
 

 

 

NOTA DE PREMSA NOVA EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA 

‘Júlia, el desig. Ramon Casas’  

 El Cercle del Liceu obre les seves sales privades i presenta, en una exposició 

inèdita i única, a la musa del pintor modernista.  

 La mostra retrata per primer cop a Júlia Peraire en totes les seves facetes: 

com dona fatal, flamenca i senyora. 

 La monogràfica està organitzada pel Cercle del Liceu amb la col·laboració 

de l’Obra Social "la Caixa". 

 S’inaugura en el marc de l’Any Ramon Casas i aplega un centenar d’obres 

i objectes, la majoria de col·leccions particulars. 

 

Títol de l’exposició: ‘Júlia, el desig. Ramon Casas. Organitzador: Cercle del Liceu amb la 

col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa". Comissària: Isabel Coll Mirabent. Producció: Cercle del 

Liceu, la Comissió Cultural de la qual presideix José García Reyes. Dates: del 10 de maig al 20 de 

juliol de 2016. Lloc: Cercle del Liceu, la Rambla 65. Horaris: de dilluns a dissabte, de 10 a 13 i de 

16 a 18 hores; festius, de 10 a 13 hores. Entrada: adquisició online  a Ticketmaster (12€, 

www.ticketmaster.es). També es pot comprar directament al Cercle del Liceu (15€, temps d’espera 

en funció de l’aforament de la sala). Per a grups de 15 o més persones (10€ per entrada, trucant 

al 93 317 41 70). Publicació: catàleg de l’exposició. Més informació: www.circulodelliceo.es 

Programa de conferències a càrrec d’historiadors de l’art de prestigi que inclou una conversa amb 

Antonio López.  

ENLLAÇOS DE DESCÀRREGA DE LES FOTOGRAFIES DE PREMSA, NOTA I DOCUMENTAL, AL FINAL 

D’AQUEST DOCUMENT.  

 

AVÍS IMPORTANT A COMUNICAR EN LES INFORMACIONS SOBRE L’EXPOSICIÓ: Donada la 

singularitat de l'espai i la reduïda capacitat de la sala d'exposicions del Cercle del Liceu, per 

garantir una visita de qualitat, l'accés del públic es realitzarà en hores convingudes i prèvia 

adquisició de les entrades. Aquestes entrades es poden adquirir a través 

de Ticketmaster (www.ticketmaster.es) o al Cercle del Liceu (presencial o per telèfon: 

933.187.925). Les visites a l'exposició es realitzaran totes amb guia, en els horaris següents: de 

dilluns a dissabte, matins, a les 10, 11, 12 i 13 hores, i tardes, a les 16, 17 i 18 hores; diumenges, 

només matins, a les 10, 11, 12 i 13 hores. L'exposició està oberta fins al 20 de juliol. 

 

 

 

http://www.ticketmaster.es/


Poca cosa se sap d’ella. Bellíssima, és l’arquetip femení que marca tota una època, i ha passat a 

la història immortalitzada en infinitat d’olis, dibuixos i cartells de la mà de l’artista Ramon Casas. 

La majoria d’aquestes obres han estat custodiades molt de temps en col·leccions particulars, i 

mai s’han vist juntes. Segle i mig després, quan es commemoren els 150 anys del naixement del 

pintor modernista, el Cercle del Liceu, amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, li ret 

homenatge amb una gran exposició monogràfica que resulta inèdita i única per la temàtica i el 

lloc on es presenta: els majestuosos salons del club privat, que obren les seves portes a la ciutat 

per a l’ocasió. Les dates s’entrellacen amb harmonia: si Ramon Casas va néixer el 1866, Júlia 

Peraire ho va fer en 1888, 22 anys més tard que ell; curiosament la parella es va casar l’any 1922. 

