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EL MAR DE J. LLAVERIAS

L’exposició s’està acabant de muntar a la sala de temporals del Víctor Balaguer. SIDRU C.

M.M.S.
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Llaverias i el Mar és una mostra 
amb caràcter antològic que vol 
resseguir la trajectòria de Joan 
Llaverias principalment a tra-
vés de les marines, el tema prin-
cipal de la seva producció pictò-
rica. És una exposició del Museu 
del Mar de Lloret, el Museu Ma-
rítim de Barcelona i la Bibliote-
ca-Museu Víctor Balaguer, pro-
duïda amb motiu dels 150 anys 
del naixement de l’artista a Vila-
nova i la Geltrú. S’inaugura dime-
cres, 18 de maig, Dia Internacio-
nal dels Museus, a dos quarts de 
vuit del vespre.

És un pintor de marines, 
diu Blanca Giribet, que signa un 
dels articles del catàleg amb Te-
resa Sala. Ell mateix diu que ja 
de petit la seva passió era fer 
navegar barques a les basses. 
El mar el defineix, i l’exposi-
ció reflecteix la pintura que 
fa. Fins i tot quan pinta a la 
muntanya, perquè se li pro-
hibeix anar a la platja, el mar 
apareix al fons, o hi ha una sé-
quia, una bassa, un riu. Sem-
pre l’aigua. També la 
seva biografia el lli-
ga al mar: nascut a 
Vilanova, es for-
ma a Barcelona 
i s’hi estableix 
quan es casa, el 
1900, on sovinte-
ja el port on pin-
ta la societat del 
moment, la vida 
burgesa, sobretot 
del Club Nàutic. Al cap 
d’uns anys comença a estiuejar a 
Lloret de Mar; la seva vinculació 
amb la cultura d’aquesta pobla-
ció és intensa fins a la seva mort, 
el 1938. És el gran descobridor 
de la Costa Brava, apunta Mi-
reia Rosich, directora del Museu 
Balaguer, que situa Llaverias en-
tre els grans paisatgistes. La nos-
tra terra és terra de paisatgis-
tes, com Mir, com Cabanyes; 
la burgesia del XIX, del nos-

tre eixample, té claríssima-
ment una predilecció pel pai-
satge; és una pintura amable, 
amb la qual s’identifica. I aquí 
tenim aquesta gran costa... Si 
en Cabanyes són veles i vents,  
Llaverias té paisatges més cal-
mats, de cales, de llum medi-
terrània. 

Membre del Cercle Artístic 
de Sant Lluc, comparteix 

aquesta presència de 
la natura, que vol 

tornar a la cosa 
més etèria, efí-
mera, continua 
Giribet. Pinta en 
plein air, amb ca-
vallet que a vega-

des muntava amb 
allò que trobava a la 

muntanya o el col·lo-
cava dalt de la barca per 

poder trobar una nova perspec-
tiva i, si calia, havia usat aigua 
de mar per a les aquarel·les, 
explica.

Joan Llaverias va ser conegut 
i reputat com a aquarel·lista, i a 
l’exposició també n’hi ha algu-
nes. Sí que és un gran aqua-
rel·lista, i quan en parla, diu 
que el que més li agrada és 
l’aquarel·la, i a vegades el ma-
teix tema el fa a l’oli i a l’aqua-

rel·la, però també té una gran 
producció a l’oli i està bé que 
l’exposició ho reculli.

En canvi, aquesta exposició 
que ja s’ha vist a Lloret i que ani-
rà també al Marítim de Barcelo-
na, no ha inclòs una part impor-
tant de la seva producció: la de di-
buixant, caricaturista i il·lustra-
dor en publicacions, cartellista...  
un vessant, aquest últim, que 

TEMA

no es coneixia tant, comenta 
Blanca Giribet que està elaborant 
el catàleg raonat de l’autor. A Vi-
lanova s’incorporarà a la mostra 
dibuixos del fons propis que mos-
tren aquest punt irònic català.  
També la Biblioteca dedica la vi-
trina del mes als llibres que té il-
lustrats per Llaverias, fins a final 
de mes. Hi ha volums de Prudenci 
Bertrana, Blasi i Rabasa, Pompeou 

Crehuet, Folch i Torres o Carles 
Riba. També hi haurà un número 
de la revista Ki-ki-ri-ki, el director 
artístic de la qual era Joan Llaveri-
as autor de bona part de les il·lus-
tracions. Aquesta revista era poc 
coneguda i no sortia a cap dels ca-
tàlegs de patrimoni bibliogràfic.

Llaverias i el mar es podrà veure 
fins al 25 de setembre, amb diver-
ses activitats complementàries.

Nascut a Vilanova, el 
‘pintor de Lloret’ va ser 
un gran marinista

L’exposició s’inaugura 
dimecres, Dia 
Internacional dels Museus
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Joan Llaverias, 
i l’exposició ho 

reflecteix”
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El Víctor Balaguer fa una antològica del pintor amb motiu dels 150 anys del naixement
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A final de l’estiu passat moria Mi-
quel Galmes, fotògraf barceloní, 
fundador de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya i estre-
tament vinculat amb Vilanova i la 

Geltrú. L’Institut li retia homenat-
ge la tardor passada amb una ex-
posició de la seva obra, Miquel 
Games, compromès amb la foto-
grafia, i el mateix dia, de la 
inauguració, Vilanova i la 
Geltrú encarregava l’ex-
posició per a retre-li el seu 
particular reconeixement. 
L’exposició, doncs, arriba a 
la sala de les Voltes, al centre 
d’art contemporani La Sala, el 
20 de maig per quedar-s’hi fins 
al 26 de juny. L’exposició s’inaugu-
ra en el marc de la celebració de 
la Nit dels Museus. Aquell 
dia, el dissabte 21, La Sala 
obrirà fins a la una de la 
matinada.
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L’exposició, 
a La Sala 

a partir del 
20 de maig. 
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