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La fama dels artistes depèn de factors molt sovint aliens al seu valor.
I això és aplicable als actuals i als històrics. Per això podem trobar pintors
mitjans als que, en haver-se’n parlat molt, tothom els coneix, i encara més:
els reconeix, sense tenir cap més base que el fet d’haver-ne sentit a parlar
sovint de forma elogiosa. N’hi ha d’altres que han passat per aquest món
sense gaire solemnitat, i no han tingut per això massa relleu entre el gran
públic.
Lluís Rigalt i Farriols (Barcelona, 1814-1894) és una cas exemplar
d’artista el nom del qual no sol dir gran cosa a la gent mitjanament culta d’aquest país, només a aquells especialment inquiets. En canvi va ser una figura excepcional. Per començar era un romàntic dels que varen tenir la intuïció aleshores inaudita de llançar-se a descobrir el seu país. Ho va fer amb una
destresa total en el seu ofici, i això potser no hauria d’estranyar, però cal dir
que molts dels seus predecessors sovint presenten encara visibles incorreccions tècniques sense compensar-les amb la força del geni. Després Rigalt va
ser, sens dubte, el primer paisatgista català que va dedicar-se a pintar, i
sobretot dibuixar, directament, del natural, tota mena d’indrets del país.
Només per això ja mereixeria ser a la memòria de la gent. I la seva tasca paisatgística no va ser esporàdica sinó constant, de manera que han quedat d’ell
milers de dibuixos fets al llarg de més de mig segle.

Un passeig pels paisatges de Rigalt és una de les millors emocions
estètiques que ens podem permetre la gent d’aquest país, ja que hi trobarem
art, certesa i sensibilitat: serà com veure per un forat com eren les nostres
ciutats, els nostre pobles, els nostres camins i els nostres paisatges naturals
fa un segle i mig llargs, i tot ho veurem traduït de manera perfecta amb llapis, tinta, carbonet i sovint amb tocs d’aiguada o d’aquarel·la.
Rigalt, que era un home poc amant del soroll, va ser en canvi un dels
artistes de més rang acadèmic en la Catalunya del segle XIX, ja que va ser
molts anys el professor de perspectiva i paisatge de l’escola oficial de Belles
Arts que hi havia a la Llotja, de la que en va ser també un temps director. Fou
en conseqüència el mestre de diverses generacions d’artistes. Era també un
home precís; gràcies a això molts dels seus dibuixos porten manuscrita la
indicació del lloc que representen i la seva data exacta de realització, de
manera que a part d’intenses obres d’art són bellíssims documents.
Victòria Durà, una madrilenya d’alta escola que després d’uns anys
de bona feina al museu de l’Academia de San Fernando s’establí entre nosaltres i ordena i estudia el patrimoni de la nostra Acadèmia de Sant Jordi, és la
historiadora de l’art que més s’ha dedicat a l’estudi de Lluís Rigalt i que més
dibuixos d’ell ha tingut a les mans. Aquesta exposició que ara ofereix al
públic un bon conjunt de dibuixos fins ara desconeguts del mestre compta
en el seu catàleg amb un estudi sobre aquesta sèrie realitzat per ella. Llegimlo que tots hi aprendrem.

Francesc Fontbona
Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi

Lluís Rigalt i Farriols,
Mestre del dibuix, mestre del paisatge

El dibuix és una de les formes gràfiques d’expressió més espontànies
i directes que existeixen. Pot tenir la capacitat de transmetre qualsevol contingut, idea, sensació o sentiment, amb molta més immediatesa i fidelitat a
la intenció creativa que altres de les formes d’expressió artística reconegudes
tradicionalment com a matèries artístiques de primer ordre –pintura o
escultura-.
Tanmateix, el dibuix pot tenir també aquella vessant d’artificiositat
que adquireix inevitablement l’obra d’art treballada, i retocada fins arribar a
l’efecte final que l’artista pretén donar-li. De fet, el dibuix ha estat tradicionalment a la base de l’aprenentatge de les Belles Arts, i per tant, d’alguna forma,
ha estat també sempre associat a la correcció tècnica i al saber fer en la pràctica artística. Així mateix, en el dibuix acurat i precís es basen arts com la de
l’escenografia o, en general, les arts aplicades al disseny o a la indústria.
Malgrat tot, a través d’un apunt ràpid, un esbós o, fins i tot, d’un
dibuix d’Acadèmia -un d’aquells exercicis de nus o còpies d’escultures antigues-, podem arribar a intuir el pols directe de l’artista i apreciar amb el primer impacte visual les línies del seu procés creatiu i les seves idees, capacitats o limitacions a l’hora de comunicar-se gràficament amb el seu entorn.
El fet que avui considerem tots aquest factors i que li donem un
valor notable al dibuix no significa que sempre hagi estat així. És probable
que ni tan sols els propis artistes li donessin, la qual cosa es reflecteix, entre
d’altres, en què no acostumaven a signar els dibuixos que, amb una o altra
finalitat, realitzaven. Però, evidentment, per què signar un apunt o una idea
que no es pretenia vendre, ni tan sols que sortís de les seves mans?

Afortunadament els criteris han canviat tant que en l’actualitat no és dif ícil
trobar col·leccionistes especialitzats en dibuixos o estampes, així com un
mercat obert i disposat a tractar aquestes obres d’art amb tot el respecte i la
valoració que es mereixen.
És aquest el cas que ara ens ocupa, ja que tant l’artista que presentem, Lluís Rigalt, com el professional que ha reunit els seus dibuixos, Albert
Martí Palau, comparteixen la passió per aquesta primerenca forma d’expressió artística, tan antiga com l’home i d’absoluta actualitat avui.

