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Encara que sembli estrany aquest és el primer cop que es realitza una
exposició monogràfica amb dibuixos de Ramon Martí Alsina (1826-1894).
En vida de l’artista una mostra d’aquesta mena no hauria estat possible. Martí
Alsina era considerat i es considerava un pintor, el seu ofici era pintar i
vendre olis, els seus dibuixos mai no van ser considerats aleshores un
material amb recorregut comercial de cap tipus, eren vistos per tothom com
un simple material de treball al taller. Per això aquests originals van passar en
carpetes als seus descendents, on han patit com és lògic un llarg procés de
dispersió en herències successives. Mentre que de forma paradoxal acrediten
una relativa bona conservació, ja que no han estat mai exposats a la llum, no
han estat mai emprats en la decoració domèstica. Un petit tast d’aquest
material és el que ara es presenta a Palau Antiguitats, galeria que ja acumula
una significativa i valuosa trajectòria d’exposicions d’obres sobre paper.

Els contemporanis de Martí Alsina és segur que apreciaven el dibuix
com a forma d’expressió artística. El 1882 l’Asociación artístico-arqueológica
Barcelonesa presentà al –aleshores acabat d’inaugurar–MuseuMartorell una
exposició monogràfica de dibuix antic, i edità un catàleg, Album heliográfico
de la exposición de dibujos autógrafos de artistas fallecidos y de vistas y
dibujos de edificios o monumentos que ya no existen celebrada en septiembre
de 1882, (Barcelona, 1883), que és la primera exposició i el primer catàleg
il·lustrat que es recorda sobre dibuix a tot l’Estat. Com es dedueix del títol el
criteri és el de presentar obres d’artistes desapareguts o imatges gràfiques
d’especial valor documental. En aquell temps el dibuix contemporani que era
apreciat com a objecte comercial, era només el que era concebut i executat
amb gran detall d’acabat, i d’una manera singular es valorava l’especialitat de
l’aquarel·la, que al llarg del segle XIX és va desenvolupar amb gran força i que
tingué també a casa nostra especialistes molt notables, com Fortuny, Tapiró,
B. Galofre, Nobas, Casanovas Estorach, etc.

Ramon Martí Alsina
exposa dibuixos a Palau Antiguitats



Dibuixos de Ramon Martí Alsina
(1826-1894)
La passió del geni desconegut

Los que no comprendéis la pasión del artista,
no habéis de perdonarme.

RAMONMARTÍ ALSINA

Ramon Martí Alsina (Barcelona, 1826-1894) va ser el gran reno-
vador de la pintura catalana moderna. Va ser el creador d’una manera d’en-
senyar aliena a les exigències acadèmiques, com a professor compromès, i la
seva pedagogia, d’una gran transcendència, va ser la que formaria els pintors
que posteriorment serien més famosos (Josep Armet, Ramon Tusquets,
Modest Urgell o Joaquim Vayreda). Per tant, va ser un dels pintors més
influents de la seva època i també una de les figures que van col·laborar més
i millor en la recuperació cultural de Catalunya. Tot això no se sap només
per la informació de la bibliografia general, que el cita constantment, sinó
gràcies també al gran arxiu familiar que s’ha pogut conservar d’aquest gran
artista i que no fa gaire ha sortit a la llum.

En aquest arxiu hi ha molts diaris íntims en els quals l’artista mateix
recorda aspectes de la seva infantesa, i, precisament, molts d’aquests records
es relacionen amb els seus primers passos en el món del dibuix. En els
moments en què explica que un professor el va castigar per haver-lo trobat
dibuixant en comptes de fent la feina que pertocava, o que la seva màxima
il·lusió era que li compressin una capsa de colors, o que va mentir per
intentar entrar a l’escola de Llotja abans de l’edat establerta i que ensenyava
els seus dibuixos del natural al seu padrí2 per convèncer-lo del seu do, un ja
es fa una idea de la passió que corria per les venes d’aquell jove artista.

Avui crec que som en millors condicions per valorar la importància
de la manera gràfica del mestre, que fou un dibuixant compulsiu i oceànic. Ja
el 1920 Joaquim Folch i Torres en la seva monografia sobre el pintor, feta a
partir de la documentació familiar, afirma (p. 100): “podent-s’hi afegir encara
[a les estimades 4.000 teles] els dotze o catorze mil dibuixos que cap allà als
voltants de l’any setanta ell mateix catalogava, intentant ordenar un xic
l’esbarriada multitud que poblava les seves carteres.” Es tracta òbviament
d’una –estimació potser exagerada–, però que reflexa en tot cas una de-
dicació constant i quotidiana al llarg de tota una vida de pintor. El dibuix en
Martí Alsina és un instrument en el camí de la pintura, és una forma de
coneixement i d’estudi de la realitat en el seu conjunt, amb la que vol aïllar i
definir el motiu que després esdevindrà el quadre en una proposta d’encaix
general, o amb la que vol analitzar cada una de les seves parts, de les figures
o d’uns determinats elements del paisatge que analitza. Es tracta per tant
d’apunts molt ràpids, a voltes vertiginosos, fets en tota mena de papers de
qualitats molt dispars. Aquests dibuixos poden ser estudis de detall, parts
d’un puzle fins a la composició final, però també moltes vegades són peces
amb un valor autònom, són la manera com l’artista capta l’emoció d’un
instant, són testimoni d’experiències molt íntimes i personals.

A la mostra del 1994, Cent Anys de paisatgisme català, ja es van
presentar alguns dibuixos del mestre, també a la petita mostra feta el 2005 al
Museu del càntir d’Argentona, Ramon Martí Alsina a Argentona, i ara –fins
el maig de 2011– també n’hi ha alguns al Museu d’Art de Girona, en
l’exposició, Ramon Martí Alsina. El gran dia de Girona. Anatomia d’un
quadre. Tenim però més peces d’obra gràfica i de temàtica més variada en
aquesta exposició monogràfica de Palau Antiguitats, que compta a més amb
un estudi valuós i sensible fet per l’especialista Concepción Chillón. És una
ocasió que els afeccionats al dibuix no hem de deixar passar.

Bonaventura Bassegoda
Universitat Autònoma de Barcelona



Aquest és el màxim objectiu que es pretén assolir amb l’exposició «Ramon
Martí Alsina (1826-1894). Dibuixos». És la primera selecció important que
es fa a Barcelona dels dibuixos del famós artista, per demostrar com el ressò
de la passió dels seus traços moltes vegades ha quedat oblidat sota el pes
dels olis de taller, que l’han fet devaluar en el mercat de l’art injustament.

