CONFERÈNCIA

Art simbolista català a final del s. XIX
Francesc Fontbona
El Simbolisme va ser una de les tendències principals del
Modernisme. A Catalunya en la pintura el varen conrear
Alexandre de Riquer, Santiago Rusiñol –quan abandonà
la influència naturalista–, Joan Brull, Josep M. Tamburini,
Sebastià Junyent i Adrià Gual, entre altres. En principi
venia a ser una resposta estètica de caire espiritual, però
es plasmà en un estil tan agradós, per la seva temàtica
d’ensomni i el joc que extreia de l’ornamentació vegetal,
que molt aviat, entorn al 1900, esdevingué massivament
utilitzat per la nova moda Art Nouveau.
Els pintors del Cercle de Sant Lluc, amb Joan Llimona al
capdavant, donaren una versió cristiana del Simbolisme, i
entre els més joves aquest corrent es feia notar, amb
formes noves, en certes obres d’Anglada-Camarasa, del
Picasso blau, del Torres-Garcia de l’etapa noucentista, del
Pidelaserra que deixava enrere l’Impressionisme pur i,
d’una manera especialment emfàtica, en Josep Maria
Xiró. Ja ben entrat el nou segle, Miquel Viladrich
s’inventà un Simbolisme personal empeltat de
popularisme de les terres de Ponent.
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