons de la revista Il·lustració Catalana realitzada, l’any 1966 a la Sala Parés 

de Barcelona, amb il·lustracions publicades a Feminal. Després, l’any 1975 a Sabadell, 

es va organitzar la mostra Sis pintores catalanes, on Vidal era una d’elles; l’any 2001, la 

Caixa li va dedicar una exposició itinerant, comissionada per Marcy Rudo; i, el 2014, al 

Museu Modernista de Barcelona s’inaugurà l’exposició Amb ulls de dona. Lluïsa Vidal 

la pintora modernista, comissionada per Consol Oltra.  

Per tant, el paper de les institucions, encara que modest, ha estat clau per 

recuperar la vida i obra d’aquesta pintora oblidada. L’exposició de la Caixa o la més 

recent del Museu Modernista demostren que, malgrat l’oblit generalitzat, l’obra de 

Lluïsa Vidal desperta l’interés d’entitats amb prestigi i criteri i reafirmenla seua 

qualitatpictòrica. Però han estat accions puntuals i aïllades, no cal oblidar que encara al 

MNAC –on la col·lecció d´obres de Lluïsa Vidal provenen de la donació que Francesca 

Vidal i altres germans de l’artista van fer a la pinacoteca el 1935– no s’exposa cap obra 

seua i que a la resta de museus o galeries els seus quadres no figuren.  

Pel que fa a la mostra del Museu del Modernisme Català, era de format reduït –

estava formada per prop de treinta dibuixos i pintures i documents– i representa un bon 

tast dels diversos vessants de la carrera de l’artista. Entre les obres destacades es van 

mostrar diverses il·lustracions que va fer per a La ilustración catalana i per a Feminal, 

reveladores del seu talent en el dibuix, i també alguns dels olis, com un retrat de l’àvia 

materna, Suzanne, i el d’una dona del cercle de Feminal: Maria Condeminas de Rosich. 

En resum, malgrat l’esforç tenaç de Lluïsa Vidal per ocupar un lloc en l’espai 

masculí de l’art professional, després de la seua mort la seua obra va caure en l’oblit, en 

el silenci, de manera que una invisibilitat gradual es van imposar damunt una trajectòria 

sense precedents. I encara que els intents per recuperar i revaloritzar la seua obra són 

presents, Lluïsa Vidal segueix essentuna gran dona pintora desconeguda pels estudiosos 

de l’art i els museus. 
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6  

I això que el domini de la tècnica en les seues obres era molt superior al de les 

dones que pintaven en aquella època. Una de les qualitats que destacava la crítica a la 

premsa era que, la pintora posseïa un estil viril i semblava un home per conrear el seu 

art (Damisel·la, un dels seus olis, reflecteix com va intentar endolcir la seua pinzellada 

durant l’any que va passar a París, entre el 1901 i el 1902, però constitueixuna 

excepció): “Al revés de la majoria de pintores, que pequen per una tendència a les 

suavitats...la nostra artista peca de dura” (Joaquim Floch i Torres, La Veu de Catalunya, 

7 de maig de 1909). Aixòno suposà unobstacle perquè lapremsa, que per regla general 

la tractà amb respecte i admiració, reconegueraigualment que Vidal dominava el pinzell, 

de la mateixa maneraque la tècnica de la sanguina i de l’oli que aplicà a molts retrats i 

que sempre dominà excel·lentment. Per tant, va ser una magnífica retratista, no com, per 

exemple, Pepita Teixidor que es va especialitzar en les flors i natures mortes, uns estils 

que Vidal no va conrear gaire. A més a més, les qualitats de Lluïsa més admirades 

unànimement pels crítics van ser el domini de la representació de la realitat i la mestria 

tècnica que feia servir. Finalment, la crítica de les seues exposicions també va elogiar 

més l’assenyada destresa en el dibuix que no pas l´ús del color o l’ocasional manca de 

resolució creativa.  