El dibuix era per a Martí Alsina quelcom primordial en la feina del
pintor, no tant per la necessitat d’expressió plàstica dels sentiments de
l’artista, com s’ha dit, sinó, tal com diu ell, com una eina inestimable en la
preparació tècnica de l’ofici. Sense dibuixar correctament no es podia
arribar a fer composicions pictòriques d’una certa qualitat, i ell ho va
inculcar als seus alumnes no només de paraula, sinó també amb l’exemple,
perquè a totes hores dibuixava. Té apunts sobre què és la perspectiva, la
geometria, el contorn, el clarobscur...,3 i els seus alumnes recorden la passió
que posava en el dibuix fins i tot a les classes: «Se nos aparece aún con su
mirada penetrante, su hablar cortado, rápido, persuasivo, su abundosa
cabellera nívea peinada hacia atrás, suelta la tirilla de la corbata, sujetando
con firmeza el pincel entre los dedos gordezuelos con inconcebible rapidez
[...]. Su elocuencia era cálida y persuasiva y se apoderaba en seguida del
alma de su joven auditorio [...]. Con su cabeza poderosa y arrogante, algo
leonina, nimbada por abundantes cabellos ya grises, el rostro enérgico y
expresivo iluminado por unos ojos vivos e inteligentes».4

Era un mestre innegable del llapis i el carbó, dels tocs de guaix
brillants o del clarió. El seu traç era segur, ferm, capaç de treure l’ànima a un
paper amb quatre gargots, o capaç de fer una veritable composició completa
en la qual es respirava la passió romàntica del moment de la realització.
Intuïtiu, aplicant sense dubtar línies que troben el seu lloc idoni en un
paisatge o en una figura, i creant l’ombra exacta o el detall perfecte que
esgarrifa, entendreix, excita. Dominava meravellosament el volum i les
formes, la perspectiva i l’equilibri de la composició. Les figures desprenen

vida i sensualitat, erotisme... Les mirem amb els seus ulls. Els paisatges són
o bé esbossos d’una rapidesa immediata però tècnicament perfectes, o bé
una recreació panteística, en què deixa anar el seu sentiment més romàntic.
Els animals eren per a ell una de les seves debilitats a l’hora de dibuixar, i les
expressions que n’aconsegueix plasmar són dignes d’un geni. Les
composicions són apunts ràpids i assajos, i en podem veure l’empremta en
els olis posteriors.

El més important dels dibuixos de Martí Alsina, però, no és el fet
que després li servissin com a base per crear obres posteriors a l’oli i de guia
per als seus deixebles, sinó que per al mateix mestre representaven obres en
si mateixes, i per això els firmava i, molts cops, els datava i localitzava, amb
l’objectiu de posar-los a la venda amb el preu corresponent a un esbós,
considerant que les primeres anotacions d’un pintor davant del que era
susceptible de ser representat, formava part, d’una manera intrínseca i
inseparable, de l’activitat creadora i que, per tant, també tenia un valor
artístic i comercial al mateix temps.

I és precisament aquesta feina d’observació i d’anàlisi minuciosa
dels canvis de la natura per traduir-los a la tela a posteriori una de les seves
grans aportacions, en concret en el gènere dels paisatges, a la història de
l’art català.

Malgrat tot, aquest analític i sistemàtic, alhora que lliure i subjectiu,
allunyat dels preceptes de l’acadèmia, anava paral·lel a una certa passió, o
«sentiment», com es deia abans, o manera de fer «romàntica», en el sentit
artístic que s’hi dóna en l’àmbit europeu, ja que cal recordar que el terme
romàntic a Catalunya anava molt lligat al natzarenisme, més fred i lineal.
Aquest «sentiment» o romanticisme parcial, entès com una part intrínseca
de la creació d’un artista, existia òbviament per influència estrangera, però
sobretot en l’àmbit filosòfic i literari.



El romanticisme de Martí Alsina, però, estava en el seu caràcter
turbulent, en la passió que posava a viure i crear, i també en els escrits i en
la conversa. El romanticisme de Martí Alsina no era quelcom que li vingués
del món artístic: era innat en el seu tarannà.

Una altra cosa ben diferent és com afrontava tècnicament la realització
de les obres, o com escollia els temes o els gèneres segons una finalitat
determinada. En aquest cas hauremde tenir en compte que els corrents filosòfics
del moment, com el positivisme, que defensaven l’anàlisi de la natura com una
ciència més, i de nou el caràcter del pintor, exigent i insatisfet, que el portava a
dibuixar constantment per apropar-se al màxim possible a l’ànima que es
desprenia en l’alè que ell mateix respirava de la natura, dels seus models, de les
seves composicions; és a dir: de la vida. En un senzill dibuix, de només alguns
traços, aconsegueix demostrar el seu geni, tants cops amagat darrere dels seus
famosos olis de taller. Hi posava tota la seva ànima d’artista.Més ben dit, les dues
ànimes foses en una: la de romàntic, com a vividor, i la de realista, com a
observador, tal com ja havia fet Corot abans que ell, i també Courbet, atès que
en ell també hi havia aquesta dicotomia. La simbiosi sentimental i emotiva entre
home i natura era imprescindible, a banda del seu coneixement científic, com va
fer Martí Alsina, que va adoptar aquestes idees en el seu famós discurs «Los
orígenes naturales del Arte», de l’any 1863, que va pronunciar a Llotja, en el qual
insistia en el fet que l’origen de l’art era intrínsec a l’home: «¿Y qué es, señores, el
placer del Arte en su primer efecto sino una vibración simpática de la naturaleza
humana? ¿Qué es sino el movimiento simultáneo de sentidos y demás facultades
del hombre en consonancia con los sentidos e inteligencia de otro hombre que ha
concretado y reflejado los deseos de la naturaleza misma que así los absorbe?».5

S’ha de tenir en compte que Martí Alsina va deixar Llotja l’any 1848
i va començar a dedicar-se a allò que ell mateix definia com a «pintor
d’ofici» pràcticament partint de zero. Com diu Joaquim Folch i Torres: «És
cert que no tingué qui l’ensenyés, però tingué, en canvi, l’aventatge de no
haver de desapendre, que és un gran aventatge».6

Es va dedicar a fer retrats a Mataró amb una idea ben marcada de
cap a on havia d’anar la pintura catalana, fins que l’any 1852 va tenir
l’oportunitat de presentar-se a la càtedra d’Aritmètica i Geometria dels
Dibuixants a l’Escola de Belles Arts de Barcelona i la va guanyar per
oposició. A partir de llavors, des del seu mestratge tant a Llotja com al taller,
va capgirar el concepte de pintura acadèmica que fins llavors estava tan
arrelat.