Una trajectòria professional entorn del dibuix
Podem considerar Lluís Rigalt i Farriols (Barcelona, 1814-1894) el
primer artista català que va dedicar al dibuix la part més important de la
seva activitat creativa. Mentre que coneixem l’existència d’aproximadament
mig centenar d’olis, són milers els apunts, dibuixos i aquarel·les dels quals
tenim constància, i cada dia n’apareixen més, de manera que és dif ícil fer un
càlcul aproximat dels que encara poden romandre a l’ombra en moltes de
les col·leccions privades que existeixen a Barcelona i a la resta de l’Estat.
Entre les col·leccions públiques que conserven dibuixos de Rigalt destaquen
la de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, que aplega 703
peces de l’artista, la que procedeix del fons de Raimon Casellas, que avui es
conserva a Barcelona repartida entre el Gabinet de Dibuixos i Gravats del
Museu Nacional d’Art de Catalunya (260 dibuixos), l’Arxiu Històric de la
Ciutat (72 dibuixos) i el Museu d’Història de la Ciutat (62 dibuixos), i la que
es conserva a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú,
amb un àlbum de dues-centes peces.
Gran part d’aquests dibuixos són paisatges, vistes urbanes, rurals o
d’interiors, temàtica que conreà quasi en exclusivitat des de la dècada dels
anys trenta fins al final de la seva trajectòria artística. En aquest sentit, no
podem oblidar que l’artista va pertànyer al grup d’intel·lectuals romàntics
que van començar a revalorar la Catalunya f ísica -impulsant, de fet, la forta

tradició de l’excursionisme català que arriba als nostres dies-, així com la
seva llengua, la seva història i els seus orígens, donant, doncs, un pes molt
específic a l’art medieval, enfront els principis de l’estètica neoclàssica. Per
això, juntament amb alguns d’aquests artistes, va ser el responsable dels
canvis de mentalitat i sensibilitat artística en l’àmbit acadèmic, on va desenvolupar una bona part de la seva trajectòria. De fet, Rigalt pot ser considerat també el veritable iniciador de la sòlida i reconeguda escola paisatgística catalana, ja que des la seva càtedra de Perspectiva i Paisatge de l’Escola
de Belles Arts de Barcelona, que va impartir des de l’any 1841 -en substituir
el seu pare, el també pintor Pau Rigalt i Fargas (1778-1845)- fins al final de
la seva vida, va tenir un paper decisiu en la formació de la majoria dels artistes de les generacions posteriors, entre els quals es troba el seu fill, Agustí
Rigalt i Cortiella, o reconeguts artistes com Josep Tapiró, Antoni Caba,
Francesc Torrescasana, Eliseu Meifrén, Dionís Baixeras, Agapit Vallmitjana,
Marià Vayreda o Antoni Gaudí.
Així doncs, la seva prolífica activitat artística va haver de compartir
espai i temps amb la docència i altres dedicacions de caràcter més representatiu en diferents entitats que llavors marcaven els criteris artístics i d’actuació en el món de l’art i la cultura. A més d’arribar a dirigir l’Escola de Belles
Arts entre el 1877 i el 1886, va ser un personatge molt influent en l'àmbit
acadèmic des que es va incorporar com a membre de número a l'Acadèmia
de Belles Arts de Barcelona el 1850, any de la seva creació. Així mateix, va
ser acadèmic de mèrit de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid, membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona o
membre d'honor del Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona.
Al marge de la seva labor com a pintor, dibuixant, acadèmic i professor va realitzar també diverses publicacions com a teòric en el camp de
les arts aplicades, com l’Álbum enciclopédico pintoresco de los industriales
(1857), el Cartapacios de dibujo para uso de las escuelas de instrucción primaria (1863) i l’Álbum gráfico de artes y oficios (1884). I en el terreny creatiu, Rigalt també va ser gravador, participant en projectes editorials, sempre

relacionats d’alguna manera amb el paisatge, com en el volum Cataluña de
la sèrie España. Obra pintoresca..., de Francesc Pi i Margall (Imprenta J.
Roger, Barcelona, 1842). En aquesta obra va col·laborar com a dibuixant
d’una gran part de les estampes, que van ser gravades al burí o bé xilografiades per Antoni Roca, Ramon Alabern o Ramon Sáez entre altres, i també
com a gravador a l’aiguafort de les seves pròpies composicions, peces excepcionals ja que són considerades com uns dels primers aiguaforts artístics
que es van publicar a Espanya. Així mateix, participà com a dibuixant de sis
de les il·lustracions, gravades després per Antoni Roca, en Las delicias del
claustro, tercera part d’una trilogia de Ferran Patxot i Ferrer, publicada el
1858, amb paisatges urbans i interiors d’edificis, alguns dels quals ja havien
aparegut, amb lleugeres variacions, al volum Catalunya de Pi i Margall.

El Rigalt escenògraf i decorador: la fantasia romàntica
Una altra vessant fonamental del seu treball artístic és la d’escenògraf i decorador, faceta molt més desconeguda que la de paisatgista, ja que
se’n tenen minses notícies i encara són poques les obres que en coneixem.
El que sí sabem és que el seu pare, Pau Rigalt i Fargas, ja s’hi dedicava, i que
des 1816 va treballar pel Teatre de la Santa Creu, i el 1821 va fer escenografies pel Teatre de Torelló. És, doncs, molt probable que, de la mateixa forma
que va succeir amb l’ensenyament, Lluís l’ajudés des de molt jove. De fet, les
obres conegudes de Lluís Rigalt en aquest terreny semblen estar realitzades
fonamentalment durant els primers anys de la seva professió, aproximadament fins els anys seixanta.
Les primeres notícies que tenim dels seus treballs dins el camp de
l’escenografia i de les decoracions ef ímeres ens situen a l’any 1839, en el qual
sembla que com a decorador va fer dibuixos per a la Casa Xifré de Barcelona
i per al Palau Reial. En la dècada dels anys quaranta sembla que s’encarregà
de realitzar el disseny de l’arc de triomf al Pla de les Comèdies per a l’entrada a Barcelona de la reina mare (1844), de decorar les habitacions que havia