‘Júlia, el desig. Ramon Casas’ és una exposició de tesi que respon a la investigació i l’estudi duts 

a terme per una de les màximes especialistes en l’obra del pintor modernista, la comissària 

Isabel Coll Mirabent, i el Cercle del Liceu, la Comissió Cultural de la qual presideix José García 

Reyes. Mostra per primera vegada a la que va ser musa de l’artista, i ho fa en totes les seves 

facetes: dona fatal, flamenca, xula, castissa, elegant, monja, senyora. Així mateix, revela la 

influència de grans mestres de la història a la paleta del pintor. Ho fa a través de gairebé un 

centenar de peces, entre pintures, dibuixos, cartells, fotografies, documents, cartes, mobiliari i 

objectes. Procedeixen majoritàriament de les col·leccions privades del Cercle, així com dels seus 

socis i d’altres particulars, sent poques les obres que s’han sol·licitat a institucions 

museogràfiques. De forma paral·lela, el Cercle del Liceu ha organitzat un programa de 

conferències a càrrec d’historiadors de renom que inclou una conversa amb Antonio López i 

Francesc Fontbona. També participaran Isabel Coll, Emiliano Cano, Nadia Hernández i Carlos 

Calderón. De forma paral·lela, s’oferirà un recital de música. (Informació de les activitats 

complementàries al final d’aquest dossier).    

El cor de l’exposició és ‘La Sargantain’ (1907), l’obra més sensual de la trajectòria artística de 

Ramon Casas. La pintura pertany a la col·lecció privada del Cercle del Liceu, i mostra a Júlia 

Peraire en tot el seu esplendor i bellesa. El títol respon a l’apel·latiu de ‘la Sargantana’ (la 

sargantana), com es coneixia a Júlia en els seus anys de lotera. Al costat d’ella, es mostren 

desenes de retrats de Júlia realitzats per Casas entre 1905, quan el pintor va conèixer a la 

venedora de loteria, i 1932, quan l’artista mor. La passió dels primers anys dóna pas a una visió 

més esteticista, protagonitzada per una dona que llueix pells i joies, i es cobreix amb barrets 

elegants. 

Els retrats de Júlia Peraire ocupen un lloc fonamental en l’obra de Ramon Casas, i el seu estudi 

aporta més coneixement a la trajectòria del creador, tal com mostra aquesta exposició inèdita. 

Amb Júlia com a model, l’artista va aconseguir obres mestres en què la interpretació personal 

resulta vivificada per un llenguatge pictòric expressiu i vital. A força de veure els retrats, 

l’espectador vol saber més sobre aquella bella i atractiva model que va capturar a Casas des del 

primer instant i que, malgrat haver passat a la història immortalitzada, poca cosa se sap d’ella. 

 

Júlia Peraire, model 

Quan Júlia va conèixer a Casas, el 1905, ella tenia 17 anys i ell 39. Va ser la model del cartell del 

Sabó Fluido Gorgot. Apareix representada d’esquena, amb el cap de perfil i una expressió que 

denota desconfiança. Casas es va fixar en l’harmonia de les seves proporcions i en la seva 

atractiu. Després arribarien la portada de la revista ‘Progrés’ i el cartell per a la ‘Enciclopèdia 

Espasa’ (1910), en els quals l’artista magnifica el gest sense que el cos seductor s’imposi de forma 



deliciosa a la vista. Més enllà de la pintura, la relació entre el pintor i la model no va trigar a 

sorgir. Els retrats de Júlia són el camí més fàcil per entendre l’evolució dels sentiments entre la 

parella. 

Sota la influència del Aesthetic Movement, que defensava la bellesa pura i ‘l’art per l’art’ més 

enllà de convencions morals, Ramon Casas va realitzar diversos retrats de Júlia al llarg de més 

de 25 anys. Gran observador de la vida i els seus costums, la moda sempre va fascinar Casas, i 

gràcies als seus freqüents viatges a París estava al corrent de les tendències artístiques del 

moment. Conforma un primer grup de quadres de l’exposició aquells en que Casas immortalitza 

vestits i estils a través de la representació de la seva estimada Júlia. Escull un format allargat que 

li permet una visió completa de la figura, tant de robes com de complements. En aquesta 

mateixa línia esteticista, un altre conjunt d’obres està format per Júlia abillada amb vestits i 

accessoris de gust espanyol. Casas se sent prou segur per experimentar amb variacions sobre el 

mateix tema. La model apareix amb mantons de flors, toreres negres o vestits granats. 