En aquesta exposició s’ha fet una selecció de diversos gèneres per
tal de tenir una visió suficientment àmplia de com abordava cadascun dels
temes. També s’ha tingut present la trajectòria cronològica, mirant
d’abastar exemples de totes les dècades, des de dibuixos de la primera època
(1850-1860), en els quals el natzarenisme més dur de Llotja —el de Claudi
Lorenzale, per exemple— ens mostra un primer Martí Alsina ingenu que
s’aplica correctament en la realització de Cavaller assegut, datat l’any 1850
(vegeu la fitxa núm. 31 d’aquest catàleg), fins a algun paisatge datat ja a la
dècada del 1890, cap al final dels seus dies.

De la primera època (és a dir, des de 1848-1850 fins a l’any 1860),
l’exposició també ofereix representacions d’elements arquitectònics, que,
d’altra banda, eren molt freqüents a les classes de Llotja. Si tenim en compte
que el pintor hi assistí fins a l’any 1848, parlem d’obres molt influïdes per
l’academicisme d’aquell moment, com va demostrar en el famós oli Últim
dia de Numància (1858), en el qual els personatges i la composició respiren
encara vestigis del natzarenisme dels seus inicis. Devia ser perquè era una
peça per presentar a l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid, i allà tot
havia de ser més acadèmic i formal, perquè el cert és que coneixem peces
més primerenques en les quals Martí Alsina ja s’havia llançat de ple a viure
la llibertat del creador sense reserves. És el cas del Retrat de Narcís
Monturiol de 1852 (núm. 7), delicat, d’una gran perfecció tècnica i d’un
detallisme digne d’aquests primers anys, en què el fet de ser un retrat d’un
amic, com el famós editor republicà i futur inventor de l’Ictíneo, permet



descobrir els dots fantàstics que Martí Alsina tindria en el gènere del retrat,
de gran captació psicològica. En aquest tipus de retrat ja queda totalment al
marge del natzarenisme de Cavaller assegut (núm. 31) i de les grans
composicions de grup, sobretot de gènere històric i religiós, en les quals
estava una mica limitat a les tècniques academicistes, com després també
demostraria amb la seva famosa i monumental obra El Gran dia de Girona,
actualment exposada a la mateixa ciutat.

Continuant l’anàlisi dels retrats, cal dir que la seva idiosincràsia
també es fa palesa en el de la seva filla Ramona, de la dècada de 1880 (núm.
6). Per contra, són molt diferents els apunts que pren de la mateixa filla i de
la seva dona en altres actituds (núm. 3 i 5), la data dels quals oscil·la entre
els anys 1870 i 1875. Aquests retrats són esbossos més lliures, agafats en un
moment concret, espontanis, d’una rapidesa trepidant, com si ni tan sols les
models tinguessin constància del fet.

L’artista no se separava del carbonet o del llapis ni un minut, i
agafava qualsevol paper que tenia a mà, sense preocupar-se de si era de
bona qualitat o de mala qualitat, la qual cosa ha fet que alguns dibuixos
hagin arribat a l’actualitat en condicions molt delicades. L’important era no
perdre la impressió del moment, i la seva família sempre va ser per a ell una
motivació constant en les seves obres, no només en els retrats, sinó també
en les composicions de grup. La seva producció és plena d’homenatges a la
seva família, fins i tot en hores tan terribles com la mort, com es mostra en
el dibuix de la seva filla Carlota (núm. 4), que va morir l’any 1872 a l’edat de
setze anys víctima del tifus, només uns quants dies després que el seu germà
Camil, de divuit.

També hi havia, però, les famoses models, amb les quals podia fer
allò que la passió d’un artista no podia veure satisfet segons els seus
desitjos. És impressionant com, en una carta dirigida al seu gendre, el
també famós artista Josep Lluís Pellicer, després de casar-se en segones

núpcies amb Francesca Chillida l’any 1888 i tenint els seus fills en contra,
es confessa molt honestament d’aquesta manera: «He sido loco por la
mujer. Locura era la mía desde muy joven enamorándome continuamente.
Si me faltaba un ser para mis ideales, era una desgracia para mi espíritu,
que debía buscar otro».7 D’aquí ve la impressionant munió de dibuixos que
va fer de les seves models, dels quals en aquesta exposició tenim fantàstics
exemples. Uns dels més importants, per la modernitat i la llibertat
passional, són els números 27 i 28. Per la intimitat pornogràfica que
representen els dibuixos, segur que es tractava de la seva model preferida,
Dolores Oliva, amb la qual va començar a treballar l’any 1867. No és que
cap altre artista hagués fet dibuixos eròtics, però, d’aquesta valentia
pornogràfica, i tenint en compte que som a la meitat del segle XIX, segur
que va ser un dels primers a tocar el tema. I no s’ha de perdre de vista que
Courbet va pintar L’origen del món l’any 1866, i que Martí Alsina va fer una
estada a París l’any 18678 per veure l’Exposició Universal, on tant Courbet
com Manet van exposar en un pavelló a part.

L’estil lliure que li permetia l’estudi d’un cos nu també afavoria, no
només les excel·lències de la seva passió pel cos femení, sinó que Martí
Alsina adquirís la perfecció tècnica que tenia en la realització de les
anatomies (núm. 19 i 20). Un altre exemple és la fabulosa mà (núm. 11),
d’una sensibilitat aclaparadora, que podria ser perfectament un exercici
d’acadèmia de l’any 1847-1848.

Evidentment, també va tenir una gran quantitat de models
masculins, sobretot per a les composicions històriques, de les quals es
presenta un esbós (núm. 36) que sembla que representa les exèquies d’un
comte, probablement d’època medieval, davant d’una creu de terme.

L’exposició també ofereix un magnífic dibuix preparatori de l’obra
La conversió de Sant Pau, documentat als inventaris de Miquel d’Elias,9 on
apareix un model en escorç estirat a terra (núm. 12).



