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Coberta
Gira-sols. Detall, c. 1909. Col·lecció particular.



Del 7 d’abril al 9 de juliol de 2017

Organitza i produeix: Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Comissaris: Eduard Vallès, 
conservador, i Elena Llorens, adjunta 
de conservació, Art Modern i 
Contemporani del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

El Museu Nacional organitza la primera exposició monogràfica celebrada en un museu 
sobre l’obra de Pere Torné Esquius (Barcelona, 1879 - Flavacourt, França, 1936), el pin-
tor d’enigmàtics espais tancats i reconegut il·lustrador.

Torné Esquius. Poètica quotidiana és el resultat d’una intensa tasca d’investigació i 
aplega un total de 85 pintures i dibuixos, en gran part inèdits, així com un conjunt de llibres, 
revistes i material imprès. Les obres exposades són una selecció d’un total de 300 treballs 
de l’artista que s’han pogut referenciar gràcies a aquesta investigació. L’exposició recorre 
tots els temes tractats per Torné Esquius i mostra una figura d’una gran singularitat.

Pintor i dibuixant, Pere Torné Esquius es va formar a l’escola Llotja de Barcelona, on va 
coincidir amb Picasso. Malgrat que l’any 1905 es va instal·lar a París, tornava regular-
ment a Barcelona per exposar i va mantenir sempre el contacte amb la seva ciutat natal. 
Gràcies a aquest contacte regular i a les bones crítiques que rebia, el seu nom va ser 
molt conegut al món de l’art català, si bé després de la seva mort la seva obra va caure 
en l’oblit i, fins a dècades més tard, no se li dedicà cap exposició monogràfica.

El balancí, c. 1913. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Un total de quatre obres de Torné Esquius van ser adquirides per l’Ajuntament de Barce-
lona el 1914. El Museu Nacional compta a la seva col·lecció amb cinc olis (i dos dibuixos), 
quatre dels quals s’exhibeixen habitualment a l’exposició permanent d’art modern. Es 
tracta del més gran fons de pintura d’aquest artista que hi ha en un museu, ja que la seva 
producció es troba disseminada, sobretot, en col·leccions particulars.

L’obra de Torné Esquius té una personalitat molt acusada i manté uns valors pictòrics i at-
mosfèrics que li atorguen unitat a tota la seva producció. Entre els motius més destacats 
de la seva producció hi ha els coneguts com interiors, ja siguin menjadors, sales o jardins, 
marc per a escenes de la vida quotidiana. En aquestes escenes crida l’atenció l’absència 
de la figura humana, de manera que el protagonisme recau sobre elements inanimats 
que poden arribar a produir en l’espectador un efecte inquietant, pertorbador. Així, a la 
majoria de les seves pintures, la sensació de quietud i intimitat amaga una història que 
contradiu la primera lectura de la imatge. 

L’exposició mostra aquests quadres d’interiors, però també d’altres temes com ara 
l’erotisme, el món del circ, escenes costumistes i el món infantil, un dels seus temes 
predilectes.

Torné Esquius. Poètica quotidiana treu a la llum un gran nombre d’obres inèdites, 
entre les quals destaquen diversos olis d’interiors, a més de quinze il·lustracions originals 
de Els dolços indrets de Catalunya, la seva obra més cèlebre, que fins avui es creien 

Galanteix. 1903. Oli sobre tela. Col·lecció Artur Ramon
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perdudes. També s’exposen les maquetes originals dels contes de Charles Perrault que 
el 1918 il·lustrà Torné Esquius per a una edició traduïda per Josep Carner. 

Un artista gens convencional

Torné Esquius no menà una carrera convencional, probablement per la seva personalitat, 
que el feu prendre una certa distància envers el món artístic.

Es va formar en ple modernisme, tal com mostra la seva obra de primera època. Per dife-
rents motius, la seva producció no encaixava del tot ni amb les propostes modernistes ni 
amb les noucentistes, encara que aquests darrers el consideraren un dels seus. La prova 
és el lloc d’honor que va ocupar en el llibre Els dolços indrets de Catalunya (1910), amb 
il·lustracions de Torné Esquius i pròleg de Joan Maragall.

