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Adrià Gual (Barcelona,
1872-1943) va ser l’artista
més wagnerià de Catalu-
nya. Junt amb Marià For-
tuny Madrazo i Rogelio de
Egusquiza, de tot Espa-
nya. L’il·lustrador, pintor,
escenògraf, escriptor tea-
tral, teòric, director de
teatre i cineasta estava ab-
solutament fascinat pel
geni de Wagner, i una de
les obres més rellevants
que va crear sota el seu in-
flux va ser un conjunt de
plafons per decorar la pri-
mera seu estable de l’Asso-
ciació Wagneriana, que a
partir del 1902 va ocupar
el primer pis del carrer de
la Canuda, 31. Fins fa poc,
aquestes pintures només
es coneixien per unes foto-
grafies antigues que van
ser publicades en el mono-
gràfic d’Alexandre Cirici
sobre L’art modernista
català, el 1951.

L’any 2009, i gràcies a
l’afany wagnerià de l’estu-
diosa Lourdes Jiménez,
van aparèixer (són dotze
olis sobre tela amb aplica-
ció mural) en perfecte es-
tat de conservació dins del
llegat de Joaquim Pena
que atresora des de fa dè-
cades la Biblioteca de Ca-
talunya. Una autèntica
meravella visual que ara
llueix amb tot el seu es-
plendor en una exposició
al Museu d’Història de Ca-
talunya, Richard Wagner
i Adrià Gual. Els plafons
perduts de l’Associació
Wagneriana, que ha co-
missariat Lourdes Jimé-
nez i que s’emmarca en la
celebració del bicentenari
del naixement de Richard
Wagner i del centenari de
l’Institut del Teatre.

El conjunt decoratiu es-
tà dedicat a la temàtica de
Parsifal (sis plafons) i
Tristan und Isolde (sis
plafons), precisament les
dues òperes que més ado-
raven Gual i Joaquim Pe-
na, el president i l’anima
mater de l’Associació
Wagneriana. Gual i Pena
eren íntims amics, i tot i
que Jiménez no ha trobat
la documentació que con-
firmi l’encàrrec, està força
convençuda que els pla-

fons, simbolistes i amb
molta força expressionis-
ta, es van crear entre el
1903 i el 1904.

“Segurament, si Adrià
Gual no hagués conegut la
teoria artística wagneria-
na, la seva producció no
s’hauria convertit en una
de les més originals i genu-
ïnes del modernisme cata-
là i ell, com a artista, en un
dels més inquiets, polifa-
cètics i destacats de la seva
generació”, exclama Jimé-
nez. Gual i els seus llenços

rescatats il·luminen una
exposició amb una tesi
que va molt més enllà per-
què irradia la forta in-

fluència que Wagner va
exercir en els modernistes
catalans, sobretot els de la
segona generació, com ara
Pau Roig, Josep Maria Xi-
ró, Feliu Elias, Josep Maria
Sert, Joaquim Torres Gar-
cía, Julio Antonio i Josep
Clarà, entre d’altres.

L’exposició congrega
obres de molts d’ells, pro-
cedents de diferents col-
leccions, i alhora les con-
fronta amb un repertori
de wagnerisme artístic eu-
ropeu. Per exemple, el

conjunt de dibuixos figu-
ratius de l’il·lustrador ale-
many Franz Stassen, que
precisament van lluir en
aquella sala de concerts de
l’Associació Wagneriana,
col·locats a sota de les pin-
tures d’Adrià Gual. ■

✱
Richard Wagner i Adrià
Gual. Els plafons perduts
de l’Associació Wagneria-
na. MUSEU D’HISTÒRIA
DE CATALUNYA. FINS AL 29
DE SETEMBRE.
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El Museu d’Història de Catalunya exposa unes pintures, fins fa poc
oblidades, que Adrià Gual va crear per a l’Associació Wagneriana

Perduts per Wagner

Interior de l’Associació Wagneriana, l’any 1904 ■ BIBLIOTECA DE CATALUNYA (BC)

Els dotze plafons que decoraven el local de l’Associació Wagneriana llueixen ara de nou al Museu d’Història ■ ALBERT SALAMÉ

‘Parsifal’ (1900), de Josep M. Sert ■ BC

La mostra irradia
la influència 
que va exercir
Wagner en
els modernistes
catalans

ART
Els fons de La
Caixa i el MACBA
s’exposen a Mèxic

Antoni Dalmau, que ha estat
el president de la Fundació
del Teatre Lliure des del 1988,
ha cedit el càrrec a Carles Pa-
reja i Lozano. Aquesta setma-
na, s’han renovat els mem-
bres de la Fundació. S’hi han
incorporat Lluís Bassat, Josep
Caminal, Miquel Molins, Anna
Veiga i Carles Viladàs. Entre
els 30 membres del patronat
hi ha Pere Arquillué, Àlex Ri-
gola, Joan Font, Frederic
Amat, Rosa Maria Sardà o el
mateix Dalmau. ■ REDACCIÓ

Antoni Dalmau
deixa de presidir
la Fundació Lliure

TEATRE

La capella ardent de l’escrip-
tor Javier Tomeo, mort dis-
sabte a Barcelona als 80
anys, s’instal·larà dimarts al
tanatori de les Corts, on, prè-
viament, tindrà lloc un funeral
laic. El funeral serà a les dotze
del migdia. Dues hores més
tard, s’obrirà al públic la cape-
lla ardent, perquè familiars,
amics i seguidors puguin do-
nar-li l’últim adéu. Anagrama
publicarà el llibre pòstum El
amante bipolar, a principi
d’any vinent.■ AGÈNCIES

La capella ardent
de Tomeo, a les
Corts, dimarts

LITERATURA

Barcelona acollirà del 26 al 29
de juny el primer congrés in-
ternacional Art Nouveau-Mo-
dernisme, al qual ja han con-
firmat la seva assistència més
de 200 experts d’arreu del
món. Les sessions tindran lloc
a la Pedrera i a la Universitat
de Barcelona. En paral·lel,
l’Ajuntament i la Ruta del Mo-
dernisme de Barcelona impul-
saran aquest estiu una cam-
panya perquè els barcelonins
descobreixin el patrimoni mo-
dernista. ■ EFE

Barcelona acull
un congrés sobre
modernisme

ART

Les col·leccions del Museu
d’Art Contemporani de Bar-
celona (MACBA) i de la Fun-
dació La Caixa han viatjat per
primer conjuntament fora les
fronteres de l’Estat amb mo-
tiu de l’exposició La persistèn-
cia de la geometria, que es va
inaugurar divendres al Museu
Universitari d’Art Contempo-
rani de la Ciutat de Mèxic. La
mostra inclou una selecció de
95 obres de les dues col·lec-
cions d’art. ■ REDACCIÓ