d’ocupar Isabel II en el seu viatge a Barcelona (1845), de dibuixar les façanes
de l’Hospital d’Arenys de Mar -que més endavant es van litografiar a Parísper encàrrec d’en Josep Xifré (1846), del pressupost de la pintura al fresc de
les façanes del convent de Sant Sebastià amb motiu de la reforma que havia
de dirigir Josep Casademunt, així com de projectar un monument per a la
Setmana Santa a Santa Maria del Mar de Barcelona (1849).
Un fet molt important, origen de molts dels dibuixos escenogràfics
de Rigalt que coneixem, és que l’any 1850 es convertí en escenògraf del nou
Teatre de Gràcia. Dos anys després dirigí la decoració de la catedral per als
funerals del general Castaños, i el 1857 l’Acadèmia de Belles Arts de
Barcelona li encarregà, juntament amb el comte de Solterra i Joan Torras,
l’agençament i l’ornamentació del saló d’actes de la Casa Llotja amb motiu
de la cerimònia de repartiment de premis de la primera convocatòria de
pensions a Roma. Ja en la dècada del 1860 li veiem presentar a l’Acadèmia
el projecte d’ornamentació i pintura del presbiteri de l’església de Sant
Agustí Nou de Barcelona, que va realitzar amb Claudi Lorenzale, i dur a
terme la decoració de Barcelona amb motiu d’una nova visita d’Isabel II. Les
últimes dades que en tenim es refereixen a l’any 1861, que va dissenyar l’espasa que la ciutat de Reus oferí al general Prim, i a l’any 1862, que va fer la
decoració de la catedral per a les exèquies fúnebres del dramaturg i polític
Francisco Martínez de la Rosa1 .
Les representacions escenogràfiques que coneixem -de les quals se’n
mostren excepcionalment un nombre elevat en la present exposició-, que
són les obres més romàntiques de tota la seva producció, ens porten a confirmar que ens falten encara moltes dades sobre les activitats de Rigalt en
aquest camp, ja que hi ha peces probablement anteriors a l’any 1850 que són
clarament composicions realitzades per a escenografies teatrals. Algunes
d’aquestes composicions manifesten encara una interpretació bucòlica de la
natura, mentre que d’altres, la major part, neixen del regne de la imaginació,
de la interpretació desbordada i del sentiment sublim del romanticisme més
pur, a través de la utilització de recursos certament artificiosos i impactants:

efectes lumínics de gran contrast, introducció d’arquitectures fantasmals o
ruïnes, ordenació de la natura dins d’una simetria quasi impossible, etc.
Encara que estem avui començant a descobrir el Rigalt escenògraf i
decorador, el que sí sembla clar i evident és que tant en la pintura com en el
dibuix va reflectir la seva visió escenogràfica inicial del paisatge, visió que
no va perdre durant una bona part de la seva carrera malgrat la tendència i
evolució constant cap el naturalisme2 .

El Rigalt retratista de Catalunya: cap a la captació naturalista
del paisatge3
El Rigalt dibuixant i pintor dels paisatges i ciutats catalanes es va
moure quasi tota la seva vida entre l’essència romàntica i la interpretació realista del seu entorn. Al contrari del que va fer en les composicions escenogràfiques, observem en Rigalt un allunyament cada vegada més fort del paisatge inventat, encara que pràcticament mai va renunciar a intervenir-hi
aportant la seva visió personal i convertint-se en intermediari entre l’obra i
el món extern. Així, com a artista per sobre de qualsevol altra consideració
de tipus cientificista, quasi com una constant al llarg de la seva carrera, Rigalt
reinterpretà la realitat dels paisatges, en uns casos exagerant-los amb fantasia fins a fer-los a voltes dif ícilment recognoscibles, i en altres simplement
fent-hi ressaltar només alguns elements de la realitat per prescindir d’allò
que no li interessava, i fins i tot, a vegades, modificant la col·locació real dels
elements paisatgístics4. Això explica que determinats dibuixos siguin dif ícils
d’interpretar, no solament en referència al lloc representat, sinó també quant
a la intenció de l’artista, i que arribem a pensar que en ocasions treballés
aquestes peces a l’estudi a partir d’apunts del natural molt més senzills.
Però cal separar en Rigalt la pintura a l’oli dels dibuixos, ja que ofereixen certes diferències estilístiques i conceptuals. Rigalt és molt més convencional quan pinta que quan dibuixa. El seu perfecte coneixement de la
perspectiva el converteix sempre en un tècnic precís, que domina magis-

tralment la línia i el dibuix. Els seus olis són el resultat de polir al màxim a
l’estudi totes les impressions immediates, lleugeres i vibrants que fixava als
seus dibuixos, i de transformar-les en escenes d’una certa rigidesa, fredor i
distància, contràries a l’espontaneïtat dels seus apunts. Perquè per a Rigalt
el dibuix era un exercici necessari per a tot artista, una pràctica que sempre
va aconsellar als seus alumnes, però també es fa evident que era el mitjà
ideal per experimentar fórmules d’expressió diverses.
Viatger incansable, durant anys sortí a recórrer els paisatges catalans, aprofitant cada temporada estiuenca, cada jornada festiva, cada hora
excusada de les seves classes, cada minut lliure, per prendre apunts i fer
dibuixos de tot el que veia i li descobria el seu entorn. Dels seus viatges, se’n
tenen poques notícies documentades, però es poden reconstruir per les inscripcions que l’autor va anotar en molts dels seus dibuixos, identificant i
datant les obres. Per ells podem saber que, a part de la seva dedicació a
retratar la ciutat de Barcelona, va visitar i dibuixar fonamentalment localitats catalanes i del sud de França com, Torelló, Manresa, Montserrat,
Esparreguera, Tarragona, Arenys de Mar, Molins de Rei, Gelida, Olot,
Camprodon, Martorell, Terrassa, Sant Martí Sarroca, Cervelló, Sabadell,
Cornellà, Arbúcies, Hostalric, Perpinyà, Nimes o Marsella, entre altres.
Aquests dibuixos són fragments d'un valor testimonial i documental incalculable, perquè encara que la intenció de l’artista fos simplement omplir la
necessitat de dibuixar i d’investigar en el terreny artístic, amb la seva obra,
probablement d'una manera involuntària, es va convertir en testimoni i cronista del seu temps, permetent-nos avui veure com eren paisatges, pobles i
viles catalanes fa més d’un segle i constatar la seva transformació. Si fem un
repàs dels seus dibuixos, una vegada ordenats cronològicament, resulta evident que al final de la seva carrera va perdre el costum de fer anotacions, si
més no aquelles que indicaven l’indret dibuixat, la qual cosa pressuposa que
va canviar la seva concepció del dibuix i del paisatge. Va deixar definitivament d’interessar-se en el lloc representat per utilitzar-lo únicament com
un element inspirador i com a suport del seu treball.

