
 
 
 

-Dossier de premsa- 

Exposició «Dones. Entre Renoir i Sorolla» 

La dona és protagonista dels nombrosos canvis socials que es produeixen a 

finals del segle XIX i inicis del XX. A l’exposició «Dones. Entre Renoir i 
Sorolla» pintors de la talla d’Auguste Renoir, Joaquín Sorolla, Santiago 
Rusiñol, Ramon Casas, Joaquim Torres-García i escultors de la talla de 

Manolo Hugué, Josep Clará, Josep Llimona o Pablo Gargallo, representen 

el ric univers femení d’aquest període, distribuït en diversos àmbits: la dona i 

la intel·lectualitat, el retrat, l’univers interior, la conquesta de l’espai exterior 

per la dona, la dona treballadora, els nus i una representació arcàdica 

femenina de la mà de Torres-García i Renoir. 

Aquest projecte expositiu, el nucli del qual està conformat per obres 

pertanyents a la Fundació Fran Daurel, s’ha realitzat amb anterioritat a Sevilla, 

a Lisboa, -amb la participació de la Fundació Calouste Gulbenkian-, així com 

al Museu de Pontevedra i al Museu de Belles arts d’Alacant. Es tracta d’un 

projecte que atén les premisses de cultura i territori. Per això, en aquesta 

ocasió l’exposició acull, a més, una petita selecció d’obres dels fons del Museu 

Diocesà de Barcelona i del Museu de Montserrat i fa homenatge a dues 

destacades dones de la societat barcelonina d’aquest moment: Dorotea de 
Chopitea i Sor Eulalia Anzizu. 

La labor del col·leccionisme privat 

Francisco Daurella, que l’any 2022 compleix 95 anys, en la seva decidida 

vocació de promoció de la cultura a través de l’art, crea el 2011 a la Comunitat 

de Madrid un segon museu, després del situat al Poble Espanyol de 

Barcelona. És gràcies a la seva voluntat de difusió cultural que es fa possible 

l’exposició «Dones. Entre Renoir i Sorolla». 

Àmbits de l’exposició 

- Dona i intel·lectualitat 



 
 
 
La dona adquireix un protagonisme especial en la iconografia del canvi de 

segle i en els esdeveniments que es desenvolupen amb la industrialització i el 

creixement de les ciutats. L’exposició evidencia la dificultat d’accés a la 

formació artística de qualitat a Europa en general i, per tant, l’escassetat de 

dones en l’elit artística, la qual cosa es reflecteix en l’autoria masculina de 

totes les obres. 

En aquest moment destaca un aspecte positiu: entre 1860 i 1900 es triplica 

l’índex d’alfabetització femenina. Un dels àmbits en els quals se centra el 

discurs és precisament en la faceta intel·lectual de la dona d’aquest 

moment. 

La lectora és ara un dels temes més representats. La dona en aquest període, 

tal com succeeix a dia d’avui, supera l’home en consum cultural. Es publica 

per a elles una àmplia gamma de revistes il·lustrades, a més de novel·les que 

conformen, segons Unamuno, un tipus de literatura «de modisteria» molt 

allunyada del que hauria de llegir la dona, sent educadora fonamental dels 

nous ciutadans. Aquestes lectures permeten una formació pròpia en la majoria 

dels casos, perquè la formació reglada està encara molt lluny d’arribar a tots 

els estrats socials. 

Més enllà de la lectura, es promou el coneixement de l’exterior a través de 

l’excursionisme i de l’esport de la bicicleta, tan característic en la producció de 

Ramon Casas, on també hi participa la dona. A «Descans dels ciclistes» una 

vista de Barcelona és el fons en el qual Casas situa als considerats ara com 

«sportmanes» amb la nova indumentària creada per a aquest fi. 

- El retrat 

Alguns dels retratistes més importants del moment són presents a l’exposició: 

Joaquín Sorolla, Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Nonell, amb els seus 

retrats de gitanes. Manolo Hugué retrata la seva dona Totote en una escultura 

en terracota i Josep Clará és present a l’exposició amb el bust en bronze d’una 

pintora francesa. 



