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CAPÍTOL XVI | RICARD BRU

Montmartre  
i els artistes catalans
Si existiera y anduviera por la tierra y andando llegara hasta París el gran loco 
de Cervantes, lo primero que vería sería un molino, que en lo alto de Montmar-
tre yergue sus astas sobre la nota gris, y de seguro que hacia él dirigiría sus 
pasos en busca de extrañas aventuras.1

Al llarg de les dècades del 1870 i del 1880, París va anar usurpant l’antiga plaça 

de capital europea de l’art a Roma, que fins aleshores havia exercit el mono-

poli entre aquells qui buscaven cap a on pelegrinar per formar-se com a artis-

tes i descobrir les grans obres del passat. Superada la guerra francoprussiana i 

amb l’establiment de la Tercera República l’any 1870, a mesura que la capital de 

França va anar teixint la seva xarxa de galeries, marxants i espais d’art, artistes 

d’arreu van començar a desplaçar-se cap al nou París de Haussmann, dels grans 

bulevards i dels grans salons d’art, oficials i extraoficials.

Amb el creixent bullici artístic i cultural de París, l’any 1860 Montmartre es 

va afegir a l’estructura municipal de la ciutat i, amb el temps, va quedar absorbit 

per la metròpoli tot esdevenint una zona popular d’oci i d’entreteniment que 

va seduir i enlluernar artistes d’arreu per la seva vitalitat, caràcter i efervescèn-

cia artística. «És emprenyadora la plaga de catalans que corre per París, aquest 

vespre he anat a un cafè que n’eren 21» escrivia l’estiu del 1889 Antoni Coll al 

seu amic pintor Andreu Solà, que tot just preparava maletes per traslladar-se a 

Montmartre.2 Solà i Coll, de fet, tan sols eren dos de tants artistes catalans que 

durant les últimes dècades del segle XIX i inicis del segle XX van anar desfilant per 

París en cerca de coneixement i reconeixement: «Eso de ir a París era como una 

enfermedad que estaba haciendo estragos entre nosotros; yo la cogí, sin duda, 

1. Santiago Rusiñol, «Cartas ilustradas a La Vanguardia. Desde el molino. Artistas catalanes en 
París», La Vanguardia, núm. 1663, 4 de desembre del 1890, p. 4. 

2. Carta d’Antoni Coll a Andreu Solà (París, 15 de juny del 1889), Arxiu Nacional de Catalunya, Fons 
Andreu Solà (1-0325).

FIG. 25 

Pablo Picasso (1881-1973) 
Grup de catalans a Montmartre: 
Pichot, Mañach, Casagemas, Brossa, 
Picasso i Gener, 1900.  
Oli sobre fusta, 24,1 × 18,7 cm 

The Barnes Foundation, Filadelfia
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de la Rue d’Orient.6 Va ser aleshores que Utrillo va publicar a La Vanguardia una de  

les primeres descripcions de Montmartre, amb il·lustracions de Rusiñol i de Solà 

on feia palesa l’atracció poderosa que el turó suscitava ja entre tots ells.7 Des-

cripcions, fotografies, dibuixos i pintures d’aquell moment, tals com els olis de 

Rusiñol Una tarda freda / Utrillo vora l’estufa (1890, Museu del Cau Ferrat, Sitges), 

Un dia gris / Clarasó en la seva habitació de Montmartre (1890, col·lecció particu-

lar) i Jardí de Montmartre (1890, Museu Nacional d’Art de Catalunya), denoten 

l’atracció que tots van sentir per la bohèmia i la marginalitat de la Butte. 

La primera referència de l’arribada de Casas a Montmartre data del des-

embre del 1890, unes setmanes després que es tanqués la primera exposició 

Rusiñol-Casas-Clarasó a la Sala Parés. Aquell hivern, Casas es va instal·lar, jun-

tament amb Rusiñol, al Moulin de la Galette, a la casa d’un dels antics molins 

fariners que havien subsistit a les altures del turó reconvertida en una pista de 

ball freqüentada per obrers, models i pintors; un espai que va ser considerat 

per Rodolphe Salis com l’autèntic «cor» de París.8 Pocs dies després, Rusiñol i 

Casas ja estaven pintant Montmartre, que s’alçava sobre la ciutat i sota el Sa-

cré-Cœur en construcció com un món al marge de la gran metròpoli, amb els 

seus barracons, jardins, patis i carrers grisos i glaçats pel fred intens d’aquell 

hivern. Però, sobretot, es van dedicar a retratar el Moulin de la Galette i el seu 

entorn més immediat, aquell mateix espai que poc abans havien pintat Renoir i 

Toulouse-Lautrec.9 Els resultats foren uns olis que, des d’una mirada eclèctica i 

heterogènia, recollien part de la modernitat francesa a la recerca de models per 

renovar la pintura. En efecte, tant Sargent com Degas, a més de Gervex, Manet, 

Carolus-Duran, Whistler, Billotte i Lobre, van oferir a Casas i a Rusiñol uns camins 

fecunds per a un naturalisme pictòric ple de matisos, caracteritzat per l’ús de la 

tècnica del plein air, destinada a captar les subtileses de la llum i dels ambients, 

amb contrastos compositius i tonals. 

Hi havia, però, molts «Parisos» i, per tant, és important destacar que l’interès 

dels artistes no es va limitar exclusivament a Montmartre; estaven atents als 

6. Santiago Rusiñol i Enric Clarasó recordaven emotivament les vivències en aquesta casa en les 
respectives notes autobiogràfiques de Fulls de la vida (1898) i Notes viscudes (1931).

7. Miquel Utrillo, «Cartas ilustradas a La Vanguardia. París por dentro. El cerro de Montmartre»,  
La Vanguardia, 27 d’abril del 1890, pp. 4-5.

8. Phillip Dennis Cate, «The Social Menagerie of Toulouse-Lautrec’s Montmartre», Toulouse-Lau-
trec and Montmartre, Washington, National Gallery of Art, 2005, p. 41.

