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

 

 

Ramon Martí Alsina (Barcelona, 1826-1894) 
 

És el pintor realista per excel·lència a Catalunya. La seva obra comença 
influenciada amb el romanticisme però es veurà rotundament 
influenciada per les avantguardes més trencadores del moment a Europa. 
Especialment per les idees de Courbet a qui va conèixer personalment. 
 
Estudiant d’art vocacional, compaginava les classes de filosofia amb la 
formació a l’Escola de Llotja de Barcelona on tingué com a mestres a 
 Antoni Ferrant, Claudi Lorenzale o Lluís Rigalt. Estudiós incansable 
complementava els estudis oficials als taller d’artistes consagrats com 
 Modest Urgell o Joaquim Vayreda. Amb el temps el seu productiu taller 
seria un dels més coneguts de Barcelona.  
 
L’any  1868 va fundar La Sociedad para Exposiciones de Barcelona, que 

organitzava mostres pictòriques a la ciutat. 
 

L’activa vida política de l’artista el va portar a renunciar al seu lloc com acadèmic de Belles Arts i poc 
després seria destituït com a professor de l’Escola de la Llotja, al no voler jurar la constitució 
promoguda per l’Amadeu de Savoia (1869). 
  

 
 
 

 

L’anell 
Oli sobre tela, 73 x 60 cm 
COL·LECCIÓ BANC DE SABADELL 
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La noia de l’anell 
Oli sobre tela, 34 x 25 cm                                                                    

MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
 
 

Reconegut pels seus paisatges i marines, va treballar un ampli ventall de gèneres entre els que 
trobem retrats com el que podem veure a la mostra.  
 
Dos versions: apunt i obra final de l’anell. En aquesta obra de caire intimista, la seva filla, 
Anita Martí Aguiló,  prova un anell. D’un realisme evident, troba la font d’inspiració a la 
realitat de la seva vida quotidiana.  
 
A la Pinacoteca podem trobar un  conjunt d’obres del pintor bastant representatiu. 
Un retrat de Maria de Cabanyes, tres paisatges de petit format i un espectacular Mar 
tempestuós de l’estil apassionat de les obres del Gustave Courbet. 
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