
 

 

El Gran teatre del Liceu després de l’incendi de 1861 o Rescoldo entre las ruinas, c.1861 

de Josep Tapiró  Baró (Reus 1836- Tànger 1913)  

Oli sobre tela, 95 x 78,5 cm. 

Signat J Tapiró, a l’angle inferior esquerra. 

 

 

Les despulles del Liceu vistes per Josep Tapiró al quadre Rescoldo entre las ruinas. 

 

La destrucció del Gran teatre del Liceu per un incendi el dia 11 d’abril de 1861 

commocionà a la societat. La premsa afirmava “Pocas veces se habrá visto en Barcelona 

un siniestro tan espantoso. Las pérdidas ocasionadas por el mismo son cuantiosas; las 

consecuencias incalculables”1. La magnitud del desastre va generar rius de tinta i 

nombroses imatges de la destrucció, la majoria amb finalitat periodística, tot i que se’n 

van fer fins i tot souvenirs. Alguns pintors també palesaren el resultat de l’incendi. Un 

d’ells, el jove Josep Tapiró, que amb els anys arribaria a ser el pintor orientalista català 

més prestigiós i internacional, en feu un oli del natural intitulat Rescoldo entre las ruinas, 

que presentava de forma fidelment realista l’interior del malaguanyat teatre2. De fet, la 

seva pintura il·lustrava perfectament allò que explicava el Diari de Barcelona de com va 

quedar l’edifici després desastre, deia: 

 

“Las dobles y macizas paredes que forman la caja del edificio han quedado en pie, pero 

completamente descarnadas: el fuego penetró en los fosos cuyas bóvedas se han venido 

abajo. Dichas paredes aparecen lisas y descarnadas en toda su extensión. Véanse 

completamente despejados los boquetes en que estuvieron las puertas que daban paso a 

los palcos, lunetas, pasillos, etc., pero ni una leve ó pequeña muestra de objeto alguno de 

los que adornaban la platea ó el escenario”.3 

 

El punt de vista del quadre de Tapiró presenta l’interior calcinat des de l’entrada mirant 

cap a l’escenari i mostra l’espai buit on hi havia la platea amb el soterrani a la vista encara 

fumejant, els murs amb els accessos a les llotges ja inexistents i l’escenari amb l’arc nu 

d’on pengen corretges. Dins d’aquest espai devastat es distingeixen les figures diminutes 

de tres operaris ocupats en treure la runa, son l’anècdota humana, preceptiva en tots els 

quadres del vuit-cents i que a més mostren les grans dimensions, una mica exagerades, 



de la noble ruïna. Aquesta pintura realista, fruït de l’estudi del natural i d’execució 

meticulosa, ha copsat el tema incidint en la llum, la qual divideix cromàticament l’interior 

del teatre en dues meitats. La part dreta ombrívola, elaborada amb tonalitats fosques de 

terra, es troba plena de runa encara fumejant i l’esquerra per contra, més neta de restes, 

ha estat il·luminada amb tonalitats d’ocre clar. 

 

Aquesta obra és complementària a la que va fer del mateix tema Tomàs Moragas (1837-

1906),  que es troba actualment al Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre 

de Barcelona4. Moragas ha enquadrat l’escena des de l’escenari, mirant cap a la platea i 

les llotges, a l’igual que la majoria d’imatges fotogràfiques que hi ha sobre l’interior del 

teatre cremat5. Les dues obres pictòriques descriuen la carcassa de l’edifici destruït de 

manera semblant, sense estalviar-se cap detall i incidint en l’aspecte lumínic mitjançant 

el clarobscur, més contrastat en el quadre de Moragas que en el de Tapiró. Totes dues 

constitueixen possiblement els millors testimonis pictòrics del resultat de l’incendi del 

gran teatre. Moragas i Tapiró havien estat companys d’estudis a l’Escola de Belles Arts 

de Barcelona i eren amics. A més, tots dos admiraven i tenien un fort vincle d’amistat 

amb Marià Fortuny. De fet, l’any 1863 tots ells compartirien estudi a Roma, conjuntament 

amb Joaquim Agrasot (1836-1919), primer al Palau Borromeu de la via Flamínia, 

cantonada amb el Vicolo dell’Arco Oscuro, actualment Vil·la Júlia i, durant un temps, 

compartiren també domicili al segon pis del número 25 de la Via Avignonesi. Més 

endavant, l’any 1864, llogaren un estudi encara més gran a l’antic palau Campanne.6 

