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Desplegant les noces de Canà, és el nom d’un nou projecte 

del Museu de l’Empordà de Figueres que tindrà lloc des del 

maig de 2014 fins al maig de 2015. 

 

Durant aquest llarg període l’obra recentment recuperada i 

restaurada de Marià LLavanera Les noces de Canà estarà 

exposada al primer pis del museu. I a l’entorn del qual,  

durem a terme exposicions, visites dinamitzades, tallers, 

xerrades, restauracions d’obres d’art in situ i diverses 

activitats per a tots els públics i per a centres educatius.  

 

El proper dissabte 17 de maig, a les 12 del migdia (coincidint 

amb la celebració del Dia Internacional dels Museus), 

inaugurarem l’exposició retrospectiva dedicada a aquest 

autor i a la seva obra.   

 

Visites guiades a l’exposició amb Quim Tremoleda:  

Diumenges, 18 de maig, 1 i 15 de juny, a les 12h.  

(gratuïtes, places limitades amb reserva prèvia) 

 

Comunicació: 
 infome@museuemporda.org   www.museuemporda.org    
Rambla, 2  17600                                              T. 972 502 305 
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LA RECUPERACIÓ DE L’OBRA   
 
CONTEXT HISTÒRIC. Aquesta pintura de Marià Llavanera, que representa les Noces de 
Canà, es considerava perduda. La descoberta, arran d’una donació a l’Ajuntament de 
Lladó, és de gran importància ja que l’artista va morir als 37 anys i, tot i que va 
treballar intensament de 1916 a 1927, la seva producció pictòrica és, conseqüentment, 
limitada. Desconeixem la data exacte en què va iniciar aquest treball, però sabem per 
testimonis escrits dels seus contemporanis –i algun del propi autor- que la realització 
d’aquest gran projecte el va absorbir i obsessionar durant molt de temps, com a 
mínim, des d’un any abans del seu traspàs.  
 
A part de les seves dimensions, aquest quadre té la peculiaritat que Llavanera el va 
pintar utilitzant com a models la gent del poble, i molt probablement, utilitzant 
vestuari del grup de teatre local. A partir de la seva restauració i exhibició pública, 
s’iniciarà un estudi iconogràfic i històric per intentar identificar les persones, paisatges 
i localitzacions que hi són representades. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ. L’obra presentava greus deformacions 
provocades per haver estat plegada durant molt de temps. A causa dels plecs -de 
forma rectangular-, es van produir pèrdues de capa de preparació i pictòrica. La 
pintura presentava aixecament i problemes d’adhesió. Els plecs també havien provocat 
uns esquinçaments, majoritàriament horitzontals, resseguint tota la longitud de la tela. 
A més a més, hi havia molta brutícia superficial adherida. 
 
PROCÉS DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ. El tractament sobre el suport ha consistit en 
la minimització de les deformacions i plecs, en la sutura i reforços dels talls i en 
l’aplicació d’empelts de tela a les zones perdudes. Ha calgut fer un reforç perimetral 
amb tela de lli i un adhesiu termoplàstic. La tela s’ha muntat en un bastidor nou de 
tensió selectiva, fet de fusta i alumini –materials que aporten lleugeresa i estabilitat i 
que facilitaran el seu trasllat definitiu, a partir de l’any 2015 a la seu de l’Ajuntament 
de Lladó -.  
 
S’ha realitzat un tractament general de fixació i l’aplanament dels aixecaments. La 
neteja de la superfície pictòrica ha consistit en un sistema aquos de pH controlat. La 
presentació final del quadre s’ha fet seguint un criteri discernible en les llacunes grans, 
s’han anivellat la major part de les llacunes i s’ha retocat amb aquarel·la, fent un 
plomejat vertical que permet homogeneïtzar el conjunt de lluny però visible a curta 
distància. Com que es tractava d’una pintura inacabada, no tenia cap vernís final, i s’ha 
conservat tal com estava, sense aplicar una capa de vernís.  
 
 
 
L’EXPOSICIÓ  
 
Aquesta retrospectiva de Marià Llavanera (Lladó, 1890-1927) està dedicada a la 
recuperació i restauració de la pintura de gran format Les noces de Canà, que 
representa la visió de l’artista sobre aquest passatge bíblic. El va pintar al segon pis de 



la seva casa de Lladó, després d’enderrocar-ne una paret, muntar-hi un bastidor amb 
una tela de 2,55 x 4,80 metres, llogar robes de teatre i demanar a parents i amics que li 
servissin de models. Volia emular la composició homònima de Paolo Veronese (1563) 
que havia admirat al Louvre de París, però a l’empordanesa. Inacabada, s’havia 
exposat únicament a les Galeries Laietanes de Barcelona l’abril de 1927, set mesos 
abans de la mort prematura del pintor. Fins fa molt poc s’havia considerat perduda. 
 