La seua obra es queda aferrada enel Modernisme, és més, com diu Raimon 

Casellas, a la Veu de Catalunya, és possiblement l’única pintora que ha produït l’actual 

moviment artístic a Catalunya i, en qualsevol cas, amb molta influència impressionista 

francesa. Ara bé ─ comjahemdit─,no beu de les avantguardes que recorrien Europa i, 

per això, que no ens estranyequeofereix una visió alternativa de les imatges de la pintura 

catalana entre el Modernisme i el Noucentisme. En efecte, la producció plàstica de 

Lluïsa Vidal es movia dins la tradició modernista moderada. Com ja hem indicat. Ala 

seua pintura trobem escenes de la vida quotidiana i familiars i sobre tot destaquen els 

retrats, no debades els clients de Vidal eren les famílies benestants de la nova burgesia 

catalana i no a l’aristocràcia o les classes nobles de Madrid a qui venia el seu pare els 

mobles. Aixòrevelaelgrau decisiu d'influència de laburgesiacatalanaen la seua 

produccióartística iconstitueix ─al costat dela seua ideologia i concepció delmón─ una 

causadecisiva per a lainclinaciómoderadade la seua pintura. 

Aquesta ha estat considerada com a modernista pels tons de la seua paleta, per 

l’ús de la transparència lluminosa en els colors de fons i també per l’elecció dels temes. 
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En aquest sentit, la seua producció recorda a alguns quadres de J. Mir, O. Junyent, J. 

González, X. Gosé, R. Canals, J. M. Sert, R. Pichot i el jove Picasso. A més a més, 

l’artista ha estat inclosa dins la segona generació dels modernistes i, fins i tot, alguna 

obra d’ella, com és Dona amb labor, el retrat de la muller de Miquel Utrillo, un oli 

propietat del Vinmuseum, fou atribuïda a Ramón Casas. Ara bé, Vidal aportà l’única 

visió artística femenina al moviment, en la mesura que va ser una dona compromesa i 

moderna, identificada amb la tendència modernista com a concepció oberta o 

relativament trencadora amb allò establert.  

Per tant, Lluïsa Vidal és una artista conservadora en el tema personal i també en 

l’àmbit professional. Trau el cap a les noves tendències però no les fa seues, vol però no 

pot. S’interessa però no les acaba d’assimilar. S’estima més seguir pel camí de l’art 

tradicionalista, evitaexperimentar i sols en algunes pintures, com Terrats de Barcelona 

(54) o Bodegó (78), trenca amb el fil conductor de la seua producció, però sense abraçar 

les avantguardes ni desvincular-se de l’impressionisme. 

 

7 

 

Certament, com suggereix Marcy Rudo, en la seua producció artística es pot 

establir tot un fil conductor: “En el conjunt de la seva obra, les pintures, els dibuixos i 

les il·lustracions mantenen una estreta relació entre si, conformant un llegat del tot 

singular” (Rudo: 2001,41). Sense cap dubte, la pintura de Lluïsa Vidal és fruit de les 

seues influències, dels viatges i del seu treball constant i persistent. En tot cas, les 

investigacions recents de Consol Oltra apunten que, al llarg de la seua curta vida ─va 

morir jove als quaranta-dos anys en la pandèmia de grip de 1918─, va arribar a pintar 

uns tres-cents quadres.  

En ells, Vidal ens dóna a conéixer el seu entorn directe, les escenes de la vida 

quotidiana, d’una manera que només podia concebre una dona. Aquest ambient és el seu 

entorn més íntim, la seua família, els amics, les escenes diàries o els paisatges de zones 

d’estiueig que ens transmeten una visió alternativa de les imatges de la pintura catalana. 

En efecte, Vidal va pintar molts interiors amb figures, escenes de carrer, paisatges i va 

il·lustrar nombrosos textos a revistes. 
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En moltes d´aquestes obres retrata personatges femenins, que donen a entendre 

la concepció que ella tenia de les dones. Concretament, són dones del seu temps, de la 

burgesia catalana, minyones, intel·lectuals i artistes. En tot cas, a les seues obres 

descobrim tota una psicologia femenina que ens transmet. I és que a molts dels seus 

quadres, les dones apareixen amb la mirada perduda i i cap el sól, com si tingueren 

vergonya o no volgueren molestar. Per això la majoria de les seues protagonistes estan 

retratades amb el cap cap avall, com si no foren valentes, com si tingueren por de tot el 

que les envolta. Un bon exemple són els retrats Sense títol (18, 19) i el de la seua 

germana Carlota Vidal (6). Per la resta, als seus retrats les dones semblen preocupades, 

amb temor i mai retrata una dona orgullosa o valenta, ja que, en la majoria de les seues 

obres, les protagonistes semblen perdudes i inquietes, pot serel mateix queva 

succeiramb a la pròpiapintora. 