Però les seves inquietuds i la seva curiositat anaven més enllà d’un
cos bonic o de la captació espontània d’una figura. Són molt coneguts els
seus fantàstics dibuixos sobre animals salvatges. Per a ell significaven la
natura en acció i el repte de captar-ne l’expressivitat. Ho diu ell mateix en la
documentació familiar, en una carta datada a París, el 8 de juliol de 1863, i
adreçada a la seva esposa Carlota: «Vamos a correr un poco a ver cosas
menos necesarias (fieras en el jardín de plantas) y procuraremos ver otras
fieras en movimiento, pues ya sabes que hay aquí dos domadores».10 Hi ha
dos períodes importants en els quals va poder realitzar diversos dibuixos
sobre aquesta temàtica: un va ser a partir de l’any 1862 (dins del qual se
situarien els dibuixos d’aquesta exposició),11 i l’altre va ser més endavant,
cap a la dècada del 1870, en què va fer uns dibuixos més elaborats amb la
intenció de conformar posteriorment olis de grans dimensions. L’exposició
n’ofereix exemples fantàstics (núm. 37-44), en els quals Martí Alsina de-
mostra una gran sensibilitat i alhora una gran capacitat per fixar
l’expressivitat animal, tant facial com corporal.

En general, els dibuixos tenien la intenció de ser apunts o esbossos
per ser utilitzats posteriorment en teles. Martí Alsina els feia amb aquesta
finalitat, alguns de més elaborats que altres (n’hi ha, però, que són veritables
obres en si mateixes), per a composicions posteriors, com els dos dibuixos
que representen escenes de gènere amb dos personatges (núm. 32 i 33), que,
amb pocs traços, l’un amb llapis i l’altre amb tinta, demostren una
sensibilitat especial i un gran domini de l’anatomia humana; o bé com els
retrats del General Manuel Figuerola (núm. 8) i la seva dona, La Comtessa
de Figuerola (núm. 9), que després es convertirien en els famosos retrats
eqüestres que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya, i que també
apareixen en un dels inventaris de Miquel d’Elias amb els números 406 i
407, respectivament.12 Com ja s’ha dit, la seva capacitat per a l’expressivitat
en el retrat queda ben palesa en aquests dos dibuixos, com també en el que
fa de la seva dona (núm. 2).

Com a anècdota en el gènere del retrat, l’exposició presenta un calc
d’un Autoretrat (vers 1870) (núm. 1). Segons les disposicions dels
esborranys del testament del pintor, en cas que s’haguessin de vendre les
obres de la família, es permetria que aquesta en fes primer còpies per no
perdre-les del tot.13 El calc devia ser el primer pas per fer la còpia esmentada.

Amb relació als paisatges, el més antic és un de datat l’any 1855 des
de Chalons (França) (núm. 45), fet durant un dels seus viatges.14 És un
dibuix de traços curts i una mica ingenus. Però un any més tard esbossa el
dibuix titulat Alella (núm. 46), és a dir, dos anys abans que enviés la
composició històrica L’Últim dia de Numància. La progressió es va fent
evident: el dibuix del natural era la llibertat i la passió, l’academicisme,
l’esclavitud. Els primers dibuixos se solen relacionar amb un instint
pràcticament obsessiu del detall, de la captació de la realitat, al mateix
temps que es deixava endur cada vegada més pel sentiment.

Ramon Martí Alsina es veié empès, doncs, des del primer moment,
no només a agafar apunts directament del natural, com ja ho havia fet abans
d’assistir a Llotja, sinó a prendre anotacions escrites sobre les formes i els
colors tal com els percebia, a mesura que passejava per les contrades dels
voltants de Barcelona (un cop es van derruir les muralles l’any 1854), motivat
per la necessitat imperiosa de traduir en paraules els fenòmens de la
naturalesa, fins i tot quelcom tan intangible com l’aire, perquè la natura i la
vida en general eren per a Martí Alsina un fluir etern. El pintor no només ho
sabia, també ho «sentia», i aquest sentiment va ser el que li va permetre
captar la vida amb aquell realisme i vivacitat que emanen dels seus dibuixos.
Per això no es podia permetre quedar-se al taller. Ell mateix ho descriu en un
dels seus papers: «Motivos de inspiración: andar de aquí para allá... Aquí el
movimiento rápido del marinero (diferencia de nuestro estado común) con
intención artística... Allá el rasgo de sol... Siempre el contraste entre el barullo,
gran medio de hacer despertar bellos caracteres... Siempre a la vista
impresiones de verdad [...]».15



Aprofitant que la seva mare era de Mataró, en va recórrer tots els
voltants agafant apunts de paisatge. A l’exposició hi ha un gran nombre
d’exemples datats l’any 1870 (núm. 49-55), que coincideixen amb un brot de
febre groga a Barcelona.16 Però no només va ser per aquesta raó, sinó
perquè, entre 1865 i 1875, es desenvolupa la millor època de producció de
l’artista. Els seus dibuixos són d’una espontaneïtat i una passió i, alhora,
d’una observació professional i una tècnica dignes del títol de professor que
ostentava. Els traços són curts, la mà llisca amb rapidesa. En aquesta època
ja no era tan important el detall obsessiu com la passió del moment. No es
podia quedar quiet al taller pintant. S’havia de moure constantment,
aprofitant les estades fora de Barcelona o fent petites excursions pels
voltants: Pedralbes (núm. 63), Sarrià (núm. 64), etc.

Champfleury, parlant de Camille Corot, un dels grans paisatgistes
del segle XIX, podia haver dit el mateix del nostre pintor: «Se pasa la vida
por montes y barrancos, por senderos y caminos, mientras que muchos de sus
colegas paisajistas van a hacer sus estudios del natural al ministerio y junto
a los diputados...».17

Sí, Martí Alsina no va parar mai de buscar sempre fora del taller,
sobretot en la natura, el tema idoni per a les seves recerques pictòriques. El
dibuix sempre el va acompanyar en forma d’esbós i primeres notes, i moltes
vegades el va firmar, i fins i tot localitzar i datar. Potser només eren notes
que li servien a ell, però en el seu testament queda demostrat que aquests
dibuixos també es posarien a la venda, ja que tenien un gran valor comercial
i artístic, que el mateix pintor els donava particularment.