La mostra està formada per una selecció destacada d’obra procedent de col·leccions 
particulars –una desena de les quals inèdites-  i museus (MNAC, Museu de Montserrat, 
Museu de Valls, Museu Víctor Balaguer, Fundació Banc Sabadell i Reial Cercle Artístic 
de Barcelona), en la qual dominen els autoretrats i els paisatges característics del seu 
entorn lladonenc.  
 
 
BIOGRAFIA: Marià Llavanera i Miralles (Lladó 1890-1927) 
 
Marià Llavanera pertanyia a una família de propietaris rurals i el seu avi el va fer hereu 
d’un patrimoni centrat en diverses cases i propietats a Lladó i els seus entorns. A nivell 
personal fou extravertit, vital. Era un home atractiu, de bon físic i moltes qualitats 
esportives, que va practicar en la seva joventut. També era un bon coneixedor del 
territori i amant de la natura, que va recórrer anant de cacera. En el pla social i polític, 
com a seguidor d’una tradició familiar, podríem dir que era conservador i religiós.   
 
La seva gran passió, però, va ser la pintura a la qual es va dedicar de manera 
sistemàtica, quasi obsessiva, quan se li va despertar amb gairebé vint anys. Fou alumne 
de l’Escola d’Olot, on va rebre classes d’Iu Pijoan i d’Enric Galway, on anava amb moto 
o bicicleta. La inflexió es va produir quan es va presentar al polític figuerenc Puig 
Pujades l’any 1916. Aquest, molt afeccionat a l’art, es va adonar del seu talent i va 
ajudar-lo tot exposant les seves obres primerenques i va escriure un article a 
l’Empordà Federal en el qual certificava la seva vàlua artística. També va presentar-li 
Josep Bonaterra que fou el seu gran amic i company.  
 
El seu temperament fort va fer que mai no quedés encaixonat en cap estil ni de cap 
fórmula, ja que tenia la seva pròpia personalitat i la seva terra natal com a model. Va 
pintar paisatges, natures mortes, interiors amb figures i retrats. La seva paleta 
colorista i rica en matisos i en moviment, és molt expressiva. Dominen els verds, 
negres, sienes i ocres propis del paisatge dels camps magres, argilosos i dels olivars 
dels terraprims de l’Empordà de Cabanelles i Lladó. Sovint, de fons, els pics del Mont i 
el Canigó. La seva etapa de plenitud pictòrica no arriba als deu anys, tot i això, Josep 
Pla el va considerar l’iniciador de la pintura empordanesa i Fages de Climent el 
sintetitzador de les virtuts de l’estil olotí i de l’empordanès. A Barcelona, va rebre els 
elogis dels crítics i escriptors Carles Capdevila, Just Cabot i Rafel Benet. 
 
Va participar en mostres col·lectives oficials i exposar individualment, amb molt d’èxit, 
a Barcelona els anys vint del segle passat. Va viatjar a París, Bèlgica i Itàlia per visitar 
museus i exposicions. S’entusiasmà de tal manera pel Veronès i Tiziano que va 
començar el que ell creia que seria la seva gran obra “Les noces de Canà”, de grans 



dimensions, que no va poder finalitzar, tot i que va ser exhibida en la seva darrera 
exposició a les Galeries Laietanes.  
 
 
El ressò de Les noces de Canà a l’època:  
 
Marià Llavanera un dels pares del paisatgisme empordanès, va desconcertar amics i 
companys de professió quan va posar-se a treballar en Les noces de Canà, una pintura 
monumental de tema bíblic. Per descomptat, l'empresa era fruit de la seva admiració 
per Les noces de Canà (1563), l'oli homònim de Paolo Veronese que es pot veure al 
Museu del Louvre.  
 
L'obra de Veronese té unes dimensions colossals: 994 cm de llarg x 677 cm d'ample. 
S'inspira en el primer miracle conegut de Jesús: la transformació d'aigua en vi durant 
l'àpat d'un casament, al qual va assistir amb la Verge Maria i alguns deixebles. 
Veronese situa l'escena dins d'un marc arquitectònic del renaixement i incideix en 
l'ambient festiu de la vetllada, incloent-hi la presència d'un grup de músics. La 
magnitud de la peça permet congregar més de cent personatges a la seva part inferior. 
 
Pocs dies després de morir Llavanera, el novembre de 1927, el crític d'art Carles 
Capdevila recordava l'impacte que li havia produït aquest oli tan espectacular: "Fa uns 
dos anys que el varem trobar a la sala gran del Louvre. Després de passejar una estona, 
ens va portar davant les Noces del Veronès i va començar a descabdellar projectes. 
Volia fer coses grans, importants: l'enorme tela del venecià l'al·lucinava. Quan tornaria 
a Lladó començaria una cosa d'aquelles, volia provar-ho". I Tal dit, tal fet.  
 
