
Voltava lꞌany 1925, quan el Foment del Treball de Vilanova i la Geltrú va decidir fer
reformes al seu cafè. Per fer-lo més atractiu als socis i visitants, van contractar a
alguns dels millors pintors vilanovins del moment... Joaquim Mir, Enric C. Ricart,

Martí Torrents i Alexandre de Cabanyes van ser els responsables de pintar els
plafons que decorarien les parets dꞌaquest cafè-restaurant. Les temàtiques per a

les pintures havien de ser festes i paisatges de Vilanova i la Geltrú. 

Voleu conèixer aquestes pintures i els seus artistes?

Aquesta és una fotografia històrica del cafè-
restaurant del Foment Vilanoví, lꞌespai original on
es van col·locar aquestes pintures que ara
sꞌexposen a la primera planta del Museu Víctor
Balaguer. Totes continuen juntes en una mateixa
sala, com el primer dia.

Joaquim Mir

Pinzellada ràpida.
Les seves taques de
color reflecteixen
com ningú la llum i
els colors de la
natura.

Enric C. Ricart

Pinzellada delicada i
minuciosa. La
simplicitat de les
formes omplen les
seves obres fins al
més mínim detall.

Martí Torrents

Pinzellada nerviosa i
ràpida.  Acostumat a
pintures de gran
format, els seus
paisatges ens fan
sentir petits.

Alexandre de
Cabanyes

Pinzellada lliure. Els
seus temes preferits
van ser sempre les
marines de la platja
de Vilanova.

CAFÈ FOMENT 2.0
CASALS DꞋESTIU AL MUSEU VÍCTOR BALAGUER

ELS ARTISTES



I Mir, que feia només uns anys que vivia a Vilanova, va decidir pintar les Comparses
de Carnaval, una festa que fascina a tothom la primera vegada que la veu. 

Tot i que eren molt amics, Mir i Ricart tenien tècniques molt diferents. En aquesta
escena de les Comparses veiem que la pintura de Mir tenia molt més color que
línia. 

Quines celebracions penseu que són les més importants de Vilanova? 

Els pintors del Cafè Foment van decidir decorar la sala
amb la Festa Major i el Carnaval.  

Ricart va escollir pintar el Drac de Vilanova, ja que
era un autèntic apassionat de la Festa Major. De
fet, el diable que fa pam i pipa a la pintura és ell
mateix!

Ricart treballava de la següent manera: primer
feia el dibuix, i després lꞌomplia de color. 



Per exemple, ho podem veure amb les aficions i professions, com en aquestes
escenes del mar i el camp de Vilanova i la Geltrú. 

Altres escenes que també van representar,van ser les feines i lꞌoci de
la ciutat. Fa 100 anys,  les aficions i les feines més habituals eren molt

diferents a les dꞌara...

I Ricart, en aquestes dues pintures, representa
escenes del camp: una amb unes noies que
recullen delicadament el raïm dꞌuna vinya -
fixeu-vos que al fons es veu una masia. I lꞌaltra
escena, les mateixes noies descansen i passen
la tarda amb un berenar al camp. 

Cabanyes va pintar els pescadors treballant a la platja de
Vilanova. La seva atenta mirada ens mostra lꞌesforç de la
feina al mar. 
A Cabanyes li agradava molt pintar a lꞌaire lliure, ja que
així podia retratar perfectament els autèntics colors de la
natura. 

Fixeu-vos en aquesta pintura,
i potser trobeu a dos dels
artistes que van fer el Cafè
Foment, i una antiga torre
que encara existeix a
Vilanova...! 



Des de la Collada, Mir va pintar aquest skyline
de Vilanova. Si us hi fixeu bé, els límits de la
ciutat han canviat molt. Algunes fàbriques ja
no hi són, i on abans tot era camp ara hi ha
cases, escoles, parcs...

Penseu en llocs on us agrada passar la tarda, els monuments, els museus, els
carrers, les places... I poseu a prova la vostra creativitat! Així, a més de passar una

estona divertida i creativa, podreu comparar com passa el temps també en la vida
i la imatge de la ciutat. Que cadascú de vosaltres dibuixi el que més li agradi.

Podeu ser més del color com en Mir, més de dibuix amb línies molt definides com
en Ricart, més abstractes com en Torrents o lliures com en Cabanyes. Però

sobretot, que cadascú dibuixi i pinti el que més li agradi i de la forma en que se
senti més lliure, de la mateixa manera que ho van fer els pintors del Cafè Foment. 

Els paisatges rurals i urbans també han canviat. Per fer-vos una idea,
mirem ara aquestes pintures de Mir i Torrents. Mir, uns anys més gran

que Torrents, va ser el seu mestre. Es nota la influència, oi?

Si mireu a l'horitzó, el cel i els núvols
ocupen gran part de la visió. En aquest cas,
Torrents ha volgut que el firmament sigui
el protagonista.
Pareu atenció a les formes i els colors.

I vosaltres, quins creieu que són els paisatges i les
festes més destacables de Vilanova en lꞌactualitat? 



Un cop tingueu els dibuixos de tot el grup, us proposem que els poseu en
comú per veure com queda el vostre Cafè Foment 2.0.! 

I si els voleu compartir amb nosaltres, ens podeu fer arribar les vostres
creacions a través de les xarxes socials, etiquetant @mvictorbalaguer. 