Del seu valor artístic i comercial es vol fer ressò aquesta exposició,
reivindicant el nom de Martí Alsina, no només com un dibuixant genial,
sinó com l’artista que encara està per descobrir.

D’un traç directe; de la mà al paper i del paper a l’ull de l’espectador;
sense més intermediaris. El geni hi és. El do el tenia. Ara només és qüestió
de temps que es desfacin les boires dels dubtes, tal com era el seu desig al
final dels seus dies.

Los que no comprendéis la pasión del artista,
no habéis de perdonarme.

RAMONMARTÍ ALSINA

M. Concepción Chillón
Doctora en Història de l’Art

1Aquest arxiu va ser recollit pel seu fill Ricard Martí Aguiló, que el va dividir, al seu torn, entre els seus
fills Carles i Narcís Martí Cabot. Una part de l’arxiu encara avui resta en mans de la família, i l’altra es
pot consultar a l’Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya. No és gens habitual que arribi a les mans
dels investigadors documentació sobre un artista de les característiques d’aquesta, tant pel que fa a la
qualitat com a la quantitat.

2 El seu pare va morir quan ell només tenia prop de cinc anys, i la seva mare el va posar sota la tutoria del
seu padrí, el Dr. Ramon Tenas.

3 Extret de la documentació familiar dipositada al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Sobre el contorn
diu, per exemple: «Serán los primeros modelos algunas figuras irregulares que perfeccionarán el trazo
lineal y predispondrán el contorno de figura humana». Sobre la geometria comenta: «Dibujo del contorno
desde un total de una cabeza, de una mano, de un pie…, tomado en sus líneas más sencillas dables, y en
el menor número posible, con el método fijo de la aplicación de la geometría (gradualmente hasta la
perfección del contorno, hasta la figura entera)».

4 Citació recollida per Josep M. Junoy a «Ramon Martí Alsina (1826-1894)», biografia en el catàleg de
l’exposició organitzada pels Amics dels Museus al Palau de la Virreina, amb pròleg del marquès de
Lozoya. Ed. Selectas, Barcelona, 1941, p. 21.

5 Discurso que en la sesión pública celebrada por la Academia de Bellas Artes de Barcelona, el día 8 de
noviembre de 1863, leyó D. Ramon Martí, académico de la misma. RealAcademia de BellasArtes de Sant
Jordi. Librería de Joaquín Verdaguer, Barcelona, 1863.

6 Citat a Joaquim Folch i Torres, El pintor Martí Alsina, publicació de la Junta Municipal d’Exposicions,
Barcelona, 1920, p. 44.



7 M. C. Chillón, Ramon Martí Alsina (1826-1894). Contrastos de la seva obra a partir d’una
documentació inèdita, i proposta d’un primer catàleg. Tesi inèdita. Universitat Autònoma de Barcelona,
2010. op. cit., 2010. Volum 3. Apèndix documental. Punt 5.104 (Barcelona, 20 de maig de 1888), p. 283.

8 Viatge inèdit descobert a l’arxiu familiar. Vegeu M. C. Chillón, op. cit. Volum 3. Apèndix documental.
Documentació de l’arxiu familiar, punts 5.48 i 5.49, p. 108 i 110.

9 Extret de la documentació dipositada a l’Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya. A la caixa núm.
3 destinada als creditors del pintor, a la carpeta de Miquel d’Elias, a l’inventari dedicat d’obres destinades
a la venda a Barcelona, apareixen tres esbossos de la Conversió de Sant Pau que coincideixen pel que fa
a les mides, catalogats amb els núm. 72, 74 i 380. Amb Miquel d’Elias va firmar l’any 1867 una societat
anomenada Elias i Martí que va durar fins a l’any 1878.

10 M. C. Chillón, op. cit. Apèndix documental. Documentació de l’arxiu familiar, punt 5.1.

11 Diario de Barcelona (9 de novembre de 1862), núm. 313, «Gran colección oriental de fieras del Sr.
Bernabó. En la ex-puerta de Isabel II, a la derecha, para hoy domingo y días siguientes». De fet, quan va
firmar la societat amb Miquel d’Elias l’any 1867, va dipositar com a garantia, a més dels olis, una gran
quantitat de dibuixos, entre els quals hi havia «animales, entre ellos, fieras, entre león, leona, pantera,
leopardo, tigre, oso, y otros». Extret de la documentació familiar dipositada a l’Arxiu del Museu Nacional
d’Art de Catalunya.

12 Extret de la documentació familiar dipositada a l’Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya (caixa
dedicada als creditors).

13 M. C. Chillón, op. cit. Volum 3. Apèndix documental. Documentació de l’arxiu familiar, punt 5.72, p.
166: «[...] 2º Siendo la venta de dichos retratos y de los cuadros de asuntos de mi familia y las obras de
mis hijos, un sacrificio a que yo y mi familia nos obligamos, si por salvar nuestro honor es necesario, la
venta de dichos objetos debe considerarse como en último extremo de necesidad, y por lo tanto, posterior
a las otras que haya que hacer, permitiéndose sacar antes copias que a mi familia convengan [...]».

14 Viatge documentat per una carta datada el 22 de maig de 1855 adreçada al seu amic Narcís Monturiol,
recollida a R. Torrent i Orri, Narcís Monturiol, inventor de l’Ictíneu. Col·leccionable Hora Nova,
Barcelona, 1985, p. 12.

15 Extret de la documentació familiar dipositada a l’Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya (caixa
núm. 1, provisional).

16 El brot de 1870 va arribar per via marítima en uns vaixells procedents de Cuba i Mèxic, però, des del
4 de setembre, dia en què es va fer oficial l’epidèmia, fins al 26 de desembre, data en què es va cantar el
Te Deum, es van comptabilitzar 2.967 morts. VegeuAntoni de Vallescà, Efemérides barcelonesas del siglo
XIX, Ediciones Librería Millà, Barcelona, 1946, p. 61.

17 Citació recollida per Vincent Pomarède a l’escrit «Corot: el hombre y su obra». A: Corot: naturaleza,
emoción, recuerdo, Museo Thyssen-Bornemisza (7 de juny - 11 de setembre), Madrid, 2005, p. 48.

