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12 MESOS 12 OBRES Març 2017

1890

Oli / tela

60 x 45 cm

Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 251.797 

Fons d’Art Diputació de Girona

Cap de jove
JOAN BRULL I VINYOLES

L’obra que es presenta aquest mes és de Joan Brull i 
Vinyoles (Barcelona, 1863-1912), pintor destacat de 
l’època del modernisme, identificat especialment per 
les seves teles simbolistes protagonitzades per figures 
femenines etèries en paratges d’ensomni. 

Aquest retrat d’un noi pot sorprendre el visitant perquè 
s’allunya de la temàtica i l’estil més coneguts de l’artista. 
De fet, es tracta d’una obra anterior, costumista, i testi-
moni de l’estada de Brull a la ciutat de Girona durant la 
darrera dècada del segle xix. 
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12 MESOS 12 OBRES

Barcelona, Madrid, París, Girona

Joan Brull es va iniciar en l’estudi de les belles arts de 
ben jove: amb 11 anys i, com era habitual entre els que 
volien aprendre l’ofici, es va inscriure a l’Acadèmia de 
Llotja de Barcelona. La seva voluntat de continuar for-
mant-se el va portar primer a Madrid i, posteriorment, a 
París, on va passar una llarga temporada i va assistir a 
les classes del pintor francès Raphaël Collin a la cèlebre 
Académie Colarossi. 

Cap al 1888, va tornar a Catalunya i va optar per esta-
blir-se en terres gironines: inicialment a la comarca de la 
Selva (per la zona de Santa Coloma de Farners) i, més 
endavant, a la ciutat de Girona. Gràcies a les notícies 
que anaven apareixent a la premsa local, podem saber 
que entre 1890 i 1893 Joan Brull era veí de Girona. Tot 
i que amb anades i vingudes, s’hi havia instal·lat i hi 
tenia el taller, que era visitat pels amants de l’art. El 
pintor participava en l’activitat artística de la població 
exposant regularment les seves pintures als aparadors 
de dos establiments: la botiga de Tito Corominas a la 
plaça del Correu i la sastreria del Sr. Cibils al carrer dels 
Ciutadans. Els diaris locals es feien ressò d’aquestes 
exposicions de peces, en què també participaven altres 
artistes, com el professor de dibuix Antonio Graner o 
els joves Jaume Vilallonga i Prudenci Bertrana. Pel que 
fa a la seva vinculació amb Girona, cal destacar el fet 
que el 1892 Brull, juntament amb Bertrana, dirigís una 
acadèmia d’art anomenada Gran Academia Moderna, 
situada al tercer pis de la plaça del Correu número 6. 
Les classes anaven dirigides a homes i, a hores concer-
tades, a dones, i preparaven per a l’accés a l’Acadèmia 
de Belles Arts de Barcelona. 

Joan Brull faria algun tema vinculat estretament amb la 
història de la ciutat de Girona, com ara el vell explicant 
l’heroica defensa sobre les runes de la Torre Gironella 
(1891) o escenes amb la ciutat com a teló de fons (on 
apareixen les muralles, edificis del carrer de la Rutlla o 
les siluetes de la catedral i Sant Feliu), i fins i tot retrats 
de la «buena sociedad gerundense» en paraules del 
Diario de Gerona. Molt probablement aquest Retrat de 
jove de 1890 va ser fet a Girona. 

El retrat

Es desconeix la identitat del noi retratat. Podria trac-
tar-se d’algú de l’entorn de l’artista, ja que era habitual 
que triés com a models persones properes, fins i tot de 
la seva família. El jove va abrigat amb una americana 
ampla o abric, bufanda al coll i barret d’ala curta. L’ar-
tista focalitza tot l’interès a la cara, els ulls i la boca, fent 
un fons neutre molt habitual als seus retrats; destaquen 
els llavis carnosos del model, un tret característic de 
Joan Brull, present en moltes de les seves peces. 

Durant les dues darreres dècades del segle xix —quan 
Brull té un estil més realista— els retrats masculins 
són freqüents, però a mesura que aniran passant els 
anys cada vegada seran més escassos, ja que la figura 
femenina acabarà esdevenint la temàtica predilecta de 
l’artista. En aquest període, a més de tractar alguns 
temes d’història, Brull s’interessà especialment pels te-
mes costumistes protagonitzats per personatges rurals: 
L’oncle Jean (1889) o Després del treball (1890) en són 
exemples. Així mateix, és habitual trobar escenes en 
interiors domèstics, com ara una dona fent mitja o un 
avi explicant una història davant la llar de foc. En aquest 
cas, hi predominen les tonalitats marronoses. 

Les altres peces conservades al Museu d’Art de Girona 
estan en aquesta mateixa línia de tons i temes: el retrat 
de la filla de l’artista cosint (una de les dues versions 
que es coneixen, l’altra és al MNAC) i el retrat d’un jove 
captaire. 

Pla Cargol recull que a la sessió de la Comissió Provin-
cial de Monuments de Girona del 30 de maig de 1890 
es va acordar l’adquisició de dos quadres del pintor 

El pintor Joan Brull assegut davant la seva obra Després del treball. 
Fotografia vers 1890. Arxiu particular.
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Joan Brull. I un mes i mig més tard el Diario de Gerona 
explicava que es tractava d’un encàrrec de «algunos 
cuadros destinados al Museo de Pinturas de esta ca-
pital». Es desconeix el nombre concret de peces, però 
tenint en compte la documentació del museu, aquest 
retrat de jove hi va ingressar per aquesta via.

Per saber-ne més: www.joanbrull.com

ISABEL FABREGAT I MARÍN

Març 2017



www.museuart.com 

12 mesos, 12 obres és una compilació dels comentaris 
d’obres seleccionades el 2017 que presenta, en format 
fitxa, el Museu d’Art de Girona amb el nom genèric d’Un 
mes, una obra. Cada mes, al llarg de l’any, es proposa a 
un autor l’estudi i el comentari d’una obra perquè en doni 
la seva visió particular. Tots els comentaris s’apleguen 
en aquest recull, que permet fer-ne una lectura més cal-
mada i alhora descobrir la varietat d’obres i la diversitat 
de mirades que ofereixen les peces d’un museu. 




