
HERMEN ANGLADA
CAMARASA A ARBÚCIES: 

PINTURA, P AISATGE I 
REFUGI A LA DARRERIA 

DEL SEGLE XIX1 

CRISTINA RrnoT BAYÉ 

1 Aquest article s'ha realitzat amb el suport del Museu Etnolügic del Montseny-La 
Gabella d' Arbúcies. 





Lluís Rigalt, Francesc Soler Rovirosa, Modest Urgell, Enrie Galwey, 
Dionís Baixeras, Felix Mestres, Segundo Matilla, Lluís Labarta, Eliseu Meifren 
o Hermen Anglada-Camarasa, són alguns noms dels pintors més rellevants 
que a finals del segle XIX van freqüentar la vila d' Arbúcies i van deixar-ne 
testimoni plastic principalment dels entorns paisatgístics amb magnífiques 
pintures i apunts grafics. Ho van fer en un període anterior a Santiago 
Rusiñol, l' artista popularment més conegut que s'ha hostatjat a la vila. Sortien 
d' excursió pels entorns boscosos i muntanyencs d' Arbúcies, on prenien 
apunts o pintaven a plein air, per finalment exposar les seves obres en galeries 
barcelonines com la mítica Sala Parés, buscant l' aprovació de la crítica i de la 
clientela burgesa del moment. Tots ells van ser precursors de la fixació d'una 
determinada imatge bucolica d' Arbúcies i del Montseny que va difondre' s 
entre les elits catalanes, principalment barcelonines, una tasca que des de 
l'inici del primer terc; del segle XX rellevarien les postals i les estampes foto
grafiques de la zona. Que ho féu, pero, que la vila cridés l' atenció d' artistes i 
esdevingués un espai d'acollida i de concentració d'una colünia de pintors i 
dibuixants a la darreria del vuit-cents? 

ARBÚCIES, REFUGI D
1
ESTIUEJANTS I ARTISTES A FINALS DEL SEGLE XIX. 

En el transcurs del segle XIX, amb la propagació del Romanticisme arreu 
del continent europeu, va emergir una voluntat de retorn i de descobriment 
de la naturalesa, que fins aleshores s'havia cregut salvatge i fins i tot temible. 
En aquesta epoca, el genere del paisatge va comenc;ar a arrelar-se amb forc;a 
a Catalunya i, amb el temps, va acabar esdevenint el més conreat, desbancant 
fins i tot la supremacía de la pintura d'histüria1

• Va ser així com nombrosos 

1 Al segle XIX l'escola de Barbizon i l'impressionisme ajudaren a la consolidació 
del genere del paisatge a !'Europa occidental, especialment des de l' any 1824 quan 
una serie de pintors anglesos van exposar al Saló de París amb obres de tematica 
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artistes, per alimentar les mentalitats burgeses assedegades de pintura paisat
gística, van despla<;ar-se cap a entorns rurals per representar-los sobre frag
ments de paper o llen<;os, encara que el més generalitzat seria fer-ho primer 
en apunts a llapis o carbó per després traspassar-ho en pintures al taller. 

A Catalunya, la necessitat de comunió de l'home amb la naturalesa 
va córrer paral-lela a les primeres entitats excursionistes, com l' Associació 
Catalanista d'Excursions Científiques, que des de finals del XIX organitzaven 
itineraris per diferents paratges naturals amb la intencionalitat de coneixer el 
propi territori i difondre'l posteriorment a través de butlletins o revistes. Un 
aspecte que, de retruc, va conduir a la proliferació d' estiuejants cap a dife
rents entorns rurals o de muntanya. Va ser aleshores quan el sector oriental 
del Montseny i de les Guilleries va comen<;ar a tenir un gran reclam. Des del 
darrer ter<; del segle XIX aquest ambit territorial, i especialment els pobles 
de Viladrau, Sant Hilari Sacalm i Arbúcies, va comen<;ar a aplegar famílies 
benestants de Barcelona i personalitats de l' alta societat catalana que hi ana
ven a estiuejar. El moti u principal n' era l' atmosfera beneficiosa i l' existencia 
d' aigües minerals i de balnearis que van propiciar que la zona es convertís en 
un espai de repos i de salut de primera línia a l'epoca. En el cas d' Arbúcies, 
empero, s'hi unia la situació "pintoresca" i "bella" de la vila, que propor
cionava als forans magnífiques passejades: "no pot faltar; es de rúbrica; y 
d' aquella passejada 'ls queda sempre grat recort"2

• Arbúcies, dones, era con
siderada un espai ideal per al descans i un punt de partida per a emprendre 
excursions cap als cims del Montseny, la vall de Santa Fe, Sant Mar<;al o el 
castell de Montsoriu. 