L'enormitat del projecte, afegit a un estat de salut cada cop més precari, li impediria 
acabar la pintura. Malgrat això, Llavanera va voler mostrar-la en la seva última 
exposició, celebrada a les Galeries Laietanes de Barcelona, l'abril de 1927. Llavanera, 
que encara confiava a poder acabar-la, l'ensenyava al públic perquè aquest hi pogués 
"veure els meus anhels i les meves esperances". 
 
Just Cabot, des de La Nova Revista, va elogiar el risc de l'artista en llançar-se a "la gran 
aventura de pintar una tela de grans dimensions, com en pintaven els mestres". Les 
noces de Canà, afegia, era una obra honrada de cap a peus on "Llavanera no defuig les 
dificultats, ni rebaixa la qualitat de la pintura; s'encara amb elles i les resol lleialment". 
Cabot pensava que, tot i estar inacabada, la pintura ja comptava amb "alguns trossos 
que poden ésser tinguts per definitius". 
 
Carles Fages de Climent, des d'El Dia de Terrassa, també lloava el que Les noces de 
Canà deixava entreveure: "Entre les figures es fan remarcar per la seva vida i 
naturalitat algunes de les que integren el seu quadre, tot just començat, prometedor 
d'un conjunt harmònic de gran audàcia". En un segon article, aquest a La Nova Revista, 
Fages suggeriria el conjunt de l'obra pictòrica de Llavanera com un punt de trobada 
entre els paisatges garrotxins i empordanesos. Segons deia, en els plans allunyats dels 
seus quadres hi apareixia la plana empordanesa "vista des de la primera gradació de la 
muntanya estant", mentre que en els primers termes s'hi revelava la seva "afinitat 



objectiva amb l'anomenada Escola d'Olot". Les noces de Canà podria corroborar 
aquesta tesi, ja que les muntanyes del voltant de Lladó es veuen a través de les 
obertures de la gran galeria, situada al darrere dels personatges.  
 
La mort de Llavanera va colpir amb força els seus amics. Josep Puig Pujades, que li 
havia exposat els primers llenços als aparadors dels magatzems Puig París de Figueres, 
escriuria: "Els seus 37 anys podrien fer pensar en la maduresa d'un cos, però el que és 
l'ànima restava pura i ingènua com la d'un infant, amb tot l'encantament dels infants, 
amb tota la seva innocència i la seva salvatgia". 
 
Josep Pla, en teoria poc donat als sentimentalismes, també va quedar tocat. S'havien 
conegut a la llibreria Canet de Figueres, on l'artista s'acostava en bicicleta els dijous, 
els dies de mercat. L'any 1980, Pla li va dedicar un article, Abans i després de la mort de 
Llavanera, on afirmava: "La mort d'aquell home em produí un gran efecte. Abans 
d'aquesta mort, vaig ser un ximplet feliç, tirant a rural. Després de l'enterrament vaig 
ser una altra cosa –almenys ho sospito. I així tot passà avall, naturalment".  
 
 
El ressò de Llavanera entre els pintors empordanesos:  
 
La mort prematura de Marià Llavanera va fer que la seva obra s'anés diluint entre les 
generacions d'artistes posteriors a la guerra civil. Per sort, Josep Bonaterra (Figueres, 
1884-1958) i Ramon Reig (Manila, 1903 – Figueres, 1963) van mantenir viu el seu 
record i van reivindicar Llavanera com a un dels punts de partida de l'escola 
paisatgística empordanesa. Josep Bonaterra i Marià Llavanera sentien una admiració 
mútua. S'havien conegut pels voltants de 1916 i van simpatitzar de seguida. "Jo me 
n'anava a Lladó –recordava Bonaterra– i ens en anàvem junts a pintar a Cabanelles, a 
aquells entorns tan bells i tan desconeguts dels pintors". Fins aleshores, Bonaterra 
només practicava l'aquarel·la però la presència de Llavanera el va estimular a pintar a 
l'oli. "Una vegada érem a Roses, sense deixar-nos veure l'un a l'altre el que pintàvem. 
Un matí, en aixecar-me, Llavanera em diu entusiasmat: –Mireu, Bonaterra, m'he 
aixecat a les tres d'aquesta nit per veure el vostre quadre i podeu estar segur que, si 
poguéssim ajuntar lo vostre i lo meu, pintaríem com els àngels".  
 
