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Paral·lelismes en la Col·lecció del Banc de Sabadell i el Museu Víctor Balaguer 

 

 

Joaquim Mir i Trinxet (Barcelona, 1873 – Vilanova i la Geltrú, 1940) 
 
Considerat màxim exponent del postmodernisme renovà la concepció del gènere paisatgístic del 
s.XIX amb un estil molt personal. 
 

Inicià estudis a l’Escola de la Llotja al 1894 on té com a mestre a 
Antoni Caba. També assisteix al taller del pintor Lluís Graner. El 
més important d’aquella època és la relació que va establir amb 
altres pintors amb els que formaria l’anomenada “Colla del Safrà” 
coneguts per utilitzar els ocres en els seus treballs pictòrics amb la 
llum.  
 
No viatja mai a París ni a Roma com els seus companys de generació 
(Rusiñol, Casas, Anglada Camarasa...). En les llargues temporada 
d’estiu plantava durant hores el cavallet davant de paisatges 
catalans propers, que convertia en autèntiques revelacions 
artístiques, composades amb simfonies de color. 

 

Un any després del seu casament es traslladarà a Vilanova i la Geltrú, d’on era originària Maria 
Estalella, la seva dona. Seria allà on tindria la seva residència permanent fins a la seva mort.  
 

 
 
El vell Joy o Devoció 
Oli sobre tela, 138 x 112 cm 
COL·LECCIÓ BANC DE SABADELL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

L’ermità de Sant Blai. L’Aleixar, ca. 1915 
Oli sobre tela, 228 x 193 cm 

MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
 
 

 
Joaquim Mir és considerat un paisatgista. Dins el volum de la seva producció trobem poques 
obres on apareixen figures, ja que la seva tendència natural era convertir l’espai natural en 
protagonista del quadre.  
 
D’aquí la importància d’aquests dos olis de grans dimensions, el de BS i del Museu Balaguer, que 
va ser donat pel propi fill de Joaquim Mir a la Institució. En ells pareixen figures senceres, amb 
un tractament de la paleta de colors postimpressionista que també és emprada en els rostres. 
 

Dins la vila de Vilanova Mir és un pintor molt apreciat i al voltant de la seva casa i el seu jardí es 
crea un petit món artístic i cultural. De Vilanova i la Geltrú pintà tot: carrers, platges i gent, el seu 
jardí....  
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