9. Rocío Herrero Riquelme, «Entre la raó i la bogeria. Pintors catalans al Moulin de la Galette», 
Renoir entre dones: de l’ideal modern a l’ideal clàssic, Madrid, Fundación Mapfre, 2016, pp. 72-85.

por contagio», recordava Jaume Sabartés.3 En la progressiva descoberta de París, 

Montmartre va esdevenir un pol central, amb la presència nombrosa d’artistes 

arribats d’Espanya, del País Basc i de Catalunya en particular, i amb una extensa 

colònia de pintors que, al tombant del 1900, va viatjar-hi per conèixer de manera 

específica el turó de Montmartre: «Montmartre es la mitad del mundo y París la 

otra mitad».4

La descoberta de Montmartre:  
Utrillo, Casas i Rusiñol
Si bé ja feia algunes dècades que artistes catalans havien començat a viatjar a 

París, podem considerar que Miquel Utrillo va ser un dels que d’una manera més 

primerenca es va submergir en el microcosmos bohemi de Montmartre. Utrillo 

havia arribat a París el mes de maig del 1880 –Casas ho va fer l’octubre del 1881 

i Rusiñol a la tardor del 1889– i ben aviat va fer amistat amb Ramon Canudas i 

Pompeu Gener, establerts d’alguns anys abans a la mateixa ciutat (fig. 26). Utri-

llo es va instal·lar inicialment al número 21 de la Place de la Madeleine, al mateix 

edifici que Gener, i poc temps després va començar a freqüentar locals oberts de 

feia poc, com ara Le Chat Noir (1881) i L’Auberge du Clou (1883). Fou així com Utri-

llo es va anar integrant en els primers ambients de moda de Montmartre, que 

el van dur a iniciar una relació romàntica i tumultuosa amb la pintora Suzanne 

Valadon, amb la qual va viure «une vie d’art et bohème» i de la qual en va néixer 

1883 Maurice Utrillo.5 Tot i això, però, va ser a partir del 1890 quan, en retrobar-se 

Utrillo amb Rusiñol, Canudas i Casas, va cristal·litzar el grup modernista que ha-

via de capitanejar la introducció de la modernitat pictòrica francesa a Catalunya. 

A finals del 1889, closa l’Exposició Universal, Utrillo es va instal·lar amb Rusiñol i 

Solà, i poc després amb Clarasó i Canudas, en una casa situada al número 14bis 

3. Jaume Sabartés, Picasso. Retratos y recuerdos, Madrid, Afrodisio Aguado, 1953, p. 67.

4. Comentari d’Ismael Smith a Néstor, citat a: Josep Casamartina, Ismael Smith. La bellesa i els 
monstres, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2017, p. 89. Pel que fa als estudis 
sobre la presència d’artistes catalans a París i els vincles artístics francocatalans, destaquem 
la tesi doctoral de Laura Karp Au-delà des Pyrénées : les artistes catalans à Paris au tournant du 
XXe siècle (Université Paris I, 2014) i el catàleg de l’exposició París Barcelona 1888-1937 (Museu 
Picasso, 2002). Per a una breu síntesi de les relacions amb Montmartre, vegeu també: Vinyet 
Panyella, «Art, Bohemia, and Youth. Catalan Artists in Montmartre», Esprit Montmartre. Bo-
hemian Life in Paris around 1900 (ed. Ingrid Pfeiffer, Max Hollein), Schirn Kunsthalle Frankfurt, 
2014, pp. 225-231.

5. Vinyet Panyella, Miquel Utrillo i les arts, Sitges, Consorci del Patrimoni de Sitges, 2000, p. 20.

FIG. 26 

Pompeu Gener (1848-1920) 
Boulevard Clichy. Records  
d’un gran fred, 1878.  
Aiguafort 

Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona
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en donde las modernas Terpsícores se adiestran en el difícil arte de derribar 

chisteras con los pies», deia Utrillo.12 L’empresari egarenc Josep Oller, que aca-

bava d’inaugurar el Moulin Rouge l’octubre del 1889, la va comprar i la va penjar 

al vestíbul del local, just damunt del bar, de tal manera que aquesta imatge 

icònica de Toulouse-Lautrec i de Montmartre, preludi del cèlebre cartell Moulin 

Rouge, La Goulue (1891) (cat. 187), va ser ben coneguda no tan sols pels assistents 

al saló, sinó també pels nombrosos catalans que, sovint convidats o protegits 

per Oller, bon amic de Toulouse-Lautrec, van freqüentar el popular cabaret si-

tuat al peu de Montmartre (fig. 27).13 

És interessant veure com els pintors catalans van entrar ràpidament en con-

tacte amb aquells ambients i van descobrir l’obra d’impressionistes i postim-

pressionistes per adonar-se, tot seguit, de com van filtrar i interioritzar algunes 

d’aquelles propostes. D’aquest primer moment, per exemple, en destaquen el 

Ball al Moulin de la Galette (1890-1891, Museu del Cau Ferrat) i l’Interior del Moulin 

de la Galette (1890-1891, Museu Nacional d’Art de Catalunya), dos olis de Ramon 

Casas que, juntament amb Plein air (1890-1891, Museu Nacional d’Art de Cata-

12. Ibid.

13. Són molts els comentaris de l’època que ens parlen del tracte d’Oller envers artistes catalans 
com ara Rocarol, Anglada Camarasa i Sunyer. A tall d’exemple, vegeu: Ferran Canyameres, Josep 
Oller i la seva època. L’home del Moulin Rouge, Barcelona, editorial Aedos, 1959, p. 201. 

canvis que es produïen a la ciutat i d’una manera específica al sistema artís-

tic francès, objecte d’intensos debats, discussions i lluites d’interessos entre els 

defensors del sistema acadèmic tradicional i els qui apostaven per una nova 

manera d’entendre la creació artística. Com a conseqüència lògica d’anteriors 

escissions respecte dels discursos oficials de l’acadèmia, durant la dècada del 

1880 havien aparegut noves associacions destinades a obrir camins de llibertat 

anhelats pels artistes. Així, l’any 1884 diversos dissidents de la Société des Artis-

tes Français van crear la Société des Artistes Indépendants, amb un saló propi 

per als seus socis, sense jurat i sense premis, que va esdevenir un espai de mo-

dernitat i d’avantguarda. En aquest context, el 24 de març del 1890 Miquel Utrillo 

va escriure des de Montmartre una crònica per a La Vanguardia sobre «el curioso 

Salón de los artistas llamados independientes», el sisè Salon des Indepéndants.10 