Un dels aspectes més significatius que va afavorir l' arribada d' estiuejants 
al municipi d' Arbúcies va ser la millora de la xarxa de comunicacions amb 
Barcelona. A principis de 1862 es va inaugurar el tram d' eix ferroviari entre 
Barcelona i Girona. La majoria d' artistes que acudien a estiuejar o a pintar al 
Montseny, procedents de Barcelona, se'ls permetia la possibilitat de deseen-

paisatgística. La data coincidía amb l'inici de les classes de pintura de paisatge de 
Pau Rigalt a l'Escola de Nobles Arts de la Junta de Comen;: de Barcelona. Era la pri
mera vegada que s'impartia una assignatura com aquella a Catalunya, així que des 
d' aleshores la practica del paisatgisme va anar en augment a la zona catalana. Amb 
el temps, el seu fill Lluís Rigalt aniria consolidant el genere paisatgístic a Catalunya, 
seguint la tendencia rornantica del pare. La pintura de paisatge, pero, es va consolidar 
arnb l' arribada del realisme pfastic i la figura de Rarnon Martí Alsina, que destaca 
també per una important labor pedagogica a l'Escola Llotja des de l' any 1852 i en el 
seu taller particular, formant alurnnes que es consagrarien en aquest genere, com ara 
Modest Urge!!. 

2 Miquel Cuní. Recorts d'una exploració entomológica en Arbucias. Barcelona, 
lmprernpta barcelonesa, 1899, p. 22. 
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dir a les estacions de Breda o Hostalric, per després emprendre el camí cap 
a Arbúcies, un tram de 15 quilometres de distancia que, segons les guies de 
l'epoca, requeria dues hores de viatge pera completar-lo. 

Figura 1. Hermen Anglada, assegut 
a primer terme, amb la seva famz1 ia a 
Arbúcies, c. 1890. 

Figura 2. Carrer de Francesc Camprodon, Arbúcies, primer ten; del seg/e XX. 
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Per altra banda, les guies d' Artur Osona de finals del XIX, el llibre Al 
pie de la encina de Víctor Balaguer (1893) i el periple en carro l' any 1892 de 
Santiago Rusiñol, Ramon Casas i Enrie Clarasó, difós a través d'una serie 
d'articles a La Vanguardia, van actuar coma mitjans de difusió notablement 
significatius que van afavorir l' arribada d' artistes a Arbúcies. A la vegada, 
aquests testimonis documentals i literaris van ajudar en la consolidació de la 
vila coma un dels punts més importants de parada dins l'ambit territorial del 
Montseny. Així va ser comen els últims decennis del segle XIX Arbúcies va 
comern;ar a aferir serveis a l'incipient turisme que comern;ava a freqüentar la 
zona. El carrer de Francesc Camprodon (figura 2), que s' erigia com a l' eix ver
tebrador de la vila, prenent el model de la Rambla barcelonina, va comern;ar a 
farcir-se d'infraestructures urbanístiques, no només reunint fondes i hostals, 
sinó també cafes i altres espais de trobada3• Segons documentació municipal, 
l' any 1893 Arbúcies tenia quatre fondes, vinculades als propietaris Francisco 
Ferrer (Can Pol), José Reus (Fonda Reus), Esteban Ridorsa i Francisco Vila, 
concentrades principalment al carrer Camprodon. A més a més, disposava 
de mitja dotzena d' establiments que, tot i apareixer com a botigues, alguns 
també actuaven com a cases de menjars. Dos anys més tard, el carrer concen
trava quatre cafes que aglutinaven els estiuejants durant les seves passejades 
pel poble. La privilegiada localització d' Arbúcies, al bell mig d'una vall, i la 
proximitat amb Sant Hilari Sacalm, on les habitacions eren notablement més 
cares, era una raó per la qual nombrosos arbuciencs i arbucienques acomo
dessin habitacions particulars i les lloguessin a famílies foranes. 