Característiques tècniques dels dibuixos
Els dibuixos i les aquarel·les, treballats en petits formats en la majoria dels casos, presenten una evolució lenta però constant. A grans trets es
pot dir que des d’un dibuix precís, detallat i minuciós evolucionà cap a un
desordre molt més expressiu en què, d’una manera gradual, comença a desdibuixar i a donar més protagonisme a la taca i al món de les impressions i
de les sensacions. D’aquesta manera, va arribar a ser més colorista en el
dibuix que en la pintura. Aquestes transformacions estan motivades per un
canvi temàtic i de concepte, ja que al principi es va interessar més en les restes arqueològiques i les construccions locals, que demanaven més minuciositat i detall en l’acabat, i a poc a poc es va anar immergint en el paisatge pur:
arbres, boscos, rius, muntanyes i marines, que exigien una altra forma d’expressió.
Per aconseguir els resultats desitjats va utilitzar en cada moment la
tècnica adequada. Els seus primers dibuixos (1840-1860) estan treballats
bàsicament a tinta aplicada amb ploma en petits traços precisos, els quals
detallen al màxim, alhora que configuren imatges comprimides i sòlides. A
partir de la dècada del 1860, i sobretot als anys setanta i al començament
dels vuitanta, que coincideixen amb els anys de major producció i dels
dibuixos més característics de l’artista, va passar a usar majoritàriament el
llapis amb un traç lleuger, curt i trencat sobre el qual va aplicar aiguades o
aquarel·les cada cop més diluïdes, en la recerca d’un tot pictòric que va
incorporar un nou factor: el moviment. Cada cop les composicions van ser
més frontals, sense que això suposés un abandó total de la diagonal, un
altre dels elements compositius més constants en la seva obra. Respecte
d’aquest període hem de mencionar, especialment, que augmenten molt
les representacions de paisatges costaners, una temàtica que esdevindrà
una de les més importants de la seva producció a partir d’ara, i els dibuixos de Barcelona, que prenen un gran protagonisme en la producció rigaltiana, ja que l’artista va dedicar a la ciutat i les seves rodalies moltes hores
i moltes representacions. En els seus papers s’hi van reflectir les destruc-

cions i les transformacions produïdes per la desamortització de 1835, el
creixement de la ciutat i les grans obres d’urbanisme realitzades a partir de
1860 arran de la construcció de l’Eixample i el desmantellament de diversos convents i esglésies, com també els grans enderrocaments de la muralla de Mar, les Drassanes i la Ciutadella, entre d’altres, produïts a Barcelona
a partir de 1868. A més, ens ha deixat molts dibuixos dels carrers de Ciutat
Vella que van ser tallats amb rudesa per l’obertura de la Via Laietana, que
s’inicià el 1908.
En els últims anys, segons el testimoni dels seus contemporanis,
Rigalt va manifestar en diverses ocasions la curiositat que li despertava la
nova manera d’entendre el paisatge de les generacions naturalistes i impressionistes5. Ens el podem imaginar, ja d’edat avançada, entusiasmant-se amb
aquesta pintura que trencava amb el passat del què ell mateix provenia, en
lloc de negar-se a acceptar allò que, per lògica, li havia de costar entendre.
De fet, al final, sense abandonar del tot la resta de les tècniques, va recuperar amb solidesa l’ús de la ploma, però, amb un domini tècnic que va més
enllà del virtuosisme lineal i esquemàtic dels seus primers anys, la utilitzà
per afavorir l’expressivitat i la força compositiva. La línia, que vibra ara en
revolts i contrarevolts, trencant-se amb força, és treballada per l’artista de
la mateixa manera que la taca, per arrodonir la impressió general en una
renunciant, en certa manera, a la descripció detallada del paisatge. Els seus
últims dibuixos, datats l’any 1891, quan Rigalt tenia 74 anys, mostren,
doncs, paisatges plens de poesia, força i silenci, que suggereixen sentiments
més que descriure realitats.

Els dibuixos exposats
En la present mostra s’exposen 47 dibuixos i aquarel·les d’en Rigalt,
alguns dels quals atribuïts (núms. 2 i 3) ja que encara no tenim prou exemples de la seva inicial producció -com decorador o escenògraf-, com per
saber-ne amb certesa les característiques.