Utrillo lamentava que la llibertat d’exposició conduís a la presència d’autènti-

ques «monstruositats», però celebrava que aquesta mateixa possibilitat també 

permetés convertir el saló en un espai on es podien descobrir artistes talentosos 

i promeses de futur, entre els quals destacaven neoimpressionistes com Seurat i 

Signac, com també i específicament l’obra de postimpressionistes i simbolistes 

com La Villéon, Dulac, O’Conor, Osbert, Van Rysselberghe i Toulouse-Lautrec, 

«nombres que conviene recordar, pues entre ellos hay indudablemente algunos 

pintores del porvenir».11 Ben aviat, Casas i Rusiñol van ingressar com a socis a la 

Société des Artistes Indépendants i van poder exposar en aquest saló els anys 

1891, 1892 i 1894, al costat d’obres de Van Gogh, Bonnard, Signac i Toulouse-Lau-

trec, de la mateixa manera que a partir del 1890 ho van fer al Champ-de-Mars, el 

nou saló que acabava de fundar la Société Nationale des Beaux-Arts. 

En ocasió de la sisena exposició del saló d’artistes independents, Utrillo i 

Rusiñol van tenir l’oportunitat de veure obres que retrataven la vida nocturna 

de Montmartre, com la pintura puntillista de Seurat Chahut (1889-1890, Krö-

ller-Müller Museum, Otterlo) i l’obra de Toulouse-Lautrec Dressage des nouvelles 

par Valentin le Désossé o Ball al Moulin Rouge (At the Moulin Rouge, 1889-1890, 

Philadelphia Museum of Art). Aquesta última mostrava una escena del Moulin 

Rouge en la qual Jacques Renaudin (conegut com a Valentin le Désossé) apa-

reixia a la gran sala del local ensenyant el popular ball del cancan a una de les 

seves ballarines envoltat d’artistes, prostitutes i personatges de la festa noc-

turna: «Un soberbio pastel, triste reproducción de un conocido baile parisién 

10. Miquel Utrillo, «Desde París», La Vanguardia, núm. 1412, 26 de març del 1890, p. 5.

11. Ibid.

FIG. 27 

Henri de Toulouse-Lautrec i Joan 
Oller davant del cartell del Moulin 
Rouge, encàrrec d’Oller a Jules 
Chéret, c. 1889

Musée Toulouse-Lautrec, Albi
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lunya), són de les pintures que, empeltades de l’esperit de Montmartre, millor 

expressen l’ambició i el desig de modernitat del pintor. El llenguatge visual tren-

cador basat en la capacitat de captar atmosferes i instants fugissers utilitzant 

un punt de vista inèdit, perspectives i enquadraments originals, recorda l’obra 

de Manet, Degas i Toulouse-Lautrec.14 Del Ball al Moulin de la Galette, pintat l’hi-

vern del 1890-1891, en sabem que era un dels quadres dels quals Casas estava 

més satisfet,15 i un amb els quals es va presentar per primera vegada, el 1891, al 

Salon des Indepéndants, el mateix en què l’any anterior Toulouse-Lautrec havia 

presentat el seu interior del Moulin Rouge.16 D’altra banda, obres com l’Interior 

del Moulin de la Galette (fig. 28), oli de tons freds i de mirada trista, posen de 

manifest fins a quin punt la temàtica, l’ús del color, els contrastos de plans i les 

perspectives de les obres de Casas bevien de les noves imatges de Montmartre, 

com el Ball al Moulin de la Galette (1889, Art Institute of Chicago) i Un angle del 

Moulin de la Galette (1892, National Gallery of Art, Washington), totes dues obres 

de Toulouse-Lautrec.

Entre el 1890 i el 1893, Rusiñol i Casas van dedicar-se a pintar París, les vores 

del Sena, Montmartre i els seus entorns amb la mirada melancòlica d’aquells 

qui buscaven la representació de la misèria urbana i un nou tractament natu-

ralista de la pintura. En paral·lel, les exposicions Casas-Rusiñol-Clarasó organit-

zades a partir del 1890 a la Sala Parés van escandalitzar el públic barceloní per 

aquest nou univers temàtic, que prescindia dels gustos de la burgesia i dirigia 

la mirada cap als suburbis, on els vicis i la festa mundana convivien amb la po-

bresa i la marginació. Els racons abandonats, els ambients erms i silenciosos, 

rebien un nou tracte formal alhora que els personatges distants i solitaris, les 

cases de cites i el món dels espectacles s’erigien en imatges de la modernitat. 

Va ser aleshores que va néixer el mite de la bohèmia de Montmartre, narrada 

per Rusiñol i il·lustrada per Casas setmanalment a partir del mes de desembre 

del 1890 des de les pàgines de La Vanguardia a les cartes titulades Desde el moli-

14. Una altra de les obres icòniques d’aquests anys és l’oli Au Moulin de la Galette (1892, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya), que es va exposar al Salon de la Société des Artistes Indépen-
dants l’any 1892. El quadre retratava la popular model Madeleine de Boisguillaume, que havia 
començat fent de model per a Toulouse-Lautrec; el joc de mirades, la sensualitat i la moder-
nitat de la dona solitària, vestida de vermell, fumant i bevent, s’empeltaven dels referents de 
Manet (Bar del Folies Bergère, 1882) i de Degas (L’absenta, 1875-1876). 

15. Isabel Coll, Ramon Casas. Una vida dedicada a l’art. Catàleg raonat de l’obra pictòrica, 1999, p. 58.

16. Tant Valentin com La Goulue havien estat prèviament retratats per Toulouse-Lautrec al Moulin 
de la Galette que ara habitaven Casas i Rusiñol. Erphem, «El Moulin de la Galette», Toulou-
se-Lautrec. L’origen del cartell modern. Col·lecció del Musée d’Ixelles de Brussel·les, Barcelona, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2006, p. 26.

no, en al·lusió a les Lettres de mon moulin [en català Cartes del molí estant] d’Al-

phonse Daudet. Així, amb el Moulin de la Galette com a epicentre, van iniciar la 

crònica de la descoberta del turó dels artistes duta a terme sota el guiatge de 

Miquel Utrillo i d’Erik Satie, pianista de Le Chat Noir i de L’Auberge du Clou, ad-

dicte al neomisticisme i elogiat per Raimon Casellas com a «símbolo de toda la 

bohemia soñadora».17 Poc s’imaginaven els seus autors que aquest anecdotari 

esdevindria al cap dels anys síntesi i emblema de tota una època, la de la darre-

17. Raimon Casellas, «Bellas Artes. Exposición Rusiñol, Casas y Clarasó», La Vanguardia, núm. 3512, 
16 de febrer del 1893, p. 1. 