 

Tot i que des d’un primer moment després de l’incendi es decidí reconstruir el teatre, la 

ruïna monumental que pintà Tapiró podia suscitar perfectament un sentiment romàntic de 

nostàlgia del passat gloriós destruït pel foc. No obstant això, la tragèdia del Liceu era un 

fet d’actualitat colpidor, la qual cosa portà el pintor a presentar les despulles 

arquitectòniques amb una finalitat testimonial. Val a dir, en aquest sentit, que l’estricte 

realisme i la convincent versemblança esdevindran  trets propis de les pintures de l’etapa 

de plena maduresa d’aquest artista. Potser l’amistat amb el compatrici, folklorista i pioner 

de l’etnologia catalana Cels Gomis i Mestre (1841-1915), el qual a més li procurà alguns 

encàrrecs, influí en seu plantejament. 

 

Tapiró va centrar les seves creacions pictòriques en la representació de figures i escenes 

de costums. Això no va excloure que, en ocasions, l’artista dibuixés i pintés edificis i 



ruïnes, algunes de les quals van servir de marc escenogràfic dels assumptes que es 

desenvolupaven a les seves obres de gènere. L’artista ja havia representat nombroses 

arquitectures medievals quan estudiava a Llotja amb Claudi Lorenzale (1816-1889). 

D’aquest període destaquen els dibuixos de  monuments de les comarques meridionals, 

com el monestir de Poblet, el de Santes Creus, la catedral de Tarragona i, a Barcelona, 

l’església de Santa Anna, la de Sant Pau del Camp o la catedral. Més tard a Roma, durant 

els anys seixanta, representà  a l’oli les ruïnes de la Basílica de Maxenci amb uns trets 

formals afins a la comentada pintura del Liceu cremat. Així mateix, a la dècada següent 

va descriure amb realisme els interiors d’algunes esglésies romanes, dibuixà també 

l’Alhambra, pintà l’interior de la catedral de Granada i, més tard, a Tànger, pintà la torre 

del jardí del palau del governador, l’edifici de la tresoreria de la l’alcassaba, el fortí ruïnós 

que hi havia vora el seu estudi i els interiors d’algunes cases tradicionals.  

 

 

La trajectòria artística de Josep Tapiró 

 

Quan Josep Tapiró va realitzar l’obra objecte d’aquest breu estudi, tot just finalitzava la 

seva etapa de formació i començava el seu camí professional. S’havia format primerament 

a Reus, a l’Escola d’instrucció pública i  a l’acadèmia de Domènec Soberano (1825-1909) 

on conegué a  Marià Fortuny.  Posteriorment, des de 1853 fins 1857 estudià a Barcelona, 

a l’Escola Provincial de Belles Arts o de Llotja, on esdevingué deixeble de Claudi 

Lorenzale, el qual l’orientà cap al romanticisme natzarenista. D’aleshores daten un bon 

nombre de dibuixos d’estil lineal que tracten temes històrics, religiosos i literaris.7  Entre 

els anys 1858 i 1860 cursà estudis de pintura a l’Escuela Superior de Pintura y Grabado 

de Madrid i a l’acadèmia particular de Federico de Madrazo. L’ascendent d’aquest pintor 

fou important i, durant uns quants anys, a les exposicions oficials es presentava com a 

deixeble seu. Així mateix, es percep la seva influència en els retrats d’aleshores, que 

manifesten un cert caràcter purista.  