Són obres datades, algunes d’elles per l’autor, entre els anys 40 i els anys 90
del segle XIX, i, per tant, representen exemples de les diverses etapes del
pintor, que ens permeten resseguir la seva evolució estilística. D’altra
banda, juntament a paisatges i interiors sense identificar, que no porten cap
inscripció de l’autor (núms. 1-3, 6-17, 22, 23, 34, 36, 39 i 42-45), trobem un
repertori molt divers i representatiu dels diferents llocs pels quals l’artista es
va interessar representant-los als seus papers amb certa regularitat. Són
dibuixos de Terrassa (núm. 4), Tarragona (núm. 5), Arenys de Munt (núm.
18), Cornellà (núm. 20), Montserrat (núms. 24 i 26), Martorell (núm. 28),
Arbúcies (núms. 31 i 32), Arenys de Mar (núm. 43) i Sant Martí Sarroca
(núm. 25), i dintre de Barcelona i els seus encontorns, d’Horta (núm. 19),
Montjuïc (núms. 27, 29, 30, 38 i 42) i Sarrià (núm. 35). D’aquests indrets,
Arbúcies i els seus voltants és un dels paratges més representats per l’artista als seus dibuixos. Només a la col·lecció de la Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi es conserven uns 90 dibuixos datats els estius de
1870, 1871 i 1876. Montjuïc és, dels dibuixos de Barcelona, un altre lloc
d’inspiració constant de l’artista, moltes vegades representat; de fet, de les
47 obres que presentem ara, cinc representen racons d’aquest emblemàtic
indret. Observant aquestes obres ens adonem de la tendència del pintor a
copsar la natura en els seus moments més brillants i des de perspectives
espectaculars, que l’acompanyarà d'una manera constant al llarg de la seva
trajectòria.
Volem mencionar especialment un dels dibuixos, el número 21, que
ens permet associar Rigalt amb el cercle d’escenògrafs actius cap els anys 50
del segle XIX. Aquesta peça mostra la portada d’un àlbum de dibuixos dedicat o pertanyent a Josep Planella i Coromina (Barcelona 1804-1890), fill de
Bonaventura Planella, llavors un escenògraf de reconegut prestigi, titular
del nou Teatre del Liceu de Montsió des de 1837, i des de 1840 del Teatre
de la Santa Creu, amb el qual probablement treballà Lluís Rigalt. No és
estrany, doncs, que Planella li demanés realitzar la portada d’un àlbum que
aplegava dibuixos d’artistes contemporanis seus, mestres i companys de

professió, els noms dels quals estan inscrits a la part dreta del dibuix, sembla que en molts dels casos imitant les seves signatures.
Aquesta exposició ens facilita, com poques vegades n’hem tingut l’oportunitat, veure exemples de les diferents tipologies de dibuixos que a realitzar el nostre pintor, marcades per la seva finalitat. Comprovem la diferència notable que existeix entre els dibuixos de les dècades dels 60, 70 i 80, que
pretenen reflectir amb més o menys naturalisme diferents indrets de
Catalunya, i les obres clarament realitzades en l’etapa inicial de l’artista, obres
de caire summament romàntic, que encara que no siguin dibuixos per a escenografies, sí que estan inspirats en aquesta sensibilitat i aquest tipus de composicions teatrals, més imaginatives, artificioses i efectistes (núms. 1-3, 6-18).
Així mateix, es mostren exemples de les breus incursions de l’artista al món
de la il·lustració en la seva primera etapa, amb dos dibuixos basats en monuments catalans, El sepulcre dels Escipions a Tarragona i el castell Cartoixa de
Vallparadís a Terrassa (núm. 4 i 5), que van ser gravats a l’aiguafort pel mateix
autor al primer volum de la sèrie España. Obra pintoresca..., de Francesc Pi i
Margall, dedicat a Catalunya (1842). En comparar els dibuixos i les estampes
ens sorprèn la seva similitud extraordinària -fins i tot tenen les mateixes
mides-, però sobre tot ens admira el traç ràpid i lliure del Rigalt aiguafortista
que, evidentment, continuava dibuixant fins i tot sobre la matriu de coure. Els
dos dibuixos estan datats amb posterioritat a la publicació (1843 i 1844), la
qual cosa ens indicaria que probablement va tornar a realitzar-los partint,
aquesta vegada, de les estampes.
És, en definitiva, una ocasió excepcional per observar l’evolució artística de Lluís Rigalt i per gaudir de la diversitat dels seus dibuixos, ocasió que,
d’alguna manera, es converteix també en un homenatge a un dels artistes més
emblemàtics i representatius de l’art vuitcentista a Catalunya, veritable mestre del dibuix i del paisatge.
Victoria Durá Ojea
Conservadora del Museu de la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi

1

Totes aquestes dades són mencionades o bé als documents de l’Arxiu de la RACBASJ o en diferents
publicacions com Raimon Casellas, El dibuixant païsista Lluís Rigalt, Tip. L’Avenç, Barcelona, 1900,
pp. 22-25; Federico Marès Deulovol, Dos siglos de enseñanza artística en el Principado, Real Academia
de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona 1964; Josep Portabella i Buixens, Rigalt: Tres generacions d’artistes barcelonins del segle XIX (mecanoscrit inèdit), Barcelona, 1977; Isidre Bravo, L’Escenografia
Catalana, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1986; Francesc Fontbona, Lluís Rigalt. Resum de la conferència donada al Cercle Artístic de Sant Lluc el 10 de març de 1994, Cercle Artístic de Sant Lluc,
Barcelona, 1996, p. 2; o Pilar Vélez, “Lluís Rigalt. Dibuixant i pintor de vistes d’Arenys de Mar”, Butlletí
de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, núm. 11, RACBASJ, Barcelona, 1997, pp.
304-306.

2

Raimon Casellas el considerava més escenògraf que no pintor. Vegeu Raimon Casellas, op. cit.

3

Alguns dels treballs publicats els últims anys sobre Rigalt són Francesc Fontbona i Victoria Durá,
“Lluís Rigalt. El silenci del paisatge”, a Cent Anys de Paisatgisme Català, MNAC-Fundación Cultural
Mapfre Vida, Barcelona, 1994/Madrid, 1995, pp. 31-105; Victoria Durá, Lluís Rigalt i Farriols. Vistes
de la Barcelona Antiga, 1867-1884, ACESA-RACBASJ, Barcelona, 1998; Victòria Durá, Catàleg del
Museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, III. Dibuixos de Lluís Rigal, RACBASJ, Barcelona 2002; [Victòria Durà], Lluis Rigalt i Farriols (1814-1894). Catàleg dels fons del Museu
Municipal Vicenç Ros i L’Enrajolada Casa Museu Santacana, i la Col·lecció Bultó, Ajuntament de
Martorell, Martorell 2007.

4 Ja el 1853, el periodista i crític Mañé i Flaquer en un dels seus escrits al Diario de Barcelona censurà
que sovint Rigalt s’allunyés de la realitat a l’hora de realitzar les seves composicions paisatgístiques
(J.M. Y F. “Exposición de pinturas de 1853, II”, Diario de Barcelona, 31-7-1853, pp. 5396-5398). Vegeu
Francesc FONTBONA, “La crítica d’art catalana a l’adveniment de Josep Yxart”, El segle romàntic.
Actes del col·loqui sobre Josep Yxart i el seu temps, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1995, p. 291.