La visió dels estiuejants sobre Arbúcies en el tombant del segle XIX era 
generalment idíl-lica, i no ha de sorprendre que un jove artista com Hermen 
Anglada-Camarasa, amic de Víctor Balaguer, a qui conegué anys enrere a 
Vilanova i la Geltrú, seguís les passes del polític i poeta i optés per refugiar
se a Arbúcies per retrobar la inspiració artística a través dels paisatges de 
muntanya. En el llibre Al pie de la encina, Balaguer constatava que "Arbucias 
es una deliciosa villa llena de encantos durante el verano, y parece que no desprovis
ta totalmente de ellos en invierno ( ... )fecunda de ríos y de arroyos ( ... ) estas aguas 
fugitivas del Montseny constituyen la riqueza de Arbucies ( ... ) exuberante en vege
tación, cercada de frondosos bosques y umbrosas alamedas (. .. ) tiene Arbucías todo el 

3 Segons Ricard Cortada, l' any 1890 a Arbúcies hi havia "buenas fondas y posadas, 
en las que se encuentra reunidos el buen servicio y la baratura; mercado para la caza, hortaliza 
y frutos; magníficos cafés y casino, en los que se celebran bailes y funciones dramáticas para 
los que quieran pasar el tiempo; médicos y farmacéuticos para la asistencia de los enfermos, y 
hermosos y bellos paseos ... ". Ricard Cortada. Breve reseíia de las aguas minero-medicinales 
de Arbucias. Barcelona, Imprenta de Pedro Ortega, 1890, p. 5. 
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carácter y color de una villa genuinamente catalana, pero parece estar situada en un 
valle suizo "4

• 

HERMEN ANGLADA-CAMARASA A ARBÚCIES. 

El pintor Hermen Anglada-Camarasa (1871-1959) va néixer a Barcelona 
en el si d'una família de la mitjana burgesia. De ben petit va mostrar les seves 
preferencies pel món de l' art, probablement perque el seu pare, que havia 
mort quan ell tenia set anys d' edat, era decorador de carruatges. Amb el 
temps va anar formant-se en la practica artística, primer amb el paisatgista 
Modest Urgell; després, amb l' orientalista Tomas Moragas. En la decada 
de 1890, i en part motivat per desavinences familiars, va alternar estades a 
Barcelona, a Vilanova i la Geltrú i a Arbúcies. Mentre a Vilanova hi acudia per 
formar-se a l'Escola d' Arts i Oficis, estretament connectada amb la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer de la mateixa ciutat, a Arbúcies s'hi dirigia per des
connectar i marcar distancies amb la mare, que no volia que es dediqués al 
món de l' art, així com pintar racons de vegetació frondosa i muntanyesa. 
L' any 1894 Anglada va realitzar un primer viatge de formació a París, pero 
les penúries economiques el van obligar a tornar, i es va acollir novament a 
Arbúcies, on reprengué l' activitat artística. L' any 1898 va regressar a la capi
tal francesa, i aquest cop hi va romandre fins al 1914. En aquest prolongat 
període va canviar completament d' estil i tematica, i va passar de representar 
pintures academiques com els paisatges del Montseny a copsar el retrat de la 
vida urbana, nocturna, mundana i viciosa del París del 1900. El 1914, i degut 
a l' esclat de la Primera Guerra Mundial, Anglada va emparar-se a Mallorca, 
a l' aleshores el poble verge i costaner de Port de Pollern;a. Va recuperar el 
genere del paisatge, encara que en unes obres amb una factura poc similar a la 
pintura academica que va practicar a Catalunya. Va residir a l'illa amb inter
mitencies, ja que la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial el van 
obligar a exiliar-se a Montserrat i a Frarn;a. De retorna Mallorca, i amb tots els 
conflictes bel·lics superats, Anglada va viure la darrera etapa de la seva vida, 
gaudint d'un oasi de pau i de natura com el que pera ell havia estat Arbúcies 
a les acaballes del segle XIX. Tot i que Anglada va assolir un reconeixement 
internacional remarcable i va ser cridat per a exposar en les principals ciutats 
de l' avantguarda europea i als Estats Units a partir de 1900, en aquest article 
ens centrarem en la seva vinculació amb el poble d' Arbúcies i en com aquest 
va actuar de refugi de pau i d' inspiració necessari per a l' eclosió artística del 
jove pintor. 

4 Víctor Balaguer. Al pie de la encina. Madrid, El Progreso Editorial, 1893, p. 102. 
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Figura 3. Hermen Anglada amb Lola Antich Lmnbert i 
Dolors Gaset Olivé a El Roquer, Arbúcies, c. 1890. 