Ramon
MartíAlsina

1826-1894

dibuixos



1. Calc d’autoretrat
c. 1870

Llapis sobre paper de calc.
Anotació de Ricard Martí: “Calcado de un / auto-
retrato dibujado / debido al artista” a angle
inferior esquerra.
Segell testamentari.
40 x 32 cm.
Calc de l’autoretrat conservat al MNAC (Gabinet
de Dibuixos i Gravats, núm. 026438-D). Entre els
dibuixos conservats per la família, es troben alguns
calcs fets d’obres acabades del pintor. La motivació
d’aquests era preservar la imatge d’algunes obres
representatives de l’artista en cas de venta.

2. Retrat de Carlota, esposa de l’artista
c. 1870

Carbonet sobre paper.
48’5 x 33’5 cm.

5. Retrat de Carlota, esposa de l’artista
c. 1875

Carbó sobre paper.
Anotació de Ricard Martí: “(de mi madre)“
a angle inferior dret.
Segell testamentari.
21’6 x 32’1 cm.

3. Esbós. Retrat de Ramona,
filla de l’artista
c. 1870

Carbonet sobre paper tintat gris.
Signat: “R. M. / de Ramona” a angle
inferior dret.
25’9 x 32’4 cm.
Aquest esbós, juntament amb el núm. 5
són bon exemple de la llibertat dibuixística
de l’artista. Ramona, filla petita de l’artista,
asseguda, sembla abstreta en plena lectura,
capturada en un moment concret, com si
ni la model tingués constància del fet.

4. La seva filla Carlota difunta. Mà de Carlota
18 de desembre del 1872

Llapis sobre paper. Carbonet sobre paper.
Anotació i datació de Ricard Martí al primer dibuix: “Carlota Martí Aguiló /
apunte ante su cadaver / por su padre Ramon Martí (18 Diciembre 1872)” a
angle superior esquerra. Al segon: “Mano de Niñeta, / Carlota ya difunta / por
R. Martí Alsina, su padre” a angle inferior esquerra.
Segell testamentari.
12’5 x 19 cm i 12’5 x 11’2 cm.
Parella de petits dibuixos, de Carlota, filla de l’artista, morta el 1872 als setze
anys víctima del tifus, pocs dies després de l’òbit del seu germà, als divuit.
Aquests apunts mostren la sinceritat i immediatesa del pintor, recolzant-se
sempre en el realisme més proper.

F A M I L I A i R E T R A T S



9. Retrat de la Comtessa
de Figuerola
c. 1865-1870

Llapis conté, carbonet i clarió
sobre paper tintat marró.
Anotació de Ramon Martí
Alsina: “Esposa de D. Manuel de
Figuerola” a angle inferior dret.
49 x 32 cm.

8. Retrat del General D. Manuel
de Figuerola
c. 1865-1870

Carbonet i clarió sobre
paper tintat marró.
Anotació de Ramon Martí Alsina:
“D. Manuel de Figuerola” a angle
inferior dret.
49 x 32 cm.
Aquest retrat juntament amb el la
Comtessa de Figuerola (num.9)
són apunts per ser utilitzats
posteriorment en teles. Després es
convertirien en els famosos retrats
eqüestres servats al Museu Nacional
d’Art de Catalunya.

7. Retrat de Narcís Monturiol
1852

Llapis conté sobre paper.
Signat i datat: “R. Martí. 25 Diciembre 1852”,
a angle inferior dret.
46 x 34’3 cm.
Retrat de gran perfecció tècnica i detallisme
dels primers anys. Monturiol, amic
de l’artista, editor republicà i futur inventor
de l’Ictíneu, acostumava a anar a l’estudi
del pintor. Aquesta peça permet descobrir
la capacitat de Martí Alsina en la captació
psicològica dins el gènere del retrat.

10. Retrat d’Alfons XII
(en el revers Nu de model dreta)
c. 1875

Carbonet i toc de clarió sobre
paper tintat gris.
Segell testamentari.
49 x 21’5 cm.

F A M I L I A i R E T R A T S

6. Retrat de Ramona,
filla de l’artista
c. 1885

Carbonet, llapis i clarió sobre paper.
Segell testamentari.
45 x 31 cm.



11. Estudi de mà
c. 1848

Llapis, carbonet i tocs de clarió sobre paper.
Anotació de Ramón Martí Alsina: “De un modelo”
a angle superior esquerra.
19’5 x 21’5 cm.

12. Figura masculina en escorç.
(Escena religiosa. Conversió de Sant Pau?)
c. 1850-1860

Carbonet i tocs de clarió sobre paper tintat gris.
Anotació de Ramon Martí Alsina: “S. Pablo”
a angle inferior dret.
Segell testamentari.
38 x 59 cm.
Martí Alsina també treballà amb models masculins,
sobretot en composicions per a grups. Aquest model
preparatori per a La conversió de Sant Pau denota el treball
acurat de l’anatomia. Sembla que l’artista s’interessà pels
plecs de les robes i l’acabament de la cama, arribant a fer
fins a cinc proves només en aquest dibuix.

13. Estudi de nu estirat (vers)
i Estudi de nu dempeus (revers)
c. 1850-1860

Carbonet sobre paper tintat marró.
Segell testamentari.
23’5 x 46’5 cm.

14. Esbós de figura femenina
c. 1865-1870

Carbó amb tocs de clarió sobre paper carbó.
Segell testamentari.
34’2 x 20’7 cm.

15. Verge Dolorosa
c. 1872-1880

Carbonet i tocs
de clarió sobre paper.
Segell testamentari.
60 x 50’5 cm.

F I G U R E S I N U S O S

16. Estudi de figura femenina
de perfil
ca. 1875-1880

Carbonet i clarió
sobre paper tintat blau.
Col·lecció d’Anna Martí,
filla de l’artista
i esposa de J. L. Pellicer.
47’5 x 31 cm.



18. Esbossos de tres figures femenines
c. 1875-1880

Tinta i llapis sobre paper.
Anotacions descriptives sobre els colors.
Segell testamentari.
21’7 x 31’5 cm.
15 x 21 cm

19. Tres esbossos de figures femenines dretes
c. 1875-1880

Tinta sobre paper (els dos de l’esquerra) i tinta i
llapis el de la dreta.
Segell testamentari.
21’7 x 8 cm., 19 x 6’8 cm. i 21’8 x 11’7 cm.