 

 Ja de nou a Barcelona, la primavera de 1860, finalitzà els seus estudis de Llotja i feu els 

seus primers treballs professionals. Només arribar decorà amb Antoni Cuyàs i Rovira la 

façana de la Diputació per rebre el batalló de voluntaris catalans al seu retorn triomfal de 

la Guerra Hispano-marroquina. No va ser l’únic encàrrec d’aquesta mena. Dos anys més 

tard, a Reus va dissenyar i dirigir la decoració dels jardins d’Euterpe destinats a la 



realització de concerts. A més, aquella mateixa temporada es va fer càrrec de 

l’ornamentació del Saló Filharmònic per a l’Exposició Agrícola Regional de Reus8. 

Tapiró compaginava els seus treballs decoratius amb la realització de retrats per encàrrec 

i olis de diversa temàtica com Rescoldo entre las ruïnas. Com s’ha vist, l’estil de les 

pintures d’aquest període tendeix gradualment cap a la descripció detallada de la realitat 

en què els contrastos de clarobscur posseeixen una gran importància. A diferencia de les 

seves etapes posteriors, en les que predomina el conreu de la tècnica de l’aquarel·la, 

aleshores encara pintava sobretot a l’oli. 

 

 Quasi dos anys després de pintar la carcassa del Liceu cremat, al març de 1863, la seva 

trajectòria canvià de forma radical en marxar a Roma amb Fortuny, on viuria més d’una 

dècada, fins després de la mort del seu amic. Josep Tapiró s’integrà al grup de pintors 

peninsulars que residien a la ciutat i que es reunien al cafè Greco. Com els seus amics,  

per fer dibuixos del natural amb model assistia regularment a les classes nocturnes de 

l’Acadèmia Giggi de la Via Margutta, des què va obrir les portes l’any 1863. 

S’especialitzà en la disciplina de l’aquarel·la, de la qual arribaria a ser un veritable 

virtuós.  Aquests anys,  influït per Fortuny, feu algunes escenes de gènere ambientades al 

segle XVIII seguint la moda de la pintura de “casacón” però sobretot aplicà els seus 

pinzells a la descripció costumista de l’ambient popular romà. De la mateixa manera que 

faria més endavant al nord d’Àfrica, va pintar nombrosos retrats de tipus humans 

pintorescos: indigents, camperoles, músics ambulants, nens jugant, religiosos, etc. Com 

ell mateix explicava a la seva correspondència, durant aquest anys les seves aquarel·les 

gaudien d’un gran èxit comercial. Com era normal entre els artistes del mil vuit-cents, 

també va compondre ambicioses escenes literàries i històriques fetes a l’oli, que enviava 

als certàmens oficials. En aquest vessant creatiu més acadèmic guanyà una menció 

honorífica a l’exposició de l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona de 1866.9 

 

L’estiu de 1871 va visitar Fortuny a Granada, el  qual estava instal·lat a la ciutat andalusa 

feia uns mesos, i al setembre van fer un viatge plegats a Tànger i a Tetuan acompanyats 

del pintor valencià que es trobava a Málaga Bernardo Ferrándiz (1835-1885). L’excursió, 

que durà un parell de setmanes, descobrí a Tapiró el que pocs anys més tard seria el tema 

definitiu de la seva obra: la descripció pictòrica de la vida tradicional nord-africana i dels 

tipus humans característics. A la tornada, Tapiró es va quedar uns mesos a Granada 

pintant la catedral i dibuixant a la Alhambra fins que va tornar a Roma a la primavera de 