Figura 4. Hermen Anglada a El Roquer, 
Arbúcies, 1893. 
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D' ern;a del' any 1888, Hermen Anglada va comem;ar a sovintejar el poble 
d' Arbúcies5

. S' allotjava a la finca El Roquer (figures 3, 4 i 6), propietat d'uns 
familiars de Pere-Joan Llort, gran amic que havia conegut a Barcelona en els 
temps d' escolarització. Llort estava compromes amb Dolors Gaset Olivé, que 
era familiar de Carles Antich Lambert, propietari d'El Roquer. Durant les 
seves estades a la finca, Anglada havia tingut oportunitat d' estrenyer la rela
ció de coneixenc;a i confianc;a amb Car les Antich. D' aixo en queda constancia 
en una carta escrita per l' artista a Arbúcies el 28 d' octubre de 1893 i adrec;ada 
a Llort: "dí a Carlitas si me permite tenerlo [un estudi] en la sala-escalera del Roque 
y si en ella tendrá este inconveniente que lo prepare, es decir, que pueda pintar; sí 
dice que sí notifícame el lunes cuando yo venga a ésta"6

• Aquest encarrec que 
l' artista sol· licita va a Llort, a més de testimoniar el vincle d' afecte i d' amistat 
entre Anglada i Carles Antich, anava acompanyat d'un esquema grafic de 
l' escalinata d' entrada d'El Roquer (figura 5) probablement per fer entendre al 
seu amic el lloc precís on pretenia ubicar un estudi per a pintar. 

Figura 5. Carta d'Hermen Anglada-Camarasa a Pere Joan
Llort. Arbúcies, 28 d'octubre de 1893, p. 3. Detall d'un 
apunta tinta de l'escalinata d'entrada d'El Roquer. 

5 Una fotografia de la família d' Anglada a Arbúcies on ell també hi apareix (figura 
1), sembla indicar que en els primers anys de la decada de 1890 la família al complet 
hauria fet alguna estada al poble. Tanmateix, les fonts documentals textuals que s'han 
consultat fan referencia a un artista que, pels volts de 1892, es dirigeix i fa estades a 
Arbúcies en solitud. 

6 Hermen Anglada-Camarasa. Carta a Pere-Joan Llort. Arbúcies, 28 d'octubre de 
1893. 
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ARBUCrns 

Figura 6. Torre El Roquer, Arbúcies (detall), c. 1900. 

Una de les creences sobre Hermen Anglada que amb el temps han 
estat més esteses entre els ciutadans d' Arbúcies ha estat la possibilitat que 
l' artista, en les seves estades al poble a finals del segle XIX, hagués pintat 
un teló de boca peral teatre de Cal Xic (o de la Llar de Jubilats), desaparegut 
en l' actualitat7. No obstant, el teló en qüestió semblaria pertanyer al pinzell 
del també artista Francesc Soler Rovirosa. El que seria més crei:ble, segons 
algunes fonts orals actuals, és que Anglada hauria pintat o col·laborat en 
l'execució d'un teló peral teatre del Centre Parroquial d' Arbúcies, que repre
sentava unes ballarines de ballet cfassic. No obstant amb els anys se n'ha 
perdut la pista. 

Més enlla d' aquest esdeveniment anecdotic, convé assenyalar que en el 
pas d' Anglada per Arbúcies hi va tenir molt a veure la figura de l' escriptor i 
polític Víctor Balaguer, que des de 1891 va comern;ar a freqüentar Arbúcies. 
A Balaguer l'unia una gran amistat amb els amos de can Blanc, Miquel Font i 