20. Dos esbossos de figures femenines
c. 1875-1880

Tinta sobre paper.
Segell testamentari.
20’6 x 11 cm i 20’6 x 12’3 cm

21. Apunt de figura femenina dreta
c. 1860-1865

Carbonet i clarió sobre paper tintat gris.
Segell testamentari.
48’8 x 27’1 cm.

22. Nus en moviment
c. 1860-1870

Carbonet sobre paper
tintat marró.
Segell testamentari.
48’5 x 26 cm.

23. Figura femenina
d’esquena
c. 1864-1875

Carbonet sobre paper.
Segell testamentari.
48 x 28 cm.

17. Estudi de figura asseguda
ca. 1880-1890

Carbonet i tocs de clarió
sobre paper tintat gris.
Col·lecció d’Anna Martí, filla de l’artista
i esposa de J. L. Pellicer.
37 x 27’6 cm.

F I G U R E S I N U S O S



26. Esbós eròtic
c. 1865-1870

Llapis carbó sobre paper.
Anotació: “Apunte para especial
encargo de” a angle inferior esquerre.
Segell testamentari.
30 x 42’8 cm.

27. Dibuix pornogràfic
c. 1865-1870

Carbonet i clarió sobre paper
tintat blau.
Anotació: “Apunte para especial
encargo de” a angle inferior esquerre.
Segell testamentari.
22 x 36’8 cm.
D’entre els nombrosos dibuixos que el
pintor va fer de la seva model favorita,
Dolores Oliva -amb la que va
començar a treballar el 1867-, destaca
aquest i el següent (n. 28) per la
intimitat pornogràfica.

28. Sexe femení
c. 1865-1870

Carbonet i tocs de clarió sobre paper
tintat marró.
Segell testamentari.
19 x 32’7 cm.
Martí Alsina va ser un dels primers
pintors en abordar aquest tema des
d’una vessant més pornogràfica.
Recordem que Courbet va pintar L’origen
del món l’any 1866 i el català va fer una
estada a París el 1867.

29. Nu amb braços recollits
c. 1867-1872

Llapis i sanguina sobre paper.
Segell testamentari.
31’5 x 21 cm.

30. Nu amb teles
c. 1875-1880

Carbonet i tocs de clarió
sobre paper.
Segell testamentari.
41’5 x 30’7 cm.

25. Esbós eròtic
c. 1865-1870

Llapis sobre paper.
Anotació: “Apunte para especial
encargo de” a angle inferior dret.
Segell testamentari.
Dibuix: 42’1 x 28’5 cm.

24. Esbós eròtic
c. 1865-1870

Carbonet sobre paper tintat rosa.
Segell testamentari.
40 x 28’3 cm.

F I G U R E S I N U S O S



31. Cavaller assegut
1850

Llapis i aquarel·la sobre paper.
Signat i datat: “R. Martí. Novbre 1850”
a angle inferior esquerre.
21’2 x 13’8 cm.
Dibuix jovenívol de Martí Alsina on es
palpa la influència del natzarenisme
impartit a l’escola de Llotja a l’època
(especialment el de Claudi Lorenzale).
El gust per la temàtica medieval i el
detallisme són trets característics
d’aquest corrent.

33. Dos personatges al voltant d’una taula
(en el revers dibuix d’un personatge
fent ofrena)
c. 1865-1870

Llapis sobre paper.
Col·lecció d’Anna Martí, filla de l’artista i esposa
de J. L. Pellicer.
15 x 21 cm.

34. Dos apunts d’escenes
marines
c. 1860-1865

Llapis sobre paper. Llapis i
tinta sobre paper.
Segell testamentari.
10’3 x 26’8 cm i 10’6 x 26’6 cm.

32. Apunt amb varis
personatges a jardí
c. 1855-1865

Llapis sobre paper.
Col·lecció d’Anna
Martí, filla de l’artista
i esposa de J. L.
Pellicer.
18’6 x 21’7 cm.

35. Figures d’escenes marineres
c. 1860-1865

Conjunt format per quatre dibuixos mitjans
i sis de petits amb escenes de port i pesca.
Llapis i ploma sobre diversos papers.
Segells testamentaris.
Suport: 23’5 x 30’5 cm.
Dibuix més gran: 10 x 15 cm.

36. Escena històrica de mort reial
c. 1865-1875

Tinta i llapis sobre paper.
32 x 22 cm.

E S C E N E S I E S T U D I S P E R C O M P O S I C I O N S



37. Apunt de lleó estirat
c. 1862

Carbonet, aiguada blanca i clarió
sobre paper tintat marró.
Segell testamentari.
16 x 24’4 cm.
Martí Alsina va fer nombrosos dibuixos
d’animals salvatges. Els podia observar
en els freqüents circs ambulants o en
actes com ara la col·lecció de feres
del Sr. Bernabó exposada a Barcelona,
el novembre de 1862 a l’antiga porta
d’Isabel II.

40. Apunt de cap de lleó
c. 1862

Carbonet, clarió i aiguada blanca
sobre paper tintat beix.
Segell testamentari.
17 x 18 cm.

38. Apunt de lleona
c. 1862

Carbonet, aiguada blanca i clarió
sobre paper tintat marró.
Segell testamentari.
14’6 x 23’2 cm.

39. Lleó
c. 1862

Carbonet i clarió sobre
paper tintat beix.
Anotació de Ramón Martí Alsina:
“recuerdo” a sota el dibuix.
Segell testamentari.
23 x 30’5 cm.

41. Apunts de cap de tigre
c. 1862

Carbonet i clarió sobre paper
tintat taronja.
Segell testamentari.
16’3 x 24’7 cm.

42. Apunt de cap
de llop
c. 1862

Llapis i clarió sobre
paper tintat marró.
Segell testamentari.
12’5 x 17 cm.

A N I M A L S



43. Parella de licaons
c. 1862

Carbonet i tocs de clarió sobre paper
tintat beix.
Segell testamentari.
11’4 x 17’2 cm.
Per a Martí Alsina, els dibuixos
d’animals suposaven la natura
en acció. Cal assenyalar la
immediatesa, sensibilitat i la
capacitat en la captació de
l’expressivitat animal, tant facial
com corporal.

44. Cap d’ós
c. 1862

Carbonet i clarió sobre paper tintat gris.
Segell testamentari.
28 x 19’5 cm.