Per altra banda, a la pintura de Lluïsa Vidal es repeteixen uns escenaris vitals 

que també són molt femenins, especialment a les obres de gènere on les dones apareixen 

fent tasques o referències constants a la família, a la maternitat i a l’educació dels fills, 

com indiquen els quadres Maternitat (67) i Les mestresses de casa (66). També 

representa a les dones en els seus treballs: brodant, cuidant a xiquets, netejant, plegant la 

roba o regant les plantes. No obstant això, les dones que retrata tenen, igualment, rostres 

intel·ligents, com exemplifiquenels retrats de Maria de las Mercedes Mata de 

Bertrandrand Serra (29), de Maria Luisa Güell i López (27), de Carme Karr (35)o de 

Francesca Bonnemaison (36). Al mateix temps, hi ha un conjunt de retrats que 

exhibeixen sensualitat i un cert erotisme, com podem observar a les obres Sense títol 

(21,22 i 23). En altres, les protagonistes es resignen a desenvolupar el paper que la 

societat d’aleshores els atorgava. En últim cas, mostra la dona burgesa de la societat 

benestant d’aleshores, que també ocupa gran part de la seua producció, ja que les retrata 

elegants amb vestits de passeig i barrets al cap, com és el cas de Maria Condeminas 

(30). 

En conseqüència, la dona és un dels grans temes de Lluïsa Vidal, però es tracta 

de una dona del seu temps, preocupada pel seu context i que observa la realitat amb 

unacertatimidesa, però alhora amb intel·ligència.. D´aquesta manera tan ambivalent, 

l’artista aconsegueix un diàleg entre aqueixa vergonya, que sembla transmetre per ser 

dona, la complicitat de l’espectador amb la mirada o la mànega que cau pel muscle, ila 

idea de que lesdonessónsensiblesi intel·ligents. Així la dona de Lluïsa Vidal és 
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convertidaen una metàforaeloqüentd'una època de transiciói de canvisen quèel vell noha 

acabatde desaparéixerdel toti el nouencarano s'ha imposat. En efecte, anuncia 

timoratament un tipus femení que sentipensa i, d’aquesta manera,comença a 

deconstruirel tradicional i dominant artd'ideologiapatriarcalfetper homesique considera 

lesdonesnomés comun objectede desigodepormasculins. 

Al costat de la dona, l'altre grantema de la produccióartísticade Vidalés la seua 

família, retratada admirablement al llarg de la seua carrera professional. Sobretot pinta a 

les germanes, encara quetambé el seupareila seua mare. 

AixíVidal,nonomésfinançaeconòmicament la seua família,sinóque els 

lliuragenerosament el seuméspreuattresor, el seu art, provaevidentde 

l'amorincondicionalque elsprofessa.  

 

Profundamentlligata la seua família, especialment a les seues germanes,està el 

temadels concerts de música clàssica, un altre element reiteratiu a la seua producció, i 

els paisatges de les seues vacances d’estiu, a les platges de Sitges o Blanes. Igualment 

cal destacar les pintures de les platges, amb figures humanes solitàries, que recorden, en 

certa mesura, a algunes pintures de Sorolla, sobretot pel tractament de la llum i el 

contrast entre el mar i la sorra de la platja. Enspodenportar a pensar queVidal va seruna 

donasolitària, una dona que no trobàl'amorde parellaen la seua vida, ni a París ni a la 

seua tornadaaBarcelona. Finalment, són també importants en la seua producció les 

escenes religioses o de costums populars, on trobem una clara influència impressionista 

i on expressen les seues concepcions religioses i l’amor per la seua terra.  
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Una terra amb un paisatge ètnic, de vellestradicions, més quede 

progrésimodernitat. Enfront d'aquesta concepció estrobael Modernisme, un fenomen 

social, cultural, estètic, econòmic i polític que va representar l’interés de la burgesia pel 

progrés. En efecte, el Modernisme apareix vehiculat al desenvolupament industrial de 

les grans ciutats europees (Londres, París, Viena, Brussel·les, Glasgow, Barcelona...). A 