7 Daniel Martí. El teatre a la vi/a d'Arbúcies. Girona, Llibres del Segle, 2005, p. 32; 
Daniel Martí. "La pintura i Arbúcies (I)", a Perxada. Arbúcies, 2 epoca, nº 15, primave
ra de 1999, p. 36. 
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de Boter, ric industrial i empresari barceloní, i la seva esposa, Concha Blanch. 
Balaguer acostumava a visitar-los assíduament i hi feia estades esporadi
ques, especialment quan s' acostaven les epoques de bonan<;a meteorolügica 
(figura 7). Tal era l'amistat que els senyors de can Blanc li reservaven una 
habitació elegantment decorada a la que van batejar amb el nom del polític. 
A sota l' ombra de l' alzina centenaria de can Blanc es celebraven reunions i 
vetllades literaries on hi participaven reconegudes personalitats de l'epoca 
que generalment estaven de pas per Arbúcies. Així és com diferents artistes, 
intel-lechrnls, metges, advocats, capellans, poetes, cantants, entre els quals es 
comptava el mateix Balaguer, el ministre Emilio Castelar, el pintor Miquel 
Carbonell o el diplomatic i arqueoleg Eduard Toda, s' aglutinaven en aquelles 
reunions de can Blanc, que ocasionalment també es celebraven en altres cases 
benestants del poble. Anglada, que l' any 1891 rondava els vint anys, també 
hi participava. 

Figura 7. Josep Thomas i Bigas. Carruatge al Pont Cremat d'Arbúcíes i, 
en darrer terme, Can Blanc, c. 1900. 

L' estiu de 1892 Balaguer havia enllestit Al píe de la encina, un relat 
d'hisfories, llegendes, tradicions i records vinculats a la zona del Montseny, 
especialment a Arbúcies, que es publicaria l' any següent i aniria dedicat a 
Concha Blanch. Escrit sota la desapareguda alzina de la casa, el llibre conté 
un paragraf que contextualitza Hermen Anglada a principis de la decada 
dels noranta a Arbúcies així com adverteix de l' estreta relació entre escriptor 
i artista: 
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Veo desde mi balcón un campo cubierto totalmente de amapolas, de esplén
didos colores, parecido a un suntuoso tapiz arrebolado con los más soberbios 
carmines que pudieran dar jamás los mejores múrices de la mar siria. Una 
tarde se lo enseiié a Hermenegildo Anglada, joven pintor de verdadera inte
ligencia, que pasa aquí largas temporadas estudiando con amor y conciencia 
las hermosuras de esa gran naturaleza montsénica, y se lo propuse para un 
cuadro. 

- No me atrevo, me dijo. Si lo pintara tal como es, lo creerían exajerado, hijo 
de mi fantasía, y no copia del natural. 

Y es así. El joven artista tiene razón. En el monte, en el mar, en el cielo, se 
ven cosas tan asombrosamente bellas y tan raras y singulares a veces, que 
si un pintor las traslada al lienzo, los críticos le censuran diciéndole que se 
aparta de lo natural y aconsejándole que estudie la naturaleza.8 

Durant les reunions i tertúlies als peus del Montseny, dones, sembla que 
Víctor Balaguer entusiasmava joves talents com l'Hermen Anglada, com és el 
cas, a pintar els camps circumdants de can Blanc9

• 

A principis de l' estiu de 1892 Anglada havia pres la decisió de casar-se 
amb una jove vilanovina, un enlla<; al que la mare de l' artista s'hi va aposar 
amb fermesa. Del disgust, Anglada es va retirar una llarga temporada, inin
terrompuda, a Arbúcies, fins a mitjan 1894. Assegurava en una carta a l' amic 
Llort, que l' estada al poble l' anava recuperant del mal trangol. Així dones, 
va treure partit de la seva estada al Montseny i va dedicar-se intensament 
a prendre apunts i a executar pintures de diferents racons d' Arbúcies. La 
diversitat de la vegetació arbucienca era un dels grans reclams per a Anglada 
alhora de realitzar les seves obres, una imatge que ja estava estesa entre els 
estiuejants que hi havien estat previament. L' any 1890 Cortada apunta va 
que "cerca los cauces, y en los sitios más umbrosos, estiéndense formando prados 
una infinidad de plantas, que al paso que recrean la vista por la hermosura de sus 
variedades, florecillas sirven de forraje para el invierno, cobijándose bajo infinidad de 

8 Víctor Balaguer. Al pie de la encina. Madrid, El Progreso Editorial, 1893, pp. 36-37. 

9 Víctor Balaguer va demostrar la seva empenta decisiva en la formació d' alguns 
artistes, que posteriorment acabaven cedint alguna obra a la seva biblioteca-museu 
de Vilanova i la Geltrú. Tal podia ser el cas d' Anglada-Camarasa. Mireia Rosich. 
"Projecció nacional de les coHeccions del Museu Balaguer", a Butlletí de la Biblioteca 
Museu Balaguer. Vilanova i la Geltrú, Associació d' Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer, setena epoca, octubre de 2008, p. 93. 
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manzanos ... "10
. En aquest escenari de majestuositat paisatgística, Angla da sor

tia a pintar les muntanyes o boscos immediats amb un grup d' artistes entre 
els quals es comptaven Felix Mestres, Eliseu Meifren o Segundo Matilla11