5

Raimon Casellas comenta a El dibuixant païsista..,. op. cit., p. 30, com l’interrogava sobre aquells
artistes francesos, sobre els procediments i els colors que utilitzaven i sobre si s’assemblaven als joves
pintors catalans que tant el sorprenien. També Josep Masriera i Manovens, en la seva Memoria necrológica del artista profesor D. Luis Rigalt y Farriols [...] leída en 16 de diciembre de 1894, Real Academia
de Ciencias y Artes, Barcelona, 1894, ens diu: “Cuando algunos artistas se distinguieron iniciando el
estudio del color y de la atmósfera, separándose de las anteriores pautas, decía Luis delante de todos y
con la desinteresada fogosidad que le era peculiar: «Gracias a Dios vamos lejos, yo no sé como esos
chicos se las componen, parece que llevan luz en los tubos de pintar y aire en los pinceles».

Lluís

Rigalt
i Farriols
1814-1894

4. Terrassa
1843

1. Paisatge
amb personatges
c. 1845

Llapis i aiguada grisa sobre paper.
Sense signar. Datat: Tarrasa (1843)
a la part inferior esquerra.
9 x 13 cm
Vista del Castell Cartoixa de Vallparadís de Terrassa,
que va aparèixer, gravada a l’aiguafort pel mateix Rigalt,
en el volum Cataluña de la sèrie España. Obra pintoresca...,
de Francesc Pi i Margall, aparegut el 1842 (entre p. 252 i
253). Com en l’obra següent, el dibuix està datat amb
posterioritat a la data de la publicació.

Aquarel·la sobre paper.
Sense signar ni datar.
18’5 x 24’5 cm
Malgrat no estar signada ni
portar cap inscripció, aquesta
aquarel·la té l’empremta
estilística del Rigalt de
la primera època.

5. Sepulcre dels Escipions
c. 1844

2. Estudi de Monument
de Setmana Santa
c. 1849
Llapis, ploma, aiguada i aquarel·la sobre paper.
Signat: “L. Rigalt” a la part superior dreta. Escala
mètrica a l’esquerra. A l’angle inferior esquerre,
en vermell: “705001” (col·lecció de Soler Rovirosa).
31’4 x 25’4 cm
Atribuït a Lluís Rigalt. Hi ha dubtes que la
signatura sigui de l’autor. Es podria correspondre
amb el Monument que va fer l’any 1849 per a la
Setmana Santa de Santa Maria del Mar de
Barcelona.

3. Estudi de capella
c. 1850
Llapis, ploma, aiguada i aquarel·la sobre paper.
Sense signar ni datar.
25’7 x 19’5 cm
Atribuït a Lluís Rigalt. Podria tractar-se d’alguna escenografia
o projecte de decoració efímera. Al revers estudi arquitectònic
a llapis, tallat.

Llapis sobre paper.
Sense signar. Datat: “Sepulcro de los Scipiones 1844”
a la part inferior central.
10 x 13 cm
L’anomenat sepulcre dels Escipions de Tarragona, datat
al segle I d. C., està situat a 5 km al nord-est de la ciutat,
en front de la Platja Llarga. La imatge va ser gravada
a l’aiguafort pel mateix Rigalt en el volum Cataluña de la
sèrie España. Obra pintoresca..., de Francesc Pi i Margall
(1842) (entre p. 136 i 137). Com en l’obra anterior, el dibuix
està datat amb posterioritat a la data de les publicació.

6. Paisatge amb Ruïnes
c. 1848
Tinta a ploma i aiguada sèpia
sobre paper.
Signat: “Rigalt” a la part inferior
esquerra.
29 x 34’5 cm
Aquest dibuix presenta una gran
similitud amb l’oli Paisatge amb
ruïnes (1848), que es conserva
a la col·lecció del Banco CentralHispano, amb el qual segurament
guarda relació.

10. Paisatge nocturn
amb monestir en ruïnes
c. 1850

7. Paisatge amb pont natural
c. 1850
Aquarel·la sobre paper.
Sense signar ni datar.
25 x 38 cm
Tot i no estar signat es correspon amb les
característiques estilístiques de les primeres
aquarel·les de Rigalt.
Bibliografia: Isidre Bravo, L’Escenografia
Catalana, Diputació de Barcelona, Barcelona,
1986, p.89 (reproduït).

Tinta a ploma i aquarel·la
sobre paper.
Signat: “Rigalt” a la part inferior
dreta.
28’7 x 34’8 cm
Obra de caire summament
romàntic, que encara que no
sigui un dibuix per a escenografia, sí que està inspirat en
aquesta sensibilitat i aquest
tipus de composicions teatrals.
Bibliografia: Isidre Bravo,
L’Escenografia Catalana,
Diputació de Barcelona,
Barcelona, 1986, p.87 (reproduït).

8. Paisatge d’invenció
c. 1850
Aquarel·la sobre paper.
Signat: “Rigalt” a la part inferior dreta.
11 x 13’8 cm
Paisatge d’invenció realitzat probablement
per a un treball escenogràfic.

9. Paisatge nocturn
amb monestir en ruïnes
c. 1850
Tinta a ploma i aquarel·la sobre
paper.
Signat: “Rigalt” a la part
inferior dreta.
28’8 x 34’5 cm
Obra de caire summament romàntic, que encara que no sigui un
dibuix per a escenografia, sí que
està inspirat en aquesta sensibilitat i aquest tipus de composicions
teatrals.
Bibliografia: Isidre Bravo,
L’Escenografia Catalana, Diputació
de Barcelona, Barcelona, 1986, p.86
(reproduït).