Compaginà la pintura amb la il·lustració a diaris i revistes, activitat amb la qual es guanya-
va la vida, tant a Catalunya com sobretot a París. Col·laborà en publicacions franceses 
com Le Rire, Fantasio, La Vie parisienne o Le Courrier français, i a Catalunya amb Em-
pori, Papitu o Jordi. A l’exposició s’inclouen les il·lustracions en premsa i l’obra lliure, en 
la mesura que seguien un procés de creació en paral·lel.

A partir de les seves col·laboracions com a il·lustrador al món de la literatura per a infants 
(contes, llibres, material pedagògic divers) va construir una iconografia singular i molt 
personal de l’univers infantil, que li atorgà gran popularitat a la seva època. També va il-

La Bonaventura, Barcelona 1905. Col·lecció Ruberte Vegas Torné Esquius en una imatge de 1910.
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lustrar textos literaris, com per exemple la portada de Les tenebroses (1905) de Rafael 
Nogueras Oller o Verger de les galanies (1911) de Josep Carner.

El fet que la seva obra no fos presentada mai en un museu explica que som davant d’un 
artista desconegut pel gran públic. Amb motiu de l’exposició s’ha editat també la primera 
monografia dedicada a aquest artista on es reprodueix una àmplia selecció de la seva 
obra. Aquesta publicació inclou, així mateix, la primera biografia en profunditat que es 
publica de l’artista. També s’inclouen un centenar d’il·lustracions aparegudes a la premsa 
i les revistes catalanes i sobretot franceses.

Tant l’exposició com la monografia pretenen contribuir a redescobrir la figura d’aquest 
artista en tots els seus registres creatius. En aquest sentit, es pretén mostrar que la seva 
obra va més enllà de l’etiqueta de “pintor d’interiors i de nens” amb què és conegut tra-
dicionalment.

Torné Esquius. Poètica quotidiana s’inscriu en la línia del museu dedicada a revalorar 
artistes de gran qualitat i en alguns casos poc coneguts pel gran públic.

Dibuix original per a Els dolços indrets de Catalunya, c. 1903. 
Col·lecció Ramon Sancho
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TEXTOS DE SALA

Pere Torné Esquius (1879-1936) va crear una obra de gran singularitat que escapa a 
tota categorització dins el seu temps. D’una banda, va iniciar-se en l’art en ple mo-
dernisme, però va abandonar Catalunya quan aquest moviment encara era vigent; 
de l’altra, va ser reivindicat pels noucentistes malgrat que la seva obra presenta uns 
registres i unes solucions que no sempre s’adiuen amb l’ortodòxia noucentista. Del 
que no hi ha dubte és que Torné va desplegar tots els recursos i mitjans al seu abast 
per dotar d’una aura poètica els aspectes més prosaics de la quotidianitat, tal com 
evidencien des dels seus cèlebres Dolços indrets fins als interiors o les escenes cos-
tumistes de carrer. En el seu peculiar mètode artístic, els mitjans pictòrics no són més 
que recursos al servei de la força evocativa i la transmissió d’emocions. Torné Esquius 
va alternar la pintura amb la il·lustració en diaris i revistes, tasca amb què es guanyava 
la vida a França. Cada any venia a exposar a Barcelona, i és per això que gairebé totes 
les seves obres es troben en col·leccions particulars catalanes. Moltes d’aquestes pe-
ces s’exposen per primer cop en aquesta mostra, la primera antològica que li dedica 
un museu públic.

DELS INICIS MODERNISTES A PARÍS

Torné Esquius es va moure en unes coordena-
des similars a tants artistes del seu temps: es va 
formar a l’escola de Belles Arts de Barcelona, on 
tingué com a company Picasso, i va pertànyer al 
Cercle Artístic de Sant Lluc. Al marge de diverses 
col·laboracions en premsa, va fer la seva prime-
ra gran exposició en solitari a la Sala Parés l’any 
1903, on presentà una trentena d’obres, en què 
dominaven temàtiques galants de caire modernis-
ta amb influències franceses. L’any 1905 va aban-
donar Barcelona per París, però abans va presen-
tar l’exposició Flors del camí, en què el dibuix de 
caràcter costumista tenia un paper preponderant. 
Al contrari del paisatge barceloní, inèdit a la seva 
obra, el paisatge de París va esdevenir tema habitual dels seus olis, i es prolongà durant 
bona part de la seva carrera.