• Pels 
indrets que Anglada esmenta a la correspondencia, algunes vegades haurien 
resseguit el tram de la riera d' Arbúcies en direcció al Molí de les Pipes; altres, 
haurien enfilat el carrer Castell amunt, que condui'a fins al repla del Moré o 
fins al castell de Montsoriu o, encara més enlla, fins a Santa Fe del Montseny. 
Afortunadament n'ha quedat constancia grades a alguns testimonis foto
grafíes (figures 8 i 9). 

Figura 8. Her111e11 Anglada en una de les seves incursions 
pels bascas d'Arbúcíes, c. 1893. 

10 Ricard Cortada. Breve resefía de las aguas mi11ero-111edici11ales de Arbucias. Barcelona, 
Imprenta de Pedro Ortega, 1890, p. 4. 

11 El 7 de novembre de 1893 Anglada demanava a Llort que animés al seu amic 
pintor Segundo Matilla perque anés a passar uns dies amb ell a Arbúcies. 
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Figura 9. Hermen Anglada prenent apunts en un 
base d'Arbúcies, 1890. 

D' aquesta epoca i context s'han documentat les pintures angladianes 
Paisatge amb penyes (figura 11) i Roques a l'herba, que reflecteixen un apro
pament a una estetica pre-impressionista subtilment incipient. Es tracta 
de paisatges que s' endinsen en la naturalesa, primers plans augmentats 
a partir d'un zoom ocular, impressions pfastiques de racons boscosos, 
humits i ombrívols del Montseny, detalls del sotabosc, arbustos i flors 
silvestres, fins i tot jocs cromatics del liquen sobre superfícies rocoses. 
Pel que fa a apunts i dibuixos, se'n conserven alguns referents a soques 
d' arbres o d'indrets boscosos d' Arbúcies, com Camí del Moré, Paisatge amb 
arbre o Soca d'arbre. 

Anglada, dones, anava descobrint la geografia i vegetació arbucien
ca per donar fruit a quadres per a ser venuts a la clientela barcelonina. 
Malauradament, en algunes ocasions l' activitat forestal o els can vis en el 

120 



paisatge de la vila el feien anar a contracorrent. El 28 d' octubre de 1893 asse
gurava a Llort: 

estoy atareadísimo y al mismo tiempo pasando un enorme disgusto, pues, 
figurate tú que dentro de pocos días me van a cortar el aulet de las Pipas y 
tengo en él cinco cuadros a medio hacer, uno de ellos grande, y el que quizás 
te hubiese gustado más es éste [figura 10]. El asunto será el mismo que el 
de las flores con unas añadiduras que me parece digno de Zamacois12 y es la 
siguiente: este topo negro que hay en la piedra número uno, es un cazador 
preparándose a tirar al ver que su perro está parando, y el objeto que parará 
el perro será el hombre de plumas que estará colocado en el topo número 3 
y en lugar que no puede distinguir el cazador, pues la pendiente del terreno 
se lo impedirá. No sé sí te gusta pero dadas las notas que hay en el cuadro 
puede ser prisíoso. 13 

Figura 10. Carta d'Hermen Anglada
Camarasa a Pere ]oan-Llort, 28 
d'octubre de 1893, p. 2. 

12 Es refereix a Eduardo Zamacois Zabala, pintor espanyol que Anglada admirava. 

13 Hermen Anglada-Camarasa. Carta a Pere-Joan Llort. Arbúcies, 28 d'octubre de 
1893. 
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Figura 11. Pont del Molí de les Pipes, Arbúcies, c. 1925-30. 