FIG. 28 

Ramon Casas (1866-1932) 
Interior del Moulin de la Galette, 
c. 1890.  
Oli sobre tela, 78,5 × 69 cm 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Barcelona
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L’ombra de Montmartre a Barcelona:  
Els 4 Gats
En paral·lel a l’arribada continuada d’artistes a París, durant la dècada del 1890 el 

vincle amb Montmartre es va estendre fins a Barcelona. Des dels Estats Units, 

Utrillo va continuar amb Montmartre a la ment i, amb data de juny del 1894, 

escrivia a Rusiñol des de Nova York informant-lo que un empresari de Chicago 

li acabava de proposar d’obrir a la seva ciutat una cerveseria «com la del Clou o 

del Chat».20 Poc després, de retorn a Barcelona, Utrillo, juntament amb Casas, 

Rusiñol i Romeu, van emprendre una idea similar, la de dur un bocí de la Butte a 

la ciutat tot obrint al casc antic una taverna chatnoiresque que ràpidament es va 

convertir en un dels principals gresols de la modernitat artística de Barcelona: 

Els 4 Gats. 

Els 4 Gats va obrir les portes el 12 de juny del 1897 als baixos de la Casa Martí, 

de Josep Puig i Cadafalch. Tres setmanes més tard, un tal El caballero Migifuz, 

probablement un dels molts pseudònims d’Utrillo, publicava una carta oberta 

a La Vanguardia adreçada al recentment traspassat Rodolphe Salis, a través de 

la qual anunciava l’obertura del local: «Es el caso, Señor de Salis, que un alcá-

zar-mesón al estilo del vuestro, aunque arreglado a las usanzas catalanas, acaba 

de ser establecido en la muy noble ciudad de los condes por obra y gracia de 

uno de los discípulos predilectos de V. M., conocido en el siglo por el Señor Don 

Pedro de Romeu, antiguo inquilino de Montmartre».21 Casas va fer de Willette 

i va decorar els murs amb el gran oli del Tàndem (1897, Museu Nacional d’Art 

de Catalunya), mentre que Rusiñol, amb els seus escrits, feia de Jouy i Xanrof, i 

Utrillo es preparava per convertir el local en un nou «regne de les ombres» amb 

els espectacles d’ombres xineses. Així, Els 4 Gats va esdevenir el punt de trobada 

d’aquells qui cercaven l’ideal artístic, els qui fugien de l’acadèmia i «los que van 

arrastrando por el mundo las añoranzas de Montmartre».22 

20. Vinyet Panyella, Epistolari del Cau Ferrat, 1889-1930, Sitges, Grup d’Estudis Sitgetans, 1981, p. 60.

21. Utrillo acabava de dedicar a Salis un primer article necrològic el 2 d’abril mateix d’aquell 
1897. El caballero Migifuz, «Els IV Gats. Al gentil hombre tabernero Rodolfo de Salis, señor de 
Chatnoiville, caballero de la Butte Sacrée, capitán de tercios bohemios, etc. En el otro mundo 
o donde se hallare», La Vanguardia, núm. 5086, 1 de juliol del 1897, p. 4. L’Utece, «Desfile de la 
quincena», La Vanguardia, núm. 4997, 2 d’abril del 1897, p. 4.

22. El caballero Migifuz, «Els IV Gats. Al gentil hombre tabernero Rodolfo de Salis, señor de Chat-
noiville, caballero de la Butte Sacrée, capitán de tercios bohemios, etc. En el otro mundo o 
donde se hallare», La Vanguardia, núm. 5086, 1 de juliol del 1897, p. 4.

ria del segle XIX, en la qual París, i Montmartre en particular, es va convertir en 

l’epicentre de l’art modern. Va ser també aleshores que Utrillo, Rusiñol, Casas 

i companyia van començar a freqüentar cerveseries, cafès i cabarets del barri, 

com ara Au Lapin Agile, Le Chat Noir, Le Mirliton d’Aristide Bruant i el Moulin 

Rouge: «En este montón de talleres donde todo el día se trabaja con afán incan-

sable, en esta inmensa colmena en donde se aprovecha la luz hasta el último 

reflejo, las hormigas que la habitan se convierten en cigarras cuando la tarde 

se apaga; en cigarras modernas, que cantan a la claridad del gas y de la blanca 

luz eléctrica, porque Montmartre, como buen nido de artistas, es el país de las 

canciones».18 No tan sols van poder conèixer les sorprenents exposicions de Les 

Arts incohérents (1882-1893), sinó que tampoc hi va faltar el Divan Japonais, on 

ja el 1890 van veure com la cantant de varietats Yvette Guilbert feia el seu salt 

a la fama, i L’Auberge du Clou, amb un soterrani decorat per Rivière, Somm i 

Willette, on l’any 1892 Utrillo, acompanyat de Pere Romeu i Frederic Homdedeu, 

es va endinsar en el món dels espectacles i les ombres xineses revelades inicial-

ment al Chat Noir de Salis, «tantas veces mencionado en nuestras cartas», deia 

Rusiñol.19

Entre el 1892 i el 1893, però, l’experiència bohèmia de Casas, Rusiñol i Utrillo a 

Montmartre va viure els seus últims dies. Ramon Casas va tornar definitivament 

a Barcelona, Utrillo va marxar amb altres companys de Le Chat Noir cap als Es-

tats Units per fer fortuna amb els espectacles del Théâtre des Ombres Parisien-

nes, i Rusiñol es va allunyar de Montmartre per instal·lar-se a Sitges, alhora que, 

per un curt període de temps, va viure amb Josep Maria Jordà i amb els artistes 

bascos Ignacio Zuloaga i Pablo Uranga en un pis benestant al cor de París, a 

l’Île Saint-Louis. D’allà, Rusiñol va emprendre el seu viratge cap al simbolisme i 

el decadentisme, mentre que Casas va iniciar un camí propi, personal i diferen-

ciat. Les carreres artístiques de tots ells van ser divergents, però l’empremta de 

Montmartre, que tots tres artistes havien deixat mitjançant les cròniques de La 

Vanguardia i les exposicions a la Sala Parés, va acabar tenint un impacte profund 

entre els joves artistes de Barcelona. 

