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Dades de l’exposició  
 
Títol: Vestigis del modernisme. Entre salons. Granados & Pellicer 

Producció: Museu Municipal Joan Abelló 

Comissariat: L’exposició està comissariada per un equip de cinc persones: Teresa-M. 
Sala (professora titular d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona); Maria Lluïsa 
Muntada (soprano i comissària de l’any Toldrà);  Yolanda Pérez (doctorant i experta en 
Pellicer); Mireia Ollé (conservadora del Museu Abelló) i Pepa Ventura (directora del 
Museu Abelló). 
 
Dates: del 26 de novembre de 2016 al 30 d’abril de 2017 
 
Horari: Dijous i divendres, de 16 a 19 h (de novembre a març) i de 17 a 20 h (d’abril a 
octubre). Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, de 11 a 14 h. 
 

Preus: Visita normal, 1,65 €. Visita guiada per a grups i fins a un màxim de 20 persones, 
22,30 €. 
 

Lloc: Museu Abelló (Berenguer III, 122, 08100, Mollet del Vallès) 
museuabello@molletvalles.cat 
www.museuabello.cat 
 

Inauguració: 26 de novembre de 2016, a les 18.30 h 

 

Disseny d’imatge: Andreu Balius 

 

Programa d’activitats: 

- Concerts  
- Curs de retrat 
- Visites guiades 
- Visites dinamitzades 
- Activitats familiars 
- Programa per a escoles 

 
 
 
 

mailto:museuabello@molletvalles.cat
http://www.museuabello.cat/


Contingut de l’exposició 

 
L’exposició Entre salons. Granados & Pellicer ens 

proposa “sentir la música i escoltar la pintura” 
 

Explora la relació entre el músic i el pintor a través de la Col·lecció del Museu Abelló 

 
Vestigis del Modernisme. Entre salons. Granados & Pellicer completa la trilogia 
d’exposicions que es va iniciar l’any 2011 amb l’objectiu de difondre diferents aspectes 
del fons modernista de la Fundació Municipal Joan Abelló: Obrim el teló (2011) i 
Interioritats quotidianes (2013). 
 
Aquesta exposició, produïda pel Museu Abelló, aprofita la celebració de l’Any 
Granados (2016) per donar a conèixer l’amistat que unia els dos artistes, el músic i 
compositor Enric Granados i Campiña (Lleida, 1867-Canal de la Mànega, 1916) i el 
pintor Carles Pellicer i Rouvière (Barcelona, 1865-1959).  
 
El pintor Carles Pellicer és, encara avui, un gran desconegut pel gran públic. Pellicer fou 
un dels mestres i mentor del pintor molletà Joan Abelló, el qual, en heretar bona part 
de les peces de Can Pellicer, es va iniciar en l’apassionant i màgic món del 
col·leccionisme, embrió del Museu i la Casa del Pintor.  
 
L’oportunitat que ens brinda l’Any Granados ens permet donar a conèixer la figura de 
Carles Pellicer a partir de pintures, dibuixos, objectes decoratius i  fotografies. A través 
del fons Pellicer que trobem a la Col·lecció Abelló, Entre salons mostra nombroses 
obres que expliquen amb detall aquesta relació i, alhora, ens permet explicar una 
història que relaciona les esferes i els ambients artístics dins els quals es movien tots 
dos artistes a les ciutats de Barcelona i París, d’inicis del s. XX. 
 
Altrament, fruit del profund treball d’investigació que s’ha realitzat, s’han trobat 
moltes obres de Carles Pellicer que pertanyen a particulars i a institucions 
museístiques com el Museu Nacional d’Art de Catalunya. En total, hi ha implicats prop 
d’una vintena de propietaris, entre particulars i institucions, amb un total de més de 
quaranta obres. 
 
Durant aquests anys, el Museu Abelló ha comptat amb la col·laboració i la presència de 
la Universitat de Barcelona, gràcies a la complicitat de Teresa-M. Sala, doctora en 
Història de l’Art de la UB i coordinadora del  grup d’investigadors del projecte Espais 
d’oci a la Barcelona del 1900, del GRACMON. 
 
“L’exposició es planteja amb un to intimista i emotiu, amb la idea de possibilitar un joc 
de sinestèsies que permetin al públic sentir la música i escoltar la pintura.”   