Les ansíes d' Anglada per finalitzar els cinc quadres de l' aulet del Molí 
de les Pipes d' Arbúcies s' expliquen perque la tardar de 1893 es trobava en 
plena activitat de preparació de la seva primera exposició individual, que es 
celebraría el man;; de 1894 a la coneguda Sala Parés de Barcelona. Mentrestant, 
i entre excursió i excursió, Anglada continuava a Arbúcies realitzant alguns 
encarrecs artístics que li havien encomanat alguns clients barcelonins14

• A 
finals de febrer del 1894 s'havia decidit completament a celebrar la mostra, 
amb la finalitat de complaure la seva família i, sobretot, financ;;ar-se les despe
ses economiques d'un anhelat viatge de formació a París. Pocs dies abans de 
l' exposició, confessava en una carta que "he tenido que trabajar estos días como 
un negro negrísimo para tenerlos [els quadres] todos terminados"15

• El 15 de man;; 
encarregava targetes d' invitació per a la mostra al seu amic Llort. Finalment, 
l' exposició es va celebrar entre el 18 i el 25 de mar<; a la Sala Parés, i hi va 
presentar deu quadres, la majoria de paisatges pintats als peus del Montseny, 
com ara Paisatge amb penyes (figura 12). Tot i aixo, no va tenir exit i la seva obra 
va ser totalment ignorada. La polarització del món artístic barceloní a l' entorn 

14 El 19 de desembre de 1893 assegurava estar pintant quadres pera la casa Uriach 
com també per a un picadero de Barcelona de Nicolás Boada. Així mateix, es disculpa
va a Llort per no disposar de més temps per a realitzar un quadre per a la seva dona, 
Dolors Gaset. 

15 Hermen Anglada-Camarasa. Carta a Pere-Joan Llort. Arbúcies, 1 de marc; de 
1894. 
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de la figura de Ramon Casas i el seu Garrote vil, que també es va exposar a la 
Parés el mateix mes, va commoure el públic tot desplegant un autentic feno
men de masses. Tot visitantes va fixar en la qualitat pictorica del quadre de 
Casas i va ignorar absolutament l' obra d'un jove principiant que exposava 
"paisatges notables pero gens sorprenents" 16

• Dos mesos més tard Anglada 
va tornar a exposar a la galeria, en una col·lectiva on hi va presentar dos pai
satges (amb tota probabilitat del Montseny) i, al setembre del mateix any, hi 
va presentar dos paisatges més. Un crític del conservador Diario de Barcelona 
en parlava de la següent manera: 

Tenemos al sdior Anglada por un artista que empieza la carrera y en tal con
cepto bien puede afirmarse que no la comienza mal con los dos paisajes que 
expone, pintados con mucha espontaneidad y con fragmentos que reproducen 
el natural con suma verdad y con vigor en el colorido. Ambos paisajes están 
solo esbozados, si bien uno de ellos más concluido que el otro, pudiéndose 
temer que el señor Anglada pague en lo sucesivo demasiado tributo a una 
moda que le llevaría a malograr sus nada comunes dotes de artista. 17 

Del que estava parlant l' articulista, en un to certament subjectiu, era del 
camí erroni que Anglada adoptaria si s' acollia a les tendencies impressio
nistes. Anglada no va despertar la curiositat de la burgesia barcelonina del 
moment, ni tan sols amb els paisatges montsenyencs que de tan grat eren. 
Així que va fer les maletes i aquell mateix any va deixar Arbúcies per París, 
va canviar la pau i la calma rural pel frenesí de les grans ciutats, l' espessa 
vegetació pels amplis bulevards, les tertúlies sota l' alzina de Can Blanc per 
converses bohemies a altes hores de la nit a l'entorn d'una taula de cafe al 
ritme de les ballarines de canean i al so de les melodies estridents. Va tornar 
a Arbúcies l' any 1895, després d'una profunda frustració deguda als proble
mes economics amb que es va trabar en la primera estada a la "capital de 
les llums", i el 1897 va tornar a marxar a París, fins que el 1900 va fer el salt 
definitiu a l'Olimp dels artistes. Qui li hauria dit al jove Anglada en els seus 
passejos de joventut per Arbúcies que pocs anys més tard esdevindria un dels 
maxims representants de la pintura catalana al món i que, magistral en l' art 
del color, deixaria absolutament bocabadats aquells que una vegada havien 
atribu'it els seus paisatges montsenyencs de notoris, "pero gens sorprenents". 

16 Francesc Miquel Badia. Article publicat a Diario de Barcelona. Barcelona, nº 270, 
27 de setembre de 1894, p. 11063. 

17 Ibídem. 
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t 
Figura 12. Hermen Anglada, Paisatge amb 
penyes, 1894. Museo Nacional de Bellas 
Artes de Cuba. Arbúcies, c. 1925-30. 

Figura 13. Camí del Moré, Arbúcies, 2011. 
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