18. Santiago Rusiñol, «Cartas ilustradas a La Vanguardia. Artistas catalanes en París. Desde el 
molino. Montmartre por la noche», La Vanguardia, núm. 1786, 15 de febrer del 1891, p. 4.

19. Santiago Rusiñol, «Cartas ilustradas a La Vanguardia. Desde el molino. El reino de las sombras», 
La Vanguardia, núm. 3192, 31 de març del 1892, p. 4
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publicaban en el Gil Blas de París la letra y música de sus canciones, que noso-

tros, algunas de ellas las cantábamos con todo fervor nostálgico acompañán-

donos del desafinado y débil tedio del piano de los 4 Gats, que tocaba nuestro 

amigo Casagemas».25 

A través d’Els 4 Gats, molts artistes, com Pablo Picasso, van tenir el primer 

contacte amb una modernitat de la qual fins aleshores Barcelona n’havia restat 

aliena i que va arrelar en poc temps. Les temàtiques dels baixos fons, la crítica de 

la decadència, de la corrupció moral, de l’explotació sexual i de la prostitució, el 

miserabilisme, el decadentisme, les imatges de cabarets i de cafès concert, jun-

tament amb la revolució plàstica basada en composicions asimètriques i dinà-

miques, tallades i basades en els jocs de contrastos entre plans, com també el 

valor que es donava a la taca, seguint els exemples de Toulouse-Lautrec, Degas, 

Ibels, Steinlen, les estampes japoneses i la fotografia, van esdevenir una autènti-

ca revelació conceptual per a molts dels artistes joves que buscaven una mirada 

nova acompanyada de solucions originals, efectives i atractives. En aquest sen-

tit, tal i com s’evidencia en obres com ara la sèrie dels «Cretins de Boí» de Nonell 

o bé el mateix menú d’Els 4 Gats encarregat al jove Picasso, més que no pas en 

el camp de la pintura, va ser en les arts gràfiques, la il·lustració i el cartellisme 

que es va fer més evident l’empremta francesa i l’ús d’un nou llenguatge gràfic 

destinat a la cultura urbana i de masses. 

De la mateixa manera que el cartell d’Utrillo per al Théâtre des Ombres Pa-

risiennes (c. 1893) s’inspirava en referents contemporanis com Toulouse-Lautrec 

i Chéret, Barcelona va veure com es desplegava l’eufòria del cartellisme a partir 

del 1897, moment en què París vivia l’edat d’or del cartell modern. Ja abans de 

l’obertura d’Els 4 Gats van començar a aparèixer els primers col·leccionistes, 

concursos i exposicions, com la que el 1895 va permetre veure, al Palau de Belles 

Arts de Barcelona, referents com Chéret, Toulouse-Lautrec, Willette i Schwa-

be.26 En aquella mostra es va presentar el que es considera el primer cartell 

català modern, una obra d’Alexandre de Riquer que anunciava la Tercera Expo-

sició de Belles Arts i Indústries Artístiques del 1896. Poc després, a Riquer s’hi 

25. Jordi À. Carbonell, «Opisso i la memòria anecdòtica d’Els Quatre Gats», 4 Gats. De Casas a Picas-
so, Barcelona, Museu Diocesà de Barcelona, 2005, p. 70.

26. J. «La exposición de carteles», La Publicidad, núm. 6138, 27 de novembre del 1895, p. 2. Per una 
aproximació a la difusió del cartellisme a Barcelona, vegeu: Francesc M. Quílez i Corella, «Lluís 
Plandiura i Alexandre de Riquer: la passió pel col·leccionisme de cartells a la societat barce-
lonina de principis del segle XX», El cartell modern a les col·leccions del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2007, pp. 21-57.

Tot i que el local s’inscrivia al si de la tradició de cenacles artístics, cafès, 

caus i espais de tertúlia, no hi ha dubte que Le Chat Noir va ser el referent 

d’Els 4 Gats.23 No tan sols l’espai tenia un cert gust medievalitzant, amb una 

decoració i un ambient similars al de París, sinó que les coincidències de forma 

i de fons es van fer paleses en l’art que des d’allà es defensava i es promovia. 

D’aquesta manera, entre el 1897 i el 1903, Els 4 Gats va ser punt de reunió i de 

trobada de dues generacions que van marcar l’art de l’època del modernisme: 

d’una banda, Casas, Utrillo i Rusiñol i, de l’altra, noves fornades d’artistes que, 

amb ganes i ambició, aspiraven a triomfar. En efecte, una de les claus de l’èxit 

del local va ser que els seus promotors van donar suport amb entusiasme a 

artistes joves que, emmirallats amb el que es feia a Europa, volien continuar 

amb la renovació de l’ambient artístic local. Així es va demostrar des de bon 

començament amb l’organització de la primera exposició col·lectiva, cele-

brada l’estiu del 1897, tan sols un mes després de l’obertura de l’establiment: 

obres de Casas, Rusiñol i Utrillo van ser exposades juntament amb pintures, 

pastels i dibuixos de Lluís Bonin, Ricard Canals, Espert, Joaquim Mir, Isidre No-

nell, Ramon Pichot i Eveli Torent. Poc després hi van exposar Casagemas, Gosé, 

Dalmau, Regoyos i Picasso, que hi va fer la seva primera exposició individual 

l’any 1900, amb tan sols disset anys.24 

Allà mateix, el mes de febrer del 1899, va aparèixer el setmanari Quatre Gats 

que, tot i que va tenir una vida efímera –tan sols 15 números–, va ser el germen 

d’una segona publicació setmanal de més llarga durada: Pèl & Ploma. Aquesta 

segona revista, en canvi, es va mantenir activa entre el juny del 1899 i el desem-

bre del 1903, amb un centenar de números publicats de gran impacte i influèn-

cia. A través de Pèl & Ploma, Utrillo va desenvolupar de manera plena la seva fa-

ceta d’escriptor i crític d’art tot fent desfilar per les pàgines de la revista imatges 

i noms dels referents de les arts del moment, com Whistler, Toulouse-Lautrec i 

Gauguin, alternats amb la ploma d’altres autors com D’Ors, Maragall i Marquina, 

i amb la presència, també, dels artistes i personatges que van anar freqüentant 

Els 4 Gats. D’aquesta manera, aquells qui van sovintejar la taverna van poder 

descobrir artistes emergents i assistir a exposicions, espectacles d’ombres i de 

putxinel·lis, tertúlies i vetllades literàries i musicals: «De Arístides Bruant –recor-

dava Ricard Opisso–, el cabaretero del Chat Noir de Montmartre, cada semana 

23. Cristina Mendoza, «Le Chat Noir i Els Quatre Gats», París Barcelona 1888-1937, Barcelona, Museu 
Picasso, 2002, pp. 198-215.