A partir de 1913, Ramon Casas va sentir la necessitat de mostrar a Júlia amb robes que 

l’acostessin al grup social que l’ignorava i la considerava un món a part. Apareix ara vestida com 

senyora burgesa, amb teles de qualitat i pells cares. La potència expressiva se centra en la 

representació de les vestidures, buscant captar les qualitats de la matèria i uns efectes de 

lluminositat subtil. Un any abans, el 1912, va morir la mare de l’artista, Elisa Carbó, amb la qual 

Casas estava molt unit i amb qui vivia a la casa familiar del passeig de Gràcia. La família mai va 

aprovar la relació del pintor amb la model. La pèrdua de la mare va permetre al pintor canviar 

d’estil de vida. Es va construir una casa a Sant Gervasi, i va marxar a viure allà amb la seva 

estimada. 

 

El Cercle del Liceu, una obra d’art total modernista 

La creació del Cercle del Liceu es remunta a 1847. En les escriptures de l’edifici nou, a més de 

l’espai destinat als espectacles, s’indica que el primer pis de la casa annexa acolliria un "casino". 

Al novembre es va formar la primera junta directiva, liderada pel marquès de Sentmenat, que 

es va convertir en el primer president de la història del Cercle, que avui presideix Ignacio García-

Nieto. La inauguració oficial va tenir lloc el 17 de febrer de 1848 amb un gran ball en els salons 

de l’edifici. 

Un dels atractius de l’exposició és que ocupa les estades modernistes del Cercle, que s’obren a 

la ciutat per mostrar les obres de Ramon Casas. Algunes pertanyen a la col·lecció del mateix 

Cercle del Liceu i altres les han prestat els socis, ja que la relació entre el pintor i el club sempre 

va ser estreta. 

Els espais del Cercle del Liceu estan distribuïts en diferents plantes, que sumen uns dos mil 

metres quadrats. L’accés principal està situat al porxo del teatre, que dóna pas a la "peixera", 

única estada que s’aprecia des de l’exterior de l’edifici. El rebedor té un segon accés que és el 

que comunica amb el vestíbul del Cercle, sens dubte una de les joies de la decoració modernista 

de principis del segle XX. Malgrat haver estat decorat per primera vegada el 1886, aquest espai 

privilegiat va canviar la seva fisonomia durant la reforma de 1901 a 1903. 

L’estil és exuberant, alternant els marbres vermells amb vetes en el paviment i marbres verds a 

les escales i a les columnes adossades als murs. El cassetonat i l’estucat estan clarament 

plantejats com a aplicació de l’Art Nouveau, igual que els aplics de guix i les baranes de llautó, 

amb nervadures, floritures i ‘cop de fuet’. Un altre element destacable és la sèrie de vitralls que 



obren l’interior del vestíbul pel carrer Sant Pau. Representen escenes de la tetralogia de Wagner, 

‘L’anell del Nibelung’, i constitueixen exemples paradigmàtics de la cristalleria modernista 

catalana, combinant vidre catedral, vidre americà, vidre imprès, grisalla i la incorporació 

d’esmalts. 

A través d’aquests espais, s’accedeix a les estances principals de la planta noble, que acull 

l’exposició monogràfica ‘Júlia, el desig. Ramon Casas’. En elles es detecta la intervenció dels 

millors dissenyadors de l’època. El resultat, en conseqüència, és un conjunt eclèctic. La sala 

principal va ser definida en 1884 pel principal artesà de finals del segle XIX a Catalunya, Francesc 

de Paula Vidal, i és la més antiga. De les seves parets pengen obres paradigmàtiques de les 

col·leccions d’art del Cercle del Liceu, com l’esmentada ‘La Sargantain’ (1907), eix d’aquesta 

exposició inèdita. A continuació, part de les obres es mostren a la ‘sala de la xemeneia’, 

redecorada en 1902, també per Francesc de Paula Vidal. Destaca la pantalla de vidre ‘cloisonné’ 

situada davant de la llar de foc, de 1903. 