1872 acompanyat del seu amic. Pocs anys més tard, el 21 de novembre de 1874, Fortuny 

va morir inesperadament. La desaparició del seu company va suposar el tancament de 

l’etapa romana i un veritable punt i a part en la seva trajectòria. Els anys següents va 

viatjar a París, Londres, Madrid i passà unes setmanes pintant a Tànger, que es convertiria 

aviat en el destí definitiu. Aquesta metrópoli, que des de 1777 havia esdevingut la ciutat 

diplomàtica del regne del Marroc, oferia bones condicions per poder-hi treballar, ja que 

s’hi podia viure còmodament amb pocs recursos i, a diferència de la resta del país, tenia 

unes bones condicions de seguretat. A més, era propera a Europa i ben comunicada per 

mar. Tapiró, que estava fascinat pel món marroquí, hi troba el lloc ideal per portar a terme 

els seus objectius artístics10.  

 

L’any 1877 va establir la seva residència definitiva a Tànger, la qual cosa comportà 

l’especialització temàtica de la seva pintura. A partir d’aleshores es centrà de manera 

exclusiva en la descripció pictòrica de la vida i l’aspecte dels tangerins. El seu estil 

d’escrupolós detallisme descrivia la realitat de forma objectiva, la qual cosa convertí les 

seves obres en exponents destacats del que s’anomenava realisme etnogràfic11. Va retratar 

tangerins il·lustres, núvies, santons, indigents, musics, esclaus i va pintar les accions de 

les confraries religioses, rituals de noces i escenes de la vida quotidiana. A diferència dels 

seus col·legues, no representà quasi mai els habituals estereotips imaginaris i etnocèntrics 

del gènere pictòric orientalista. El fet de viure dins d’aquella realitat li va permetre ser 

estricte a l’hora de descriure-la amb els pinzells. En definitiva, les seves obres van 

documentar el Tànger més tradicional, que aleshores començava a retrocedir per la 

pressió modernitzadora que acabaria convertint la ciutat en una metròpoli internacional 

durant l’època del Protectorat. Cal reconèixer que des dels inicis de la seva trajectòria, 

quan pintà El Liceu després de l’incendi, sempre s’atengué a la descripció de la realitat 

sense afegir-hi elements imaginaris.  

 

Pel que fa a la clientela de les seves creacions, era fonamentalment britànica, tot i que 

també va vendre algunes aquarel·les a Tànger, París, Barcelona, Sevilla, Madrid i Reus. 

Des del punt de vista comercial, les seves obres combinarien dos aspectes que les feien 

atractives per al mercat anglès: la temàtica orientalista i la tècnica de l’aquarel·la, que 

tradicionalment gaudia d’un gran reconeixement. A més, l’estricta versemblança dels 

assumptes i la manera de fer virtuosa ajudaren decisivament al seu èxit en el món artístic 

londinenc. Just a partir d’establir-se a Tànger, el pintor viatjaria cada primavera a la ciutat 



del Tamesis on exposaria amb èxit les seves aquarel·les a galeries i antiquaris de la zona 

de Picadilly Circus. Sovint, també participaria a les exposicions de la Royal Academy. 

 

A Tànger va adquirir un antic teatre al barri de Ben Ider, prop de la muralla de mar, que 

convertí en el seu estudi i on tingué una exposició permanent de les seves aquarel·les de 

cara a la venda. També hi havia exposada una col·lecció d’objectes tradicionals 

marroquins i una copiosa i valuosa biblioteca. De seguida, la visita a l’estudi es convertí 

en preceptiva per als amants de l’art que recalaven a Tànger i al cap de pocs anys, el 

carreró on estava situat l’atzucac que hi feia cap s’anomenà carrer Estudi Tapiró.  En 

aquest sentit, se’l considerava el pintor de la ciutat, atès que fou el primer que hi residí de 

manera permanent i la premsa informava sovint de les seves activitats tractant-lo sempre 

com una glòria local. A més, cada any, abans de marxar a Londres, els periodistes 

tangerins visitaven el seu estudi per veure les obres que hi exposaria i sempre en feien 

una ressenya elogiosa als diaris. Quan feia quasi una dècada que el pintor vivia a Tànger, 

el 21 de juny de l’any 1886 es va casar amb Maria Manuela Valerega Cano, natural de 

Tànger. La parella adoptà a Mesod Benitah, un orfe sefardí nascut l’any 1877, el qual 

després del traspàs de l’artista i de la seva vídua crearia el museu Benitah on es mostra 

durant molts anys el llegat del pintor12.  