24. Charo Sanjuán (dir.), 4 Gats. De Casas a Picasso, Museu Diocesà de Barcelona, 2005, p. 29.
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caracteritzi per l’ús d’un llenguatge gràfic, formal i compositiu similar per pre-

sidir la taverna nascuda a l’ombra de Le Chat Noir.29 

Catalans al Montmartre del 1900
En paral·lel a les vivències d’Els 4 Gats, a mesura que artistes, literats i aficionats 

a les arts van anar visitant París, Montmartre i els seus noms icònics, es va anar 

reconfigurant l’imaginari de la Butte. Quan Rusiñol, Casas i Utrillo en van mar-

xar, no va ser un punt i final, ans al contrari: els van suplir nous artistes que, com 

Carles Mani, Hermen Anglada Camarasa o Isidre Nonell, van mantenir viva la 

presència catalana a la capital. Els olis de Rusiñol i Casas que es van presentar a 

la Sala Parés, les pàgines de Pèl & Ploma, les cròniques que publicaven a la prem-

sa local i estrangera, les històries que s’explicaven als tallers, com també les 

cançons, els debats i les discussions que s’originaven en les tertúlies d’Els 4 Gats 

i en locals d’oci nocturn com l’Edén Concert van esdevenir un brou de cultiu per 

convertir Montmartre en el mite anhelat d’una bohèmia que no es podia deixar 

escapar: «En nuestras almas y en nuestros rostros llevábamos la tristeza que nos 

ocasionaba el no pisar el París de nuestros anhelos», escrivia Opisso.30 Els 4 Gats 

va esdevenir un punt d’irradiació de l’esperit de Montmartre entre grups inter-

generacionals, de tal manera que els membres fundadors van passar el relleu a 

una generació d’artistes d’entre deu i quinze anys més joves que a partir del 1897 

i el 1898 van emprendre nous viatges en cerca d’aventura.31 

Joaquim Sunyer, amb una mirada centrada en els barris obrers, en la po-

bresa, la solitud i la desolació, va viatjar tot sol cap a París l’agost del 1896 per 

aportar-hi una obra profunda, plena de caràcter i preocupació social, com les 

escenes de carrer i de mercat o bé les litografies per a Les Soliloques du pauvre 

(1897) de Jehan Rictus, empeltades d’un esperit similar al de Daumier i Steinlen, 

29. L’acceptació d’aquestes fórmules es fa palesa en algunes de les obres més carismàtiques d’Els 
4 Gats, com és especialment Pere Romeu i Ramon Casas en un tàndem, en la qual la pintura i el 
cartellisme s’uneixen per configurar un nou llenguatge après dels models forans però que, en 
el camp de la pintura, no va tenir continuïtat. Ignasi Domènech i Vives, Francesc Quílez Core-
lla, «Sorneguers i entremaliats. Ramon Casas i la pulsió bohèmia», Ramon Casas. La modernitat 
anhelada, 2016, pp. 102 i 122-125. Francesc Quílez, «La contribució de Ramon Casas al desenvo-
lupament de l’art publicitari», Ramon Casas i el cartell, 2005, p. 123.

30. Jordi À. Carbonell, op. cit., p. 70. 

31. Eliseu Trenc, «La pintura catalana entre Barcelona i París, 1888-1906», París Barcelona 1888-1937, 
Barcelona, Museu Picasso, 2002, pp. 186-187. 

van sumar molts dels integrants d’Els 4 Gats, amb Ramon Casas al capdavant, 

«nuestro Chéret catalán», que deia Alfred Opisso.27 Així, marcats pel cartellisme 

descobert a Montmartre, el desembre del 1897 Casas i Utrillo van fer el cartell 

Sombras per anunciar els espectacles d’ombres xineses d’Els 4 Gats. Sombras 

(fig. 29), un cartell de forta inspiració japonesa, és una obra que mostra l’absor-

ció de les fórmules pròpies del llenguatge gràfic publicitari aportat per Toulou-

se-Lautrec, en el qual el tractament formal innovador, la integració entre text 

i imatge, els jocs de plans, els contrastos cromàtics, la composició i els motius 

figuratius, com també fins i tot les signatures circulars a manera de monogra-

ma a l’estil japonès, remeten clarament a models com el cartell que l’any 1893 

va fer Toulouse-Lautrec del cafè teatre montmartrois Divan Japonais (cat. 189) i 

que ja s’havia exposat a Barcelona almenys el novembre del 1895 i el desembre 

del 1896.28 No deixa de ser significatiu que la pintura més icònica d’Els 4 Gats, 

Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, creada el mateix any que Sombras, es 

27. Alfred Opisso, «El cartel en Barcelona», La Vanguardia, núm. 5320, 15 de juliol del 1899, p. 4.

28. J. «La exposición de carteles», La Publicidad, núm. 6138, 27 de novembre del 1895, p. 2. R. Case-
llas, «Exposición de Carteles en el Salón Parés. Terceto de iniciados. Un pintor, un crítico, un 
snob», La Vanguardia, núm. 4863, 18 de novembre del 1896, p. 4.