Catalunya, aquest període coincideix amb una pròspera etapa econòmica finisecular on 

la burgesia assumeix un paper destacat i immortalitza la seua petjada a l’arquitectura, a 

les arts decoratives i a la planificació urbanística de Barcelona. 

javascript:void(0)�
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En aquest context és el que es mou Lluïsa Vidal, una pintora filla del 

Modernisme, que encarna els ideals d’aqueixa societat burgesa però que en l’àmbit de la 

seua producció artística no va arriscar. Haguera pogut trencar esquemes i motlles, ésser 

avantguardista, deixar a banda la família i la societat benestant en què ella es movia. 

Però va optar per seguir els consells del pare, de la seua família i del seu retor, 

exponents de la burgesia catalana, i no desviar-se del camí que marcava la societat 

d’aleshores. Això sí, la jove pintora va decidir perfeccionar la seua tècnica, fer cas dels 

mestres per poder aprendre discretament i obrir-se pas en el difícil món de l’art, que 

aleshores estava dominat pels homes. Vidal tenia moltes coses en contra: l’educació, a 

la qual les dones no podien accedir amb igualtat, la resta de pintors i la pròpia societat 

que no veia de bon grat que una dona es dedicara a pintar. 

Malgrat tot, el seu principal mèrit, sens dubte, és que va aconseguir convertir-se 

en la primera dona pintora professional de Catalunya i, a més, elseu èxit professional va 

estar avalat pel corresponent reconeixement de la crítica a la premsa i del públic que 

visitava exposicions i li encarregava alguns retrats. Per tant, “El talent, la perseverança, 

l’encoratjament familiar i l’ambient cultural del modernisme van afavorir unes 

circumstàncies d’excepció gràcies a les quals Lluïsa Vidal va poder desenvolupar una 

autèntica carrera professional” (Rudo: 2001, 19).Lluïsa Vidal no en tenia prou amb 

pintar per afició, ella va voler viure del seu pinzell i professionalitzar-se, com els homes 

que també vivien de la seua pintura. Fins i tot va obrir una acadèmia de pintura per 

ensenyar a altres l’ofici. 

Vidal, en el seu entorn social, va ser una dona compromesa i moderna, 

identificada amb la tendència modernista com a concepció trencadora amb allò establert 

i dinàmica per la seua evolució, però no es va atrevir a deixar-se portar pels corrents 

innovadors que recorrien Europa, per les avantguardes. Tampoc era fàcil, i menys per a 

una dona criada a una família benestant, de fortes creences religioses i conservadora.  
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9. ANEXOS DOCUMENTALS 

 

ARTICLES DE PREMSA CONSULTATS I CITATS 

 

Canigó, número 128, octubre de 1964 

Culturas.La Vanguardia, 02.08.2006 

Diari de Barcelona, 16 de març de 1906, pàg. 3.254 

Diario de Barcelona, 12 de maig de 1909 

Diario de Barcelona, 18 de maig de 1880 

Eco de Sitges, 27 novembre 1898  

Eco de Sitges, 27.11.1898 

El Noticiero, 7 de juny de 1914 

El Poble Català, maig 1914 

Feminal 25-11-1917 

Feminal, 25 d’agost de 1909 

Feminal, 25 de juny de 1911 

Feminal, 26 de gener de 1908 

Feminal, 28 abril, 1912 

Feminal, 28 de maig de 1909 

Feminal, 28 de maig de 1910  

Feminal, 28-04-1907 

Feminal, 28-06-1908 

Feminal, 29 desembre de 1907 

Feminal, 30-04-1916 

Feminal, 30-05-1909 

Feminal, 30-08-1908 

Feminal, octubre 1915 

Feminal: 28, 05,1909 

Joventut, que tancà el 31 de desembre de 1906 

L’Avenç, l’any 1982 

L’Avenç, que comença a publicar-se el 3 de juliol de 1883 

La Fronde, gener de1902 

La Publicidad, 18 de març de 1900  

La Publicidad, 21 de març de 1900 i 29 d’octubre de 1902 
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La Publicidad, 29 d’octubre de 1903, crítica de Casanovas 