Dona amb pretendents, c. 1909. Col·lecció particular
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Llibres il·lustrats de primera època

Els inicis de Torné Esquius com a il·lustrador estan lligats al món del llibre. En aquest ves-
sant destaca la portada de Les tenebroses, de Rafel Nogueras Oller, un dibuix de tall crí-
tic que contrasta amb la tipologia d’il·lustració que el caracteritzava, centrada en el món 
dels infants. També col·laborà en l’incipient esperantisme, tot il·lustrant un parell de llibres 
del seu amic i pioner esperantista Frederic Pujulà i Vallès, Lo grafo erarinta i Naivulo.

Dibuix original per a Els dolços indrets de Catalunya, 
c. 1903. Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de Catalunya, 
c. 1903. Col·lecció Ramon Sancho

ELS DOLÇOS INDRETS

Abans de marxar a París, Torné Esquius havia enllestit uns dibuixos a la tinta que en el 
seu conjunt formaven un delicat catàleg de diversos racons de la geografia catalana, així 
com un particular inventari d’arquitectura domèstica popular i d’elements religiosos. Tan-
mateix, aquestes tintes no van veure la llum fins al 1910, quan van ser aplegades en un 
àlbum titulat Els dolços indrets de Catalunya, amb una acurada edició de la impremta 
Oliva de Vilanova. Aquest àlbum, avui peça de bibliòfil, va ingressar automàticament en 
el cànon estètic del noucentisme.

Trobada de 15 Dolços indrets

Fins avui, els dibuixos originals d’Els dolços indrets de 
Catalunya es donaven per perduts. La recerca duta a 
terme per a aquesta exposició ha permès localitzar-ne 
quinze en mans dels descendents del poeta Francesc 
Sitjà, gran amic i protector de Torné Esquius, els quals 

Els dolços indrets de Catalunya. Imp. Oliva de Vilanova, 1910. Pròleg de Joan 
Maragall i “Historia del llibre” de Francesc Sitjà. Col·lecció Ramon Sancho

8



s’exposen aquí per primer cop. L’artista els hi va deixar en custòdia abans d’anar-se’n a 
París el 1905, i Sitjà, molt probablement, s’encarregà de gestionar l’edició d’aquest àl-
bum d’exquisit regust noucentista. La nota introductòria que Sitjà hi va escriure evidencia 
la complicitat que hi havia entre ells. 

Torné Esquius, noucentista

El 1909, Eugeni d’Ors va distingir Torné Esquius amb el qualificatiu de «noucentista» en 
una de les seves Gloses publicades a La Veu de Catalunya. Dos anys més tard, el 1911, 
va incloure un interior seu a l’Almanach dels noucentistes, publicació-manifest amb què 
va voler donar carta de naturalesa al moviment noucentista. Gràcies a Ors el nom de 
Torné va ingressar a l’ortodòxia del noucentisme, a la qual cosa també va contribuir la 
seva amistat amb poetes noucentistes com Josep Carner i Guerau de Liost, a banda de 
Francesc Sitjà. No és estrany, per tant, que el 1911 il·lustrés la coberta del poemari de 
Carner Verger de les galanies.

Torné Esquius-Joan Maragall

Torné Esquius va mantenir una relació d’amistat amb el poeta Joan Maragall, com tes-
timonia aquest dibuix que li va regalar abans de marxar a París, així com l’epistolari que 
es van intercanviar. El 1904, i gràcies als bons oficis de Miquel Utrillo, Torné va anar a 
casa de Maragall per ensenyar-li l’aplec de dibuixos que ara coneixem com els «dolços 
indrets» amb la intenció que l’insigne poeta els beneís amb vista a una publicació futura. 
Sis anys després, Maragall va voler deixar constància de la seva admiració per l’art de 
Torné signant un elogiós pròleg a l’àlbum.

INTERIORS

Ja en vida, Torné Esquius fou conegut com el 
«pintor d’interiors», un apel·latiu que encara avui 
és vigent, atès que una part molt substancial 
de la seva pintura són els interiors/exteriors do-
mèstics sense presència humana. Formalment i 
conceptualment, aquestes pintures deriven dels 
interiors que apareixen als Dolços indrets, fins 
al punt que Torné va arribar a replicar-ne més 
d’un. Instants suspesos en el temps, la càrrega 
expressiva d’aquests interiors, de factura naïf, 
recau en els objectes inanimats que els habiten, testimonis d’una vida que palpita en una 
altra banda. No debades alguns poden resultar enigmàtics.