 

Es pot afirmar que les darreres dècades del segle XIX van ser força fructíferes pel que fa 

a l’èxit de les seves obres i a l’obtenció de reconeixements oficials, tot i que alguns crítics 

manifestaven les seves reserves davant l’extrem detallisme del seu estil, per ells mancat 

d’expressivitat. Els criteris conservadors del certàmens institucionals en què ell era 

guardonat valoraven sobretot l’execució impecable i l’exotisme de la temàtica. Per 

aquestes característiques, l’any 1887 aconseguí una medalla de tercera classe a 

l’Exposición Nacional de Bellas Artes.13 El 1889 obtingué un diploma honorífic a 

l’Exposición Española de Londres14 i el mateix any fou guardonat amb una segona 

medalla a l’Exposició Universal de París15. El 1893 va guanyar la medalla única a la 

World’s Columbian Exhibition de Chicago16 i  l’any 1896 li fou atorgada una segona 

medalla a la tercera Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona17.  Val 

a dir que, aleshores, la seva obra es comercialitzava amb preus força elevats. A tall 

d’exemple, a l’esmentada Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona 

de l’any 1896, les seves aquarel·les tenien un preu de 5.000 pessetes, el més elevat de tota 

la secció amb diferència.18  



 

A inicis del segle XX la venda d’obres anà a la baixa. Tapiró va començar a tenir 

problemes de tipus respiratori i cardíac que li comportaren una significativa alteració en 

la vida professional. Va haver de fer repòs, i es va veure impedit de viatjar a Londres per 

comercialitzar les seves aquarel·les, com havia fet sempre. A tot això s’afegí l’absència 

de visitants i turistes a la ciutat, a causa de la inseguretat provocada per la rebel·lió de Bu 

Hamara i per les accions armades d’Ahmed Raisuni. A la mala salut i a la inseguretat 

calia afegir que la seva pintura, cada cop més llunyana de la modernitat, ja no tenia l’èxit 

comercial de les dècades anteriors. Tapiró sempre va mantenir els mateixos plantejaments 

estilístics i era totalment refractari als corrents pictòrics contemporanis. 

 

Malgrat tot, el pintor mai no defallí i portà a terme noves iniciatives com l’estada que feu 

a Madrid l’any 1907 per oferir les seves aquarel·les a l’Estat a través del ministre 

d’instrucció pública Antonio Maura19. El resultat fou una mica escàs, atès que només 

aconseguí vendre dos retrats que cobrà dos anys més tard i que  avui en dia es troben al 

Museu Nacional del Prado a Madrid. Després d’aquesta estada a la Península ja no tornà 

més a Europa i, des d’aquell moment, comercialitzà les seves obres, amb poc èxit, a través 

d’alguns marxants. Tapiró va morir a la una de la matinada del 4 d’octubre de 1913, a 

causa d’una insuficiència respiratòria, a l’edat de setanta-set anys. La seva desaparició va 

ser plorada pels tangerins. Els diaris dedicaren les primeres pàgines a l’artista20 i al 

funeral, que fou multitudinari, hi assistí gairebé tota la ciutat. Tot i la seva popularitat i 

prestigi, després de la seva mort l’artista va quedar relegat a l’oblit,  fins que fa 

relativament pocs anys s’ha recuperat la seva memòria i a l’actualitat es considerat un 

dels pintors catalans més interessants del segle XIX. 

 

 

                                                                                      Jordi À. Carbonell Pallarès 

                                                                                                Prof. URV. 
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