FIG. 29 

Ramon Casas (1866-1932)  
Miquel Utrillo (1862-1934) 
Sombras, 1897.  
Litografia 

Col·lecció Postermil
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més sortida que la punyeta», escrivia Casagemas.36 Els tres primers mesos que 

Picasso va passar a París van ser molt productius i transcendentals, ja que van 

despertar en l’artista la necessitat d’enriquir les seves obres amb temes de la 

vida moderna, abraçades, cafès i carrers, amb una major intensitat cromàtica i 

inspirant-se en l’obra de postimpressionistes com Toulouse-Lautrec, Van Gogh, 

Steinlen i Degas.37 Allà van néixer olis ambiciosos com Le Moulin de la Galette 

(1900, The Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York), un homenatge a la 

pintura de Toulouse-Lautrec que tant Casas, Rusiñol i Utrillo com tots aquells 

catalans de pas a la capital francesa van poder admirar al local del Moulin Rouge.

Els locals d’oci de Josep Oller, com el Moulin Rouge o el Jardin de Paris, van 

mantenir sempre les portes obertes a artistes com Anglada Camarasa i Sunyer, 

malgrat que el temps els va anar transformant: «El moulin de la Galette ha perdut 

tot son caracter y’l idem Rouge», va escriure Casagemas en arribar l’any 1900.38 

Així mateix, algunes de les sales nocturnes més freqüentades van anar desapa-

reixent, com Le Chat Noir i Le Mirliton, totes dues tancades l’any 1897. Tanmateix, 

la vida artística i bohèmia de Montmartre no va cessar. Ans al contrari, es va 

renovar amb l’arribada de nous artistes i l’aparició d’altres pols d’atracció i d’oci, 

music-halls, cabarets, circs o cafès, com el Quat’z’Arts, el cabaret Bal Tabarin o 

la taverna Pousset, o també Au Lapin Agile o Le Zut, una de les sales del qual va 

ser pintada l’hivern del 1901 per Picasso i Pichot, «autèntics artistes de Mont-

martre».39 Molts d’ells van seguir el camí iniciat per Rusiñol i Casas instal·lant els 

seus tallers als petits carrers de Montmartre, dibuixant i pintant la Rue Lepic, la 

Rue Gabrielle, la Rue Ravignan, la Rue des Martyrs, la Place Pigalle, el Boulevard 

de Clichy i altres racons, places i carrers del turó. La presència d’artistes catalans 

a la Butte, per tant, va continuar augmentant i es va fer palesa no tan sols als ca-

fès i als cabarets, sinó que fins i tot a les revistes de moda del moment. I és que 

l’aproximació a les arts gràfiques franceses va permetre que il·lustradors com 

Joan Cardona, Xavier Gosé, Louis Jou, Ricard Opisso, Pablo Picasso, Pau Roig, Jean 

Sala, Ismael Smith, Pere Torné Esquius, Eveli Torent i Pere Ynglada es poguessin 

donar a conèixer en algunes de les revistes satíriques il·lustrades més populars 

del moment –algunes de les quals es rebien a Els 4 Gats–, com Le Rire, Le Frou-

36. Eduard Vallès, Carles Casagemas. L’artista sota el mite, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, 2014, p. 179. 

37. Marilyn McCully, Devorar París. Picasso 1900-1907, Barcelona, Museu Picasso, 2011. 

38. Eduard Vallès, op. cit., p. 174. 

39. Així és com van ser considerats al Mercure de France l’any 1902 en ocasió de l’exposició conjunta 
a la galeria de Berthe Weill. Jaume Sabartés, op. cit., p. 89. Laura Karp, op.cit., p. 407.

que en aquells anys va imbuir també l’obra de Nonell.32 Després d’un temps de 

malviure a Montparnasse, Sunyer es va traslladar a Montmartre i allà es va retro-

bar amb Canals i Nonell, companys de Llotja que, arribats a la capital francesa el 

1897, acabaven d’exposar a la galeria Le Barc de Boutteville juntament amb Gau-

guin i Toulouse-Lautrec.33 De fet, el 1898 Sunyer i Nonell van participar al saló del 

Champ-de-Mars juntament amb altres catalans, com Anglada Camarasa, Barrau, 

Casas, Castelucho, Feliu de Lemus, Pichot, Rusiñol i Sala. D’aleshores en enda-

vant, l’arribada d’artistes a París va anar augmentant alhora que les seves obres 

es van anar difonent a la ciutat a través dels salons i de l’activitat promoguda 

per marxants i galeristes com Pere Mañach, Ambroise Vollard, Berthe Weill i Paul 

Durand-Ruel. «Sembla qu’els punxin als pintors á Barcelona –es lamentava Pere 

Romeu des de les pàgines de Quatre Gats l’any 1899–, no sento á parlar mes que 

de viatjes, els uns pensan anarsen, els altres ja son fora [...] Va rompre la marxa 

Canals, als pochs días en Brull, després en Nonell, ara ha marxat en Casas, y 

d’aquí uns quants días se’n va en Rusiñol, tots ells y, algún altre que’m descuido, 

cap á Paris».34 L’obsessió per viatjar a París va interpel·lar de manera individual 

les aspiracions de cadascun dels artistes que, tanmateix, van acabar compartint 

experiències múltiples i espais comuns.35

Picasso, artista malagueny educat a la Barcelona modernista, és probable-

ment l’exemple paradigmàtic i més ben conegut de l’impacte que van tenir Els 

4 Gats i la descoberta de París, de Montmartre i del postimpressionisme entre 

els joves artistes procedents de la Ciutat Comtal al tombant de segle. Entre els 

mesos d’abril i novembre del 1900, París va celebrar el cinquè gran certamen in-

ternacional de la ciutat, l’Exposició Universal amb què s’inaugurava el nou segle 

i en la qual, entre milers d’artistes, hi van ser presents Casas, Utrillo, Pichot, No-

nell, Junyent, Pallarès, Hugué, Casagemas, Picasso, Ysern, Pidelaserra, Fontbona, 