La cambra trista, c. 1913. Biblioteca Museu Victor 
Balaguer. Vilanova i la Geltrú
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TOT IL·LUSTRANT LA VIDA

Una de les temàtiques principals de Torné Esquius 
fou l’erotisme, sobretot en el vessant psicalíptic. 
Aquesta temàtica significa una disrupció en la seva 
producció habitual, per exemple respecte al regis-
tre costumista que l’ocupà des dels seus inicis. 
Imatges de nus femenins contrasten amb escenes 
de carrer protagonitzades per membres de classes 
subalternes com dides o cotxers, i per descomp-
tat pels nens, on mostrà els seus recursos com a 
dibuixant, amb un especial domini de la tinta. Amb-

dues temàtiques apareixen en publicacions catalanes, però sobretot a les franceses, on 
operà un canvi respecte al seu codi dibuixístic habitual, menys sintètic i més colorista, per 
necessitat de les mateixes publicacions. 

ARTS DEL CARRER

A banda de la pintura, Torné Esquius també vis-
qué professionalment de la il·lustració en premsa i 
revistes. A França col·laborà amb revistes com Le 
Rire, Fantasio, La Vie parisienne o Le Courrier 
français, i a Catalunya amb Papitu i La il·lustració 
Catalana, entre altres. Les il·lustracions anaven en 
paral·lel a la seva producció coetània, i replicaven 
tot sovint uns mateixos temes. El món de l’espec-
tacle per a infants, centrat en el circ i els putxinel-
lis, així com la figura de l’arlequí, conformen un 

univers estètic molt particular. En gran part d’aquestes composicions el protagonisme 
recau en la mirada de l’infant, més que no pas en la mateixa representació.

Les roulottes

Torné fou artista de contrastos, i en aquest sentit 
incidí en el revers del circ tot mostrant els humils 
carruatges, isolats i silents, on vivien els membres 
de la troupe. Els resol amb recursos inhabituals a 

Home descansant en un banc (repos hebdomadaire), 
1906. Col·lecció particular

Lluitadors de fira, c. 1909-1913. Vinseum, Museu de 
les cultures del Vi de Catalunya

Barraques de fira (Roulottes), 1909-1915. Col·lecció Artur Ramon
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la seva obra, tot mostrant-los en perspectives deliberadament tallades. Malgrat la dife-
rència temàtica, conceptualment aquestes obres són dipositàries del mateix llenguatge 
poètic i introspectiu dels seus cèlebres interiors.

EL MÓN DELS INFANTS

Torné Esquius va saber crear un llenguatge molt personal, sobretot en la recreació del 
món dels infants. És una temàtica transversal en la seva carrera, que ja apareix en les 
seves primeres exposicions, i aquesta sala només en conté una representació mínima. 
L’obra de caràcter infantil es projectà en tots els seus registres clàssics, des del dibuix i la 
pintura fins a la il·lustració en premsa i revistes. Però fou sobretot la il·lustració de contes 
infantils i llibres de tall pedagògic per a infants el que li va donar més popularitat. En tots hi 
aplicà el seu llenguatge planer i naïf, amb gran poder evocador i capacitat de transmissió. 

L’ART DE L’EFÍMER

El nom de Torné Esquius està estretament vinculat a les arts gràfiques gràcies a les seves 
col·laboracions regulars amb Ramon Tobella, propietari d’una de les impremtes capda-
vanteres dels anys centrals del noucentisme. Com a il·lustrador de referència de la casa, 
molts dels materials impresos que van sortir dels tallers Tobella de Barcelona (postals, 
menús, targetes de felicitació, etc.) porten el seu segell inconfusible. Malgrat la seva con-
dició efímera, la qualitat i cura amb què s’estampaven aquests impresos els van convertir 
en peces de col·leccionisme, i com a tals han arribat fins als nostres dies.

Les tenebroses, Rafel Noguera Oller. Joventut, 1905. 
Biblioteca de Catalunya. Les Petites annonces. publicat a Le Rire, 1907
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Plafons d’habitació infantil

Aquest conjunt de set olis apaïsats foren concebuts com a plafons decoratius d’una 
cambra d’infant, formada inicialment per un total d’onze. Si bé originàriament constituïen 
una unitat, cadascun sintetitza a la perfecció l’essència de l’obra infantil de Torné Esquius. 