 
 
 

- L’univers interior femení 

L’univers domèstic femení està reflectit ja sigui en la pintura de Ramon Casas, 

Lluís i Josep Masriera o Canals, com en la representació intimista en les 

escultures de Josep Llimona, qui aborda tant en bronze com en marbre blanc, 

temes com la modèstia o l’adolescència. Entre totes dues escultures existeix 

una distància temporal de tres dècades. El mestratge de Llimona pot observar-

se també en la seva obra «L’enterrament de Crist» situada en una capella del 

claustre de la Catedral. 

- La dona a la conquesta de la ciutat 

La dona se sent en aquests moments protagonista de la incipient societat de 

consum i a ella va dirigida en bona part la naixent publicitat de la qual Ramon 

Casas i Antonio Utrillo seran dos dels seus millors promotors. 

En la seva conquesta de la ciutat, la dona és espectadora i part activa dels 

teatres i espectacles, com reflecteixen dues obres d’Anglada Camarasa de la 

seva etapa a París o el «Cafè cantant» de Canals. 

Per la seva part la platja és escenari també de la representació de la dona en 

el paisatge. Lluís Masriera signa una de les seves conegudes ombrel·les 

japoneses i Sorolla presenta en dues tauletes un dels temes més 

característics i escenari de bona part de la seva producció. 

- Dona treballadora 

La platja també és escenari de la representació de la dona treballadora en les 

arts de la pesca, com reflecteix l’obra de Dionis Baixeras, així com en el camp. 

Són dones fortes, com marcava el naturalisme i el realisme, protagonista dels 

salons de París, amb obres en les quals destaca Martí Alsina i l’escultura en 

bronze «La llobera» obra de 1911 de Manolo Hugué. Una altra «Llobera» 

realitzada en bronze es troba a la col·lecció del MNAC i en terracota a la 

col·lecció del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia. 



 
 
 
És en aquest sentit que es ret homenatge a dues rellevants dones de la 

societat barcelonina del moment, marcada per les desigualtats socials. 

D’una banda, Sor Eulalia Anzizu, la labor de la qual com a historiadora i 

arxivera serà fonamental per al coneixement i conservació del patrimoni 

cultural que conserva el Monestir de Pedralbes i la creació del seu museu per 

a facilitar l’accés a la societat al coneixement d’aquest ric patrimoni històric i 

cultural. 

D’altra banda, Dorotea de Chopitea, nascuda a Xile, però criada a Barcelona, 

dedica la seva fortuna a crear estructures que afavoreixin la vida dels més 

necessitats, com les primeres «sales d’asil», unes guarderies perquè les 

dones poguessin treballar i deixar els seus fills. A més a més, funda l’Hospital 

de Sant Joan de Déu i de Sant Rafael i la seva determinació és fonamental 

per a la creació del Temple del Sagrat Cor del Tibidabo. 

- El cos de la dona com a objecte de representació 

El cos femení continua sent un tema protagonista en aquest canvi de segle. 

Pablo Gargallo, que està al costat d’Hugué, el gran renovador de l’escultura, 

és present en l’exposició amb un nu en bronze. 

Un nu de Francesc Masriera en la seva obra «Somni», en el corrent simbolista, 

es contraposa al d’un jove Benjamí Palència. Però una de les obres més 

destacades de l’exposició és «Nu en el divan groc» de Joaquín Sorolla, un 

dels escassos nus de la seva producció que Francisco Daurella va comprar a 

Estats Units i que encara conservava els elements de subjecció d’una antiga 

cortineta per a poder cobrir-ho. 

- Retorn a l’Arcàdia 

La sala capitular de la catedral acull l’últim dels àmbits amb la visió de la dona 
com a enllaç i vincle necessari amb la naturalesa. Enfront de la 

industrialització, el desenvolupament eixelebrat i el soroll de les ciutats i, 

sobretot, les conseqüències del desastre de la primera Guerra Mundial que 



 
 
 
entre 1914 i 1919 posa fi a la vida d’entre 10 i 30 milions de persones, Renoir 

planteja una dona portadora d’uns valors completament oposats que han 

portat als homes a crear una guerra sense precedents. 

Una dona gestant i portadora de valors de creació davant de la destrucció, 

d’una contracultura fins i tot, que porta a establir els vincles de la humanitat 

amb la naturalesa. Una dona creadora de vida en un paisatge utòpic que 

enllaça amb l’Arcàdia mediterrània. És la capgirada a l’ordre on tracta de 

confluir l’art a Europa. Una volta, per tant, a la mitologia clàssica mediterrània 

en la qual s’inspiren tant Torres-García com Renoir. 