11. Paisatge nocturn
amb monestir en ruïnes
c. 1850
Tinta a ploma i aquarel·la
sobre paper.
Signat: “Rigalt” a la part
inferior central.
28’5 x 34’8 cm
Obra de caire summament
romàntic, que encara que no
sigui un dibuix per a escenografia, sí que està inspirat en
aquesta sensibilitat i aquest
tipus de composicions teatrals.
Bibliografia: Isidre Bravo,
L’Escenografia Catalana,
Diputació de Barcelona,
Barcelona, 1986, p.87 (reproduït).

16. Paisatge
c. 1850
Aiguada sèpia sobre paper.
Signat: “Rigalt” a la part inferior dreta.
20 x 27 cm
Presenta similituds estilístiques amb els dibuixos
conservats al MNAC, croquis per telons i bastidors
del Teatre de Gràcia. A cavall entre el paisatge pur
i el croquis escenogràfic i probablement inspirat
en un paisatge real.

12. Ruïnes medievals
c. 1850
Tinta i aquarel·la sobre paper.
Signat: “L. Rigalt” a la part inferior dreta.
23 x 15’4 cm
Paisatge d’invenció realitzat probablement per a un treball escenogràfic.

13. Paisatge rocós
c. 1850

17. Bosc de ribera
c. 1850

Llapis, tinta i aiguada sèpia sobre paper.
Signat: “L. Rigalt” a la part inferior esquerra.
29 x 34’5 cm
Presenta similituds estilístiques amb els dibuixos
conservats al MNAC, croquis per telons i bastidors
del Teatre de Gràcia. A cavall entre el paisatge pur
i el croquis escenogràfic i probablement inspirat
en un paisatge real.

Llapis, tinta i aiguada gris i sèpia sobre paper.
Signat: “Rigalt” a la part inferior esquerra.
29 x 34’5 cm
Presenta similituds estilístiques amb els dibuixos
conservats al MNAC, croquis per telons i bastidors
del Teatre de Gràcia. A cavall entre el paisatge pur
i el croquis escenogràfic, aquest paisatge està
probablement recreat als cingles de Tavertet
des del pantà de Sau.

18. Arenys de Munt
c. 1850

14. Paisatge
c. 1850

15. Paisatge
c. 1850

Tinta a ploma i aiguada sèpia sobre paper.
Signat: “L. Rigalt” a la part inferior esquerra.
28’6 x 34’5 cm
Presenta similituds estilístiques amb els dibuixos
conservats al MNAC, croquis per telons i
bastidors del Teatre de Gràcia. A cavall entre
el paisatge pur i el croquis escenogràfic i
probablement inspirat en un paisatge real.

Llapis, tinta i aiguada sèpia sobre paper.
Signat: “Rigalt” a la part inferior dreta.
29 x 43’8 cm
Presenta similituds estilístiques amb els dibuixos
conservats al MNAC, croquis per telons i bastidors
del Teatre de Gràcia. A cavall entre el paisatge pur
i el croquis escenogràfic i probablement inspirat
en un paisatge real.

Llapis i aiguada grisa sobre
paper.
Signat: “Rigalt” a la part inferior esquerra. Datat: “Areñs de
Munt / recuerdo Nbre 185…”
(tallat), a la part inferior dreta.
21’5 x 30’8 cm
Sembla una vista recreada
d’un paisatge real. Al revers,
apunts de mobiliari a llapis,
tallats.

19. Record d’Horta
1854
Llapis i aiguada marró sobre paper.
Datat: “1854. Horta. Recuerdo”
a la part inferior esquerra.
15 x 21 cm

20. Record des de Cornellà
1855
Llapis i aiguada marró sobre paper.
Datat: “1855. Recuerdo. des de Cornellà.”
a la part inferior esquerra.
13 x 21 cm

22. Paisatge
c. 1859

23. Paisatge
1859

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Signat: “L. Rigalt” a la part inferior central.
21’5 x 28’5 cm
Format ovalat, sembla fer parella
amb el següent.

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Signat i datat: “L. Rigalt / 1859” a la part
inferior esquerra.
21’5 x 28’8 cm
Format ovalat, sembla fer parella
amb l’anterior.

21. Portada de l’àlbum de dibuixos de Josep Planella
c. 1855
Tinta i aiguada sèpia sobre paper.
Signat: “Rigalt” a la part inferior dreta.
Inscripcions: “ALBUM / DE / D. JOSE PLANELLA / Y / COROMINA. / PINTOR /
Y / ESCENÓGRAFO”. “DIBUJOS ORIGINALES”, a la part inferior dreta.
35’5 x 46 cm
Josep Planella i Coromina (Barcelona, 1804-1890), fill de Bonaventura Planella, va ser un escenògraf
de reconegut prestigi amb el qual probablement treballés Lluís Rigalt. No és, doncs, estrany que
Planella li demanés realitzar la portada d’un àlbum que aplegava dibuixos d’artistes, en gran part
contemporanis seus, mestres i companys de professió. A les inscripcions es poden llegir els noms
dels artistes que hi estaven representats. Petit empelt de paper a la part superior central.

24. Des de l’estació de Monistrol
1864
Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Inscripció: “Des de la estación / de Monistrol”
a la part inferior esquerra.
Datat: “Agosto de / 1864” a la part inferior dreta.
10’3 x 15’3 cm

25. Sant Martí Sarroca
1865
Llapis i aiguada grisa sobre paper.
Sense signar. Datat: “S. Martin Sarroca Julio 1865”
a la part inferior esquerra.
12 x 19’2 cm
Exposat a la Sala Parés a l’“Exposición de dibujos
documentales de Luis Rigalt”, del 19 al 30 d’abril
del 1975. Núm. 32 del catàleg (reproduït).

26. Montserrat
1866

30. Montjuïc
1869

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Montserrat. Setbre. 1866”
a la part inferior esquerra.
10’3 x 17’3 cm

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Montjui. Mayo 69” a la part
inferior esquerra.
10’7 x 17’3 cm
Montjuïc és una de les zones de Barcelona més
representades per Rigalt en els seus dibuixos.