Teresa M. Sala (comissària) 
 
 



La mostra es configura mitjançant tres àmbits fonamentals:  
 

1. Presentació: relaciona els dos artistes dins els cercles artístics de l’època 
2. Saló-galeria: explica l’estil i la producció de Carles Pellicer. Destaca el subàmbit 

“A la moda” 
3. Saló musical: dedicat a la vida i obra d’Enric Granados 

 
1. Presentació del pintor i del músic a Can Pellicer 
 
El primer àmbit ens introdueix en el món dels salons de l’època i la relació d’amistat 
entre Granados i Pellicer. Tots dos van coincidir en determinats cercles socials entre els 
anys 1905 i 1916: al mateix Can Pellicer – la torre d’ivori del pintor – i a altres salons de 
les “bones famílies” barcelonines, com els Conde, els Andreu o els Bertrand, on s’hi 
organitzaven vetllades i tertúlies musicals i on, tan Granados com Pellicer, van gaudir 
d’una destacada popularitat.  
 
Pel llibre de Joan Abelló, que precisament va titular “L’hora del te”, sabem que n’eren 
assidus, entre altres Apel·les Mestres, Enric Granados o Frank Marshall (que va 
continuar l’Acadèmia fundada per Granados). 
 

 

 
 
Retrat doble de Carles Pellicer                                                                        
11,5 x 18 cm 
Fotografia gelatino-bromur 

                  

 
 
 
 

Fotografia d’Enric Granados 
16,8 x 15,8cm 
Procediment pigmentari 
(INÈDITA. Pertany al fons del Museu Abelló) 

 

 
2. Carles Pellicer, un “pompier” català 
 
Carles Pellicer va ser deixeble d’Antoni Caba a Barcelona i de William Bouguereau a 
París, de qui en fou alumne predilecte. Esdevindria un pintor a l’estil dels anomenats 
“pompiers” (que literalment es traduiria per “art bomber”), denominació que fa 
referència a l’academicisme francès que a la segona meitat del segle XIX triomfava als 
salons oficials de Belles Arts.  
 



La relació entre el músic i el pintor es fa més estreta quan veiem que el pintor va 
retratar personatges de l’entorn més íntim del músic, com la seva filla Solita o Teresa 
Cabarrús (a la imatge), l’esposa de Frank Marshall (qui assumí la direcció de l’Acadèmia 
Granados el 1916, després de la mort sobtada del compositor). L’Acadèmia Marshall 
esdevindria l’escola de piano més important de Barcelona. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrat de Teresa Cabarrús Marshall                                                 
Carles Pellicer ( 1865-1959) 
Oli sobre tela.  82,5 x 52,3cm  
 
 

 
Dama de l’ombrel·la 
Carles Pellicer ( 1865-1959) 
Oli sobre tela.  82,5 x 52,3cm  
 

 
 
A la moda 
L’especial interès que l’artista tenia pels vestits i accessoris de les figures femenines, 
així com els nombrosos dibuixos on representa figurins, fa que el tema de la moda 
mereixi un espai singularitzat. Així, trobem un subàmbit més íntim on la dona és la 
protagonista amb la mostra d’una sèrie de dibuixos de figurins que es van publicar a 
l’Almanach de L’Esquella de la Torratxa, entre d’altres publicacions, durant la dècada 
del 1890. A través dels figurins es crea un espai dedicat a les modes i a la manera de 
vestir de l’època.   

 
 
 
 
 
 



 
 
Figura femenina 
Carles Pellicer (1865-1959) 
Llapis  sobre paper .  16 x 9 cm  

 

Dona asseguda amb barret 
Carles Pellicer (1865-1959) 

Llapis  sobre paper .  19,5 x 13,5 cm

 

 
3. Granados entre cafès i salons musicals 
 
El tercer àmbit es dedica a la vida i producció musical del mestre Granados. L’espai 
està dividit en diferents temàtiques que ens defineixen la trajectòria i les inquietuds 
del músic explicades, a través de la seva obra i de l’obra d’altres mestres com Goya o la 
soprano Conxita Badia. Els diferents apartats dins l’àmbit de Granados són: 
 

- De la pintura a la música: Goyescas, que ens parla de la peça més coneguda de 
Granados, per a qui la pintura va ser una gran font d’inspiració. 

- Vestigis interpretats de la imatge de Granados. El compositor va ser un 
personatge important de l’època i, a més, el seu  bigoti característic va fer que 
fos molt representat. 

- Granados i Apel·les Mestres, on es posa de manifest la relació dels dos artistes 
a través de les partitures i llibrets que Granados va fer de l’obra d’Apel·les 
Mestres. 