45. França. Chalons
1855

Tinta sobre paper.
Datat: “Chalons. 1 Juny 1855 / R.M.” a angle
inferior dret.
Anotacions: “...ont – aguas d barco cargado”
a angle superior esquerre.
6’8 x 13 cm.
Aquest petit dibuix, datat el 1855,
és testimoni del seu segon viatge a França.
De traços curts i una mica ingenus és
il·lustratiu de la ràpida evolució artística
del pintor dins el gènere paisatgístic,
que passarà d’un instint obsessiu pel detall
fins obres més soltes i lliures.

46. Alella
1856

Carbonet sobre paper.
Datat: “Alella. 27 Mayo 56” a angle
inferior dret.
Segell testamentari.
25 x 11’8 cm.

A N I M A L S P A I S A T G E S

47. Paisatge urbà. Carrer de les caputxes
(Born de Barcelona)
c. 1866

Carbonet amb tocs de clarió
sobre paper tintat marró.
Segell testamentari.
31’3 x 40 cm.



48. Esbós d’arbre
c. 1865-1870

Carbó amb tocs de clarió sobre paper tintat gris.
Segell testamentari.
Dibuix: 26,5 x 32,3 cm.

51. Cerdanyola
1870

Tinta sobre paper tintat blau.
Datat: “Serdanyola 9 Nov. 70” a angle inferior dret.
Segell testamentari.
Amb nombroses anotacions descriptives
en el paisatge.
32’3 x 24’4 cm.

49. Rodalies de Granollers
1870

Carbonet i clarió sobre paper.
Datat: “Cercanias de Granollers / 11 Setiembre
1870” a angle inferior dret.
Segell testamentari.
12’3 x 30’2 cm.

50. Riera (Mogent) Montmeló
1870

Carbonet i clarió sobre paper tintat gris.
Datat: “Riera (Mogent) Montmeló / 24 Oct. 70”
a angle inferior dret.
Segell testamentari.
25 x 32’5 cm.

52. Davant Montmeló
1870

Llapis amb tocs de clarió sobre paper
tintat beix.
Datat: “Frente à Montmeló / 12 Nov.
1870” a angle inferior dret.
Segell testamentari.
18’3 x 29 cm.

53. Prop de Montornés riera Mogent
1870

Carbonet i clarió sobre
paper tintat beix.
Datat: “Cerca Montornés riera Mogent
12 Nov. 70” a angle inferior dret.
Segell testamentari.
22’4 x 28’5 cm.

P A I S A T G E S

54. Entre Granollers
i Montmeló
1870

Carbonet i llapis sobre paper
tintat marró.
Datat: “El roure de la Mina / Entre
Gran. y Montmeló 16 Nov. 70” a
angle inferior dret.
Segell testamentari.
25’2 x 32’3 cm.



56. Gualva
c. 1870-1875

Anotació: “Gualva” a angle inferior dreta.
Llapis sobre paper.
Segell testamentari.
10’8 x 26 cm.

59. Sena. Amiens
1878

Carbonet i clarió sobre paper tintat gris.
Datat: “Sena. Amiens / 21 Agosto 78”
a angle inferior esquerre.
Col·lecció d’Anna Martí, filla de l’artista
i esposa de J. L. Pellicer.
25 x 34’5 cm.

Aquest dibuix és d’una llibertat de traços, soltura
i immediatesa que denota el temperament enèrgic
de l’artista. Noti’s la diferència entre aquests apunts
de paisatge i els dibuixos primerencs, o els del seu
coetani Lluís Rigalt, molt més detallista.

57. Paisatge
c. 1870-1875

Carbonet i clarió sobre paper tintat beix.
Segell testamentari.
22’3 x 33 cm.

58. Paisatge
c. 1875-1880

Carbonet sobre paper tintat beix.
Col·lecció d’Anna Martí, filla de l’artista
i esposa de J. L. Pellicer.
32’2 x 23’7 cm.

P A I S A T G E S

55. Montmeló
1870

Tinta sobre paper tintat blau.
Datat: “Montmeló 26 Nov. 70”
a angle inferior dret.
Segell testamentari.
32’4 x 25 cm.

Entre 1865-1875 els paisatges de Martí
Alsina evoquen espontaneïtat i passió,
alhora que una precisa observació i una
innegable mestria tècnica. Els minúsculs
detalls desapareixen per donar lloc a
traços llargs, solts, enèrgics i una
definició del paisatge esbossat
netament subjectiva.

60. Terme de Llinars
c. 1880-1885

Tinta sobre paper tintat blau.
Anotació: “Termino de Llinás” a angle inferior dret.
Segell testamentari.
17’2 x 33 cm.



64. De Sarrià cap a Montjuïc
c. 1885-1890

Tinta sobre paper.
Anotació: “De Sarrià Llanuras hacia Monjui”
a angle inferior esquerra.
Segell testamentari.
16’4 x 22’5 cm.

67. Molí Bujons
1892

Llapis i tinta sobre paper.
Datat: “Molí Bujons / Salto [il·legible]
9 Set. 92” a angle inferior dret.
Segell testamentari.
21,1 x 32,8 cm.

65. Torrent Piferrer
1887

Llapis, carbó amb tocs de clarió
sobre paper carbó.
Datat: “Torrente Piferrer / 5 oct. 87”
a angle inferior dret.
Segell testamentari.
16,1 x 25,3 cm.

66. Parella de paisatges. Guilleries
1892

Llapis, carbonet i aiguada blanca sobre paper.
Datat el de sota: “Guillerias. 9 set. 92” a angle
inferior esquerre.
Segells testamentaris.
Indicacions descriptives sobre els colors
anotades a llapis.
44,4 x 32 cm.

P A I S A T G E S

61. Vessant cap a la Riera del Congost
prop de la Garriga
1883

Llapis i tinta sobre paper.
Datat: “Vertiente hacia la Riera del Congost
/ cerca de la Garriga 11 Setbre. 83” a angle
inferior dret.
Segell testamentari.
15’5 x 30 cm.

62. Arbredes. Riera del Congost
1883

Carbonet sobre paper.
Datat: “Arboledas. Riera del Congost / 11
Setembre 83” a angle inferior esquerre.
Col·lecció d’Anna Martí, filla de l’artista i esposa
de J. L. Pellicer.
40’3 x 34 cm.

63. Pedralbes
c. 1885-1890

Carbonet i puntuals tocs de clarió sobre
paper tintat marró.
Anotació: “Pedralves” a angle inferior dret.
Segell testamentari.
32’8 x 21’8 cm.