Gener, Brossa i Mañach (fig. 25). Aquesta data és cèlebre perquè fou el moment 

en què Picasso, acompanyat de Casagemas, va viatjar per primera vegada a Pa-

rís tot fent estada al taller que Nonell acabava de deixar buit al número 49 de 

la Rue Gabrielle. Tan bon punt van arribar, Picasso i Casagemas es van posar a 

pintar la vie de bohème de París, «pintant paisatges de Montmartre que tenen 

32. Vinyet Panyella, Joaquim Sunyer. La construcció de la mirada, Barcelona, Columna Edicions, 1997, 
pp. 23-33. 

33. Jaume Socias Palau, Canals, Bilbao, Espasa-Calpe, 1976, p. 64.

34. Pere Romeu, «Sobre la taula», Quatre Gats, núm. 4, 2 de març del 1899, p. 2.

35. Laura Karp, op. cit., pp. 171-214. 
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fins al tombant de segle, quan es va establir al barri de Montmartre per apro-

par-se inicialment a influències postimpressionistes i fauvistes i per refugiar-se 

posteriorment en escenes hispàniques i vistes pintoresques.40 Seguint un camí 

similar, l’any 1897 Ricard Canals es va traslladar a Montmartre, on, a més de re-

tratar temes parisencs i music-halls a la manera de Degas i de Toulouse-Lautrec, 

es va dedicar a explotar la hispanofília, tendència a la qual es van acostar altres 

artistes com Cardona, Gosé, Hugué o Smith. 

El recompte d’artistes que podríem esmentar és extens, però ara no ens hi 

podem detenir. A tall d’exemple, recordem com Xavier Gosé va acostar-se amb 

la seva elegància genuïna als escenaris de París, al món íntim femení i al de la 

moda (fig. 31), o com el seu company Pau Roig, que es va traslladar a París el 

1901, va dedicar un nombre important d’olis, pastels i litografies al món dels 

espectacles amb una clara influència de Toulouse-Lautrec i de Degas.41 De fet, 

possiblement Pau Roig va ser un dels artistes que de manera més evident es va 

acostar a l’obra de Toulouse-Lautrec i als locals d’oci de Montmartre a través de 

40. Isabel Fabregat, Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a la Maison Rose, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Barcelona, 2017, pp. 57-113.

41. Mariàngels Fondevila, Jesús Navarro, Xavier Gosé, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, 2015, pp. 86-91. Francesc Fontbona, «El circ lautrequià de Pau Roig», Temes de circ. 20 
litografies de Pau Roig (1906-1907), Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1989, pp. 7-10.

Frou, L’Assiette au beurre, Fantasio, Le Sourire, Gil Blas illustré, Le Cri de Paris i Coco-

rico, mentre que simultàniament altres dibuixos dels ambients de Montmartre 

eren difosos a les revistes catalanes (fig. 30).

Alguns van fer-hi estades de pocs mesos, com Casagemas i Junyer-Vidal, al-

tres s’hi van estar alguns anys, com va ser el cas de Pere Ysern, Marià Pidelaserra 

i Emili Fontbona, i d’altres hi van anar cap al tombant de segle per quedar-s’hi 

força anys i acabar integrant-se en el món artístic i cultural parisenc, com Her-

men Anglada Camarasa, Joaquim Sunyer, Ricard Canals, Ramon Pichot, Pau Roig, 

Josep Maria Sert o Pere Ynglada. Uns i altres van tenir ocasió de descobrir la cul-

tura del cabaret, els mateixos locals, bars, sales i salons, i van interactuar en cer-

cles similars d’artistes, per bé que amb matisos i camins diversos, com a resultat 

dels interessos i les trajectòries personals que cadascun d’ells va anar traçant. 

Hermen Anglada Camarasa, per exemple, va viatjar a París el 1894 i el 1898, data 

en què va decidir quedar-s’hi fins a la Primera Guerra Mundial per impregnar-se 

de les ensenyances del postimpressionisme i aportar una obra exitosa i plena de 

caràcter en la qual destacaven les imatges de la nit, els rostres il·luminats per 

la llum elèctrica o els personatges luxuriosos i perversos en ple carrer o a l’in-

terior dels cabarets i els espais de diversió parisencs. Ramon Pichot, que l’any 

1906 es va casar amb Germaine, l’amor fatal de Casagemas, ja havia visitat París 

acompanyat de Rusiñol el 1896 però no s’hi va traslladar d’una manera estable 

FIG. 30 

Pere Ynglada (1881-1958) 
La colla del Bal Tabarin, el ball 
actualment més chic i més famós, 
1905, dibuix a L’Esquella de la 
Torratxa, 12.01.1906.  
Tinta xina 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Barcelona

FIG. 31 

Xavier Gosé (1876-1915) 
Els cosmètics, 1904, il·lustració 
evocativa de l’àlbum Elles de 
Tolouse-Lautrec, reproduïda  
a la revista Forma 

Biblioteca del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, Barcelona

FIG. 32 

Pau Roig (1879-1955) 
Retrat d’una ballarina del Moulin 
Rouge, c. 1901 

Col·lecció particular
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diverses pintures a l’oli (fig. 32), dibuixos i gravats, com la suite del circ, una sèrie 

de vint litografies a color que, tant pel que fa a la tècnica i als efectes plàstics de 

la composició com per l’ús del color i el dinamisme, prenia com a clar referent 

obres de Toulouse-Lautrec com la sèrie Au cirque (1899) (cat. 280) i l’oli Al circ Fer-

nando (o Amazona al circ Fernando, 1888, Art Institute of Chicago), comprat per 

Oller per al saló de descans del Moulin Rouge. Al seu torn, Au Cirque, editada per 

Goupil el 1905 (cat. 281), era una sèrie de dibuixos en clarobscur en els quals Tou-

louse-Lautrec rememorava, des de la clínica en la qual estava internat, el reper-

tori extens de números de genets, amazones, pallassos, acròbates i antipodistes 

dels quals havia gaudit al Cirque Fernando i que també van captivar Roig, Casas, 

Ynglada i Picasso. Si bé alguns van continuar pintant cafès i sales de ball, altres 

van optar per visions més marginals, anecdòtiques, melancòliques, intimistes 

o evocatives de la vida urbana i popular d’aquell turó d’artistes. Fos com fos, 

entre el 1890 i el 1914 van ser molts els artistes que van anar desvelant el mite de 

Montmartre. Gràcies a la xarxa de relacions establertes entre ells, i amb els qui 

eren a Catalunya, es van anar teixint les aventures del turó de la bohèmia. I així, 

l’experiència de Montmartre va acabar tenint el seu reflex en l’obra dels artistes 

catalans que, emmirallats en París, van participar en la renovació dels llenguat-

ges artístics del seu temps. 
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