Ramon Reig era molt més jove que els dos pintors, però va exposar al seu costat ben 
aviat. Ho va fer dins l'Exposició Col·lectiva d'Artistes empordanesos, celebrada a la 
Societat de Concerts de Figueres el 1918. Reig, de fet, hi va participar convidat per 
Bonaterra, que havia quedat admirat amb el seu oli "Pati de ca la Cisa". A partir 
d'aquell moment, Bonaterra i Llavanera es convertirien en referents importants per 
Reig. Els tres pintors van tornar a exposar junts l'any 1922. Ho van fer dins d'una altra 
col·lectiva important: l'Exposició d'Artistes Empordanesos, celebrada al Casino 
Menestral, on també hi van participar Salvador Dalí, Llorenç Cairó i Frederic Marès. La 
crítica del moment també els va enaltir. No seria fins l'any 1933, a la mostra Pintura 
Catalana Contemporània, que Atenea va organitzar a la capital empordanesa, en què 
Llavanera, Bonaterra i Reig van compartir sales amb Dalí, Miró, Mir, Sunyer, Togores, 
Llimona i Grau Sala. En el parlament inaugural, Reig va tenir paraules emotives per 
Llavanera, mort sis anys abans: "Llavanera ajuntava a l'instint i la força que li donava la 



Garrotxa, la claredat, concisió i fermesa de dibuix i color que li comunicava l'estimació 
que sentia pels mestres de la Renaixença".  
 
L’any 1955, Reig va elogiar-lo des de la revista Canigó. "Amb un art que arrenca de 
l'escola impressionista –hi escrivia–, va anar evolucionant amb el temps, evolució que, 
sense apartar-lo d'una conducta, el duu a una sèrie de canvis que fan visible, en les 
últimes teles, una meta ben allunyada de l'apuntada en els inicis. Això sí: en cap 
moment li falla la intuïció, ni deixa de progressar, ni l'abandona una ambició 
professional nobilíssima i il·limitada. És un pintor poc estudiat i la seva obra s'hauria de 
revisar fent-ne una exposició retrospectiva, perquè és molt bo". La retrospectiva 
reclamada no va trigar a materialitzar-se. Ho va fer l'octubre de 1956, a les 
dependències del Museu de l'Empordà –situades aleshores a l'Institut Ramon 
Muntaner–. Es presentaven algunes peces de Llavanera que s'havien pogut veure, 
aquell mateix any, al Cercle Artístic de Barcelona. El pintor Evarist Vallès era un dels 
particulars que havien cedit obres per la retrospectiva. El jove era bon amic de 
Bonaterra, apreciava la feina de Llavanera i havia rebut de Reig les primeres classes de 
pintura. Tot i l’evolució formal del seu recorregut Vallès no deixaria mai d'estar 
connectat a aquella forma d'entendre i sentir el paisatge que havia encetat Llavanera. 
El fil de la continuïtat persistia. L’any 1984, el Museu de l’Empordà, ja situat a l’edifici 
de la Rambla, torna a organitzar una exposició. 
 
 
Crèdits de la restauració: 
 
CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA (CRBMC) 
CLASSIFICACIÓ GENÈRICA: Pintura sobre tela/ OBJECTE: Quadre/ MATERIAL / TÈCNICA: 
Pintura a l’oli/ TÍTOL / TEMA:  Les noces de Canà/ AUTOR: Marià Llavanera i Miralles 
(Lladó, 1890-1927)/ DIMENSIONS: 255 x480 cm/ DATA: c.1925-1927/ PROCEDÈNCIA: 
Ajuntament de Lladó/ NÚM. DE REGISTRE DEL CRBMC: 11.892 
COORDINACIÓ:  Maite Toneu 
RESTAURACIÓ: Lourdes Domedel, Maria Sala i David Silvestre 

                Amb la col·laboració de Maria José Piñeiros 
ANY/S DE LA RESTAURACIÓ: 2012-2013 
FINANÇAMENT: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Girona, Ajuntament de Lladó i Ajuntament de Figueres. 
 

Crèdits de l’exposició: 

MUSEU DE L’EMPORDÀ DE FIGUERES 
COMISSARIAT I DOCUMENTACIÓ: Anna Capella, Teresa Miquel i Quim Tremoleda 
SUPORT DOCUMENTAL: Lorena Beltrán, Camile Rose, Sebastià Roig i Berta Xirinachs 
CONSERVACIÓ PREVENTIVA: Elena Boix 
MUNTATGE I MANTENIMENT: Carles Morillas 
SERVEI D’ATENCIÓ AL VISITANT: Montse Herrera i Anna Domínguez 
PRODUCCIÓ: Consorci del Museu de l’Empordà (Ajuntament de Figueres, Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i Fundació Gala-Salvador Dalí), amb el suport del  
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona 



 

 

 

 

 

 



 

         

 