La Renaixença, 23 de març de 1900 

La Vanguardia, 1 de juny de 1906 

La Vanguardia, 18 de gener de 1895 

La Vanguardia, 24 de novembre 1898 

La Veu de Catalunya, 18 de març de 1900  

La Veu de Catalunya, 2 de novembre de 1914 

La Veu de Catalunya, 29 d’octubre de 1903 

La Veu de Catalunya, 7 maig 1909 

Las Noticias,30 gener de 1908 

Pèl & Ploma, número 97, any IV 

Poble Català, novembre de 1906 

Primer exemplar de Feminal del 28-04-1907 

Revista Or i grana 
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EXPOSICIONS DE LLUÏSA VIDAL EN VIDA  
 

1898. Els Quatre Gats, Barcelona 

Abril 1898. IV Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona. Va 

rebré una menció honorífica 

Novembre 1898. Sala Parés de Barcelona 

Gener 1900. XVI Exposión de Bellas ArtesExtraordinarias. Sala Parés de Barcelona 

Març 1900. Sala Parés 

Octubre 1903. Sala Parés 

Març 1906. Sala Parés 

Maig-juny 1906. Exposición de Bellas Artes de Madrid, guardonada amb una menció 

honorífica 

1907. Manifestación Artística Círculo Ecuestre de Barcelona 

Maig 1907. Sala Parés. Associació del Cercle de Sant Lluc 

Juny 1907. V Exposición Internacional de Arte de Barcelona. Guardonada amb una 

medalla de segona classe 

1908. Exposición de Auto-Retratosde Artistas Españoles, Barcelona que organitzà la 

Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona 

Gener 1908. Tómbola de Beneficiència de les Dones. Hotel Colon de Barcelona 

Maig 1909. Sala Parés. 

Març 1910. Exposición de retratos y dibujos antiguos y modernos. Barcelona. 

Abril 1910. Sala Parés 

Maig 1910. Saló de les Arts i dels Artistes, Faianç català. Barcelona 

Setembre 1910. Exposición de Celebración Centenaria de la Independencia de México. 

Ciutat de Mèxic 

Gener 1911. Primera exposició del Trebal de la Dona Catalana. Barcelona 

Febrer 1911. Tómbola Beneficència Casellas. Barcelona 

Maig 1911. VI Exposición Internacional de Arte de Barcelona. Guardonada amb una 

medalla de tercera classe 

Maig 1912. Exposición de Bellas Artes. Madrid 

Juny 1914. Exposició Sala Parés. Barcelona 

1915. Exposición Nacional de Pintura, Escultura y Arquitectura. Madrid 

Febrer 1916. Festa artística pacifista. Barcelona 
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Octubre 1916. Homenatge a Pepita Teixidor. Sala Parés. Barcelona 

Juny 1919. Sala Parés. Exposició homenatge. Retrospectiva Lluïsa Vidal 
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EXPOSICIONS PÒSTUMES 
 
1920. Tómbola homenatge de Fortuny. Barcelona 

1933. Primer Salón Mirador. 100 anys de retrat femení. Barcelona 

1966. Sala Parés. Exposició d’Il·lustració Catalana 

Maig 1975. Exposició 6 Pintores catalanes. Acadèmia de Belles Arts de Sabadell 

1997. Exposició Lluïsa Vidal. Pintora Modernista. Palau Moja Barcelona 

2002. Lluïsa Vidal, pintora. Una dona entre els mestres del modernisme. Exposició 

itinerant organitzada per la Caixa que es va poder visitar a Granollers, Vic i Lleida 

Juny 2014. Amb ulls de dona. Lluïsa Vidal, la pintora modernista. Exposició al Museu 

Modernista de Barcelona 
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