31. Arbúcies. Camí a la font
de la Margarideta
1870

27. Montjuïc
1866
Llapis i aiguada grisa i sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat “Montjui. Febrero 1866”
a la part inferior dreta.
16’5 x 23’5 cm
Montjuïc és una de les zones de Barcelona més
representades per Rigalt en els seus dibuixos.
28. Martorell. Font de les Malaltes
1869

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Arbucias. Camino a la font
de la Margarideta / Julio 1870”
a la part inferior.
10’7 x 17’6 cm
D’Arbúcies existeixen molts dibuixos de Rigalt.
Només a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
se’n conserven al voltant de 90, datats els estius
de 1870, 1871 i 1876.

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Martorell Sbre, 69 /
Font de las Malaltas”
a la part inferior dreta.
10’5 x 17’5 cm
Quasi idèntic a una aquarel·la de la
col·lecció Bultó de Martorell, datada
també el 1869.

32. Entre Hostalric i Arbúcies
1870
Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Entre Hostalrich
y Arbucias. Julio 1870” a la part inferior.
10’6 x 18 cm
D’Arbúcies existeixen molts dibuixos de Rigalt.
Només a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi se’n conserven al voltant de 90, datats
els estius de 1870, 1871 i 1876.

29. Montjuïc
c. 1869

33. Interior d’església amb personatges
c. 1870

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Montjui. Mayo 69”
a la part inferior esquerra.
10’5 x 19’5 cm
Montjuïc és una de les zones
de Barcelona més representades
per Rigalt en els seus dibuixos.

Llapis i aquarel·la sobre paper.
Signat: “LR” (anagrama) a la part inferior dreta:
“52885” en negre, a l’angle inferior dret.
13’4 x 26 cm
Probablement numeració de la col·lecció
de Soler Rovirosa.

35. Sarrià
1873

34. Arbres
1873
Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Signat i datat: “R. 73” a la part inferior esquerra.
Dibuix: 15 x 10’3 cm. Paper: 31’2 x 24 cm
Paper encolat sobre cartró amb marques de llum.

Llapis i aiguada grisa sobre paper.
Sense signar. Datat: “Sarrià Oc. 1873”
a la part inferior central.
11 x 13’5 cm
Sarrià és també una població dels entorns de
Barcelona de les més representades per l’artista.

38. Montjuïc
1875

39. Record
1875

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Monjui. Mayo 75” a la part
inferior dreta.
10’2 x 16’7 cm
Montjuïc és una de les zones de Barcelona més
representades per Rigalt en els seus dibuixos.

Llapis, aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Enero de 1875 Recuerdo.”
a la part inferior esquerra.
15’7 x 23’7 cm
Probablement es tracta d’una vista dels antics
terrenys pantanosos de Can Tunis. Exposat
a la Sala Parés a l’“Exposición de dibujos
documentales de Luis Rigalt”, del 19 al 30 d’abril,
1975. Núm. del catàleg entre el 154 i el 167
(dibuixos datats).

37. Flors a la catedral de Barcelona
1875
Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Barna Catedral
Mayo 75” a la part inferior central.
15 x 11’5 cm

40. Bosc amb figures
c. 1875

36. Camí arbrat i ermita
c. 1875
Llapis i aiguada grisa sobre paper.
Sense signar ni datar.
14’4 x 20’9 cm
Encara que no està signat ni porta cap inscripció,
aquest dibuix presenta l’estil inconfusible de Rigalt.

Carbonet sobre paper.
Sense signar ni datar.
17 x 23 cm
Aquest dibuix té la particularitat d’estar realitzat
només amb carbonet, cosa poc habitual en la
producció d’en Rigalt. Exposat a la Sala Parés a
l’“Exposición de dibujos documentales de Luis Rigalt”,
del 19 al 30 d’abril, 1975. Núm. del catàleg entre el
192 i el 243 (dibuixos no documentats).

41. Pescadors al riu
1876
Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Signat: “L.R.” a la part inferior esquerra. Datat: “Enº 76”
a la part inferior dreta. A sota, en vermell, “70513”.
10’6 x 15’4 cm
Probablement numeració de la col·lecció
de Soler Rovirosa.
A l’Acadèmia hi ha una sèrie de dibuixos molt semblants (cat. 369-375), datats també al gener del 1876
(“Enº 76”). Les inicials de l’artista podrien ser d’una
altre mà.

46. Paisatge muntanyós
1886
Aquarel·la sobre paper.
Signat i datat: “LR. (anagrama) 1886” a la part
inferior dreta.
55 x 38 cm
No és estrany trobar l’anagrama, format
per les inicials “LR”, a les aquarel·les que realitzà
Rigalt a partir dels anys 70, unes aquarel·les
que estilísticament es distancien molt de les
de la seva primerenca producció.
42. Montjuïc
1877

43. Arenys
1877

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Montjui. Mayo 77” a la
part inferior esquerra.
11 x 17 cm
Espectacular dibuix, per la seva simplicitat i
força expressiva. Montjuïc és una de les zones
de Barcelona més representades per Rigalt als
seus dibuixos.

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar. Datat: “Areñs. Junio 77” a la part
inferior esquerra.
11’5 x 17 cm

47. Paisatge amb cases
i personatges
1891

44. Roques
c. 1879

45. Cascada
1880

Llapis i aiguada sèpia sobre paper.
Sense signar ni datar.
11’5 x 16’5 cm
Tot i no estar signat ni portar cap inscripció, aquest
dibuix té l’empremta estilística de Rigalt.

Llapis, carbonet i aiguada sèpia sobre paper.
Signat i datat: “1880 / R” a la part inferior dreta.
17 x 10’5 cm
Amb molta probabilitat es tracta de la cascada de
Sant Miquel del Fai i en concret del salt del riu Tenes.

Aquarel·la sobre paper
Signat i datat: “LR. (anagrama)
1891” a la part inferior dreta.
25’3 x 35’5 cm
No és estrany trobar l’anagrama,
format per les inicials “LR”, a les
aquarel·les que realitzà Rigalt
a partir dels anys 70, unes
aquarel·les que estilísticament
es distancien molt de les
de la seva primerenca
producció.