- El racó de l’intèrpret, dedicat a la cantant Conxita Badia, que es convertí en 
l’“instrument vocal” de Granados. 

 
L’atmosfera dels salons musicals del doctor Salvador Andreu i de la família Bertrand, 
entre d’altres, així com la Sala Granados de l’avinguda Tibidabo, 18 de Barcelona, han 



servit d’inspiració per a aquests espais. Les partitures del Follet d’Apel·les Mestres i de 
la suite Goyescas de Granados, representen la inspiració musical de les pintures de 
Goya.  
 

 

Quien mas rendido! 
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)  
Gravat sobre paper imperial japonès. 19,6 x 
14,8 cm 
1937 
 
 
 

“M’agradaria saber combinar les notes 
del sentiment amorós i apassionat, 
dramàtic i tràgic, com en la pintura de 
Goya” 

(Enric Granados) 

 

 
 
 
 
Enric Granados al piano 
Joan Abelló (1922-2008) 
Aiguafort. 19,8 x 12,4 cm 
1961 

 

 
 
Cartell del Dr. Andreu: Enric Granados 
Chantecler 
Planxa de llautó troquelada i cromolitografiada 
39 x 29,3 cm

 
 

 
 



 
 

 
Callejeo 
Enric Granados (1867-1916) i lletra de F. 
Periquet (1873-1940) 
Paper, tinta. 35,5 x 25,7 cm 
1910 

 
 

 

 
 
 
Amor y odio 
Enric Granados (1867-1916) i lletra de F. 
Periquet (1873-1940) 
Paper, tinta. 35,5 x 25,7 cm 
1910

 

 

 
Solita Granados (o Frutos de España) 
Carles Pellicer (1865-1959) 
Oli sobre tela 

 
 
 
 



Material addicional 
 
A més del material que es troba distribuït per les sales, els visitants podran gaudir de 
les úniques gravacions conservades d’interpretacions de Granados, així com 
enregistraments històrics al piano del seu cercle d’amistats, com Isaac Albéniz, 
Joaquim Malalts i Frank Marshall. 
 
Així mateix també podrem gaudir d’un documental sobre Conxita Badia cedit per TV3 
amb el títol “Conxita Badia no existeix”. 
 
 

 
 
Catàleg de l’exposició 
 
El Museu Abelló editarà un catàleg de l’exposició Entre salons. Granados & Pellicer 
amb diferents textos dels comissaris i on es reproduiran totes les obres de l’exposició. 
La presentació tindrà lloc el proper mes de gener, tot coincidint amb la festivitat de 
Sant Vicenç. El catàleg es podrà descarregar des del web del Museu i es podrà comprar 
també en format paper a la botiga. 
 
 
 

 
 



Crèdits de l’exposició 
 
 
Producció i coordinació tècnica 
Museu Abelló 
 
Comissariat 
Teresa-M. Sala (professora titular d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona); 
Maria Lluïsa Muntada (soprano i comissària de l’any Toldrà);  Yolanda Pérez (doctorant 
i experta en Pellicer); Mireia Ollé (conservadora del Museu Abelló) i Pepa Ventura 
(directora del Museu Abelló). 
 

Serveis educatius 

Museu Abelló 

 

Disseny gràfic 

Andreu Balius 

 

Edició 

Museu Abelló 

 

Disseny expositiu, transport i muntatge 

Museu Abelló 

 

Assegurança 

Willis S&Cc 

 

Agraïments 

 Alumnes de primer curs del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i 
Museologia (2015-2016) de la Universitat de Barcelona. 

 Diari Contrapunt i Restaurant Pi Tapes 

 

 

 

 



 
Més informació 
 

Museu Municipal Joan Abelló 
935 445 099 
pventura@molletvalles.cat 
www.museuabello.cat 
 

 

Xarxes socials 

Seguiu les activitats a les xarxes socials del Museu Abelló 

 facebook/museu.abello 

 @museuabello 

@museuabello 

 

Etiquetes 

#entresalons 

#anygranados  

#museuabello 

 

 

Google Art Projecte 

Gaudiu de la Col·lecció Abelló a Google Art Project 

https://www.google.com/culturalinstitute/collection/fundacio-municipal-joan-abello 

 

 

mailto:pventura@molletvalles.cat
http://www.museuabello.cat/
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/fundacio-municipal-joan-abello?hl=ca&projectId=art-project