 

Ramon Casas i el Cercle del Liceu 

La relació de Ramon Casas amb el Cercle del Liceu es materialitza amb obres de primer nivell 

dins de la producció del pintor, que s’erigeixen com les principals joies de les col·leccions d’art 

de la institució. La primera adquisició és ‘Ball de tarda’, un quadre de 1896. Destaca perquè 

forma part d’un moment de la trajectòria de Casas en què l’artista sentia un fort interès per 

captar la realitat immediata i per plasmar les aglomeracions urbanes. Per això, aquesta obra està 

relacionada amb ‘Garrote vil’ (1894, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia) o ‘Embarcament 

de tropes cap a Cuba’ (c. 1896, col·lecció privada). Malgrat tractar-se d’episodis ben diferents, 

en les tres teles s’adverteix la intenció de l’artista de plasmar masses humanes i, alhora, integrar 

l’espectador en l’acció representada. 

La temàtica del ball, que tant va marcar les composicions dels plafons que el Cercle del Liceu li 

va encarregar el 1901, ja havia estat treballada per Casas anys abans. Amb motiu d’aquesta 

exposició monogràfica, el públic pot visitar de forma excepcional la sala coneguda com ‘La 

Rotonda’, que el mateix Casas va decorar amb fusta de caoba, vidrieres emplomades i dotze 

quadres de grans dimensions pintats per ell que tenen a la dona ia la música com a 

protagonistes. El pintor va iniciar els treballs dels plafons en 1901, després de tornar de la seva 

estada a París durant l’Exposició Universal de 1900. La figura de la dona condiciona el 

plantejament del pintor, que busca transmetre la idea de l’elegància, la sensualitat i la delicadesa 

de la feminitat. Les protagonistes són dones burgeses modernes, fugint de solucions més 

idealistes o tradicionals, com nimfes o deesses. En els dotze plafons, Casas mostra a la dona en 

diversos moments d’oci o relacionada amb alguna activitat artística, distant o aliena a l’ambient 

multitudinari en què està immersa. 

L’interès de ‘La Rotonda’ no es limita als plafons. L’artista va dissenyar tota la sala, disposant les 

teles entre uns marcs de caoba fixats al mur que, a la part inferior, emmarquen els seients 

entapissats de color verd adossats a la paret. És interessant el sistema d’il·luminació difusa, a 

força de bombetes ocultes en les bigues de caoba. Completa la decoració la inclusió de vitralls 

de caràcter heràldic que fan referència al Cercle del Liceu. 

 



Activitats complementàries 

Dijous 28 de maig, a les 18 h. Sala Montserrat Caballé 

Antonio López i Francesc Fontbona 

Al voltant de Ramon Casas. 

Dimarts 7 de juny, a les 18.30 h. Sala Montserrat Caballé 

Isabel Coll Mirabent 

Innovació a través dels grans mestres a l’obra de Ramon Casas 

Dilluns 20 de juny,  a les 18.30 h. Sala Montserrat Caballé 

Emiliano Cano i Nadia Hernández 

Júlia, una vida de pel·lícula / Ramon Casas i el color 

Dijous 14 de juliol, 20 h. Sala Montserrat Caballé 

Carlos Calderon 

Música i color, a propòsit de Ramon Casas 

També es farà un recital de música 

 

L’exposició inclou la projecció del documental ‘Júlia’, d’Emiliano Cano Díaz. Durada: 9 minuts 

i 55 segons. 

 

 

FOTOS, NOTA I DOCUMENTAL: ENLLAÇOS DE DESCÀRREGA 

Descàrrega de fotos en alta i de la nota de premsa aquí: fotos + nota Júlia 
Enllaç complet:  https://www.dropbox.com/sh/b3napbovrlfdewh/AACbr3dD98C44Xw_syWgJsRNa?dl=0 

Descàrrega del documental de 9’55’’ sobre Júlia aquí: documental Júlia 
En cas d’utilizar el documental cal citar la font: “Júlia, un documental d’Emiliano Cano”. Web del documental: 

www.mots.tv/julia 

Enllaç complet: https://vimeo.com/79946521 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ: Inés Martínez Ribas I 608 745 179 I prensa@circulodelliceo.es 

Josué García I 638 146 330 I jgarcial@fundaciolacaixa.org 
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