Il·lustració de llibres de música. Cançons d’infants de Narcisa Freixas

Torné Esquius s’estrenà en el món de la il·lustració infantil de la mà de la compositora i 
pedagoga Narcisa Freixas, per a qui el 1905 feu els dibuixos que acompanyaven la pri-
mera sèrie de Cançons d’infants, un llibre que aplegava música, poesia i imatge en una 
veritable síntesi de les arts. La popularitat d’aquestes Cançons va portar la seva autora a 
fer-ne diverses sèries al llarg dels anys, la il·lustració de les quals sempre confià a Torné 
Esquius. La complicitat entre compositora i artista va ser molt gran, atès que, a banda 
d’il·lustrar els seus altres llibres de música, Torné també es va implicar en la difusió de les 

activitats de Cultura Musical Popular.

Llibres infantils il·lustrats. Andersen i Perrault

En època noucentista va quallar la idea que educar els infants 
suposava formar els ciutadans del futur. D’aquí que s’impul-
sessin nombroses iniciatives en el terreny pedagògic i també 
en el literari, com l’edició, el 1918, dels contes clàssics de 
Hans Christian Andersen i Charles Perrault traduïts per Josep 
Carner i il·lustrats per Torné. Dels darrers, se n’exposen per 
primera vegada les maquetes amb els dibuixos originals, que 
evidencien el grau de maduresa que havia assolit el seu llen-
guatge gràfic. 

Escena per a una habitació infantil, c. 1930-1932. Col·lecció 
M. Figueras.

Escena per a una habitació infantil, 1930-1932. Col·lecció 
particular.

Charles Perrault, Contes, Il·lustracions de Torné Esquius, 1918. Biblioteca 
Joaquim Folch i Torres, Museu Nacional d’Art de Catalunya
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1879
Neix l’11 de maig a Sant Martí de Provençals 
(Barcelona). 

1894
Entra a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, 
secció d’Arts Aplicades. 

1896
Accedeix a les Escoles Superiors de Pintura, 
Escultura i Gravat de l’Escola de Belles Arts. 

1897
Participa a la Tercera Exposició del Cercle 
Artístic de Sant Lluc.

1898

Participa en la IV Exposició General de Belles 
Arts i Indústries Artístiques de Barcelona.

1899
Participa a la Quarta Exposició del Cercle 
Artístic de Sant Lluc. 

1901
Guanya una «Borsa de viatge» de quatre 
mesos per completar la seva formació a 
Madrid. 

1902
Viatge a Madrid i sessions com a copista al 
Museo del Prado entre els mesos d’abril i 
juny.

1903
Abril: primera exposició individual a la Sala 
Parés de Barcelona. 
Realitza els dibuixos d’Els dolços indrets de 
Catalunya.

1904
Gener: exposició col·lectiva a la Sala Parés. 
Setembre: mostra col·lectiva organitzada 
per la revista Forma a la Sala Parés, en què 
presenta interiors dels futurs Dolços indrets.

1905
Maig: exposició individual a la Sala Parés 
titulada Flors del camí.
Il·lustra la coberta de Les tenebroses, de 
Rafel Nogueras Oller.
Il·lustra Cançons d’infants (primera sèrie), de 
Narcisa Freixas.

Es muda a París a final d’any.

1906
Concorre al Salon des Beaux-Arts.
S’integra al grup esperantista de París. 
Tardor: primera exposició individual a París. 
Comença a col·laborar regularment com a 
il·lustrador a la premsa francesa: Le Courrier 
français, Le Rire, Fantasio, La Vie parisienne, 
Le Sourire. 

1907
Tercer premi del Concurs Géraudel (secció 
cartells). 
Participa al Saló dels Humoristes de París, 
al qual va concórrer gairebé cada any fins a 
finals de la dècada de 1920.

1908

Il·lustra La grafo erarinta i Naivulo, de Frederic 
Pujulà i Vallès.
Comença la seva col·laboració amb 
l’impressor Ramon Tobella.

1909

Gener: exposició individual a la Sala Reig de 
Barcelona titulada Vidas de París. 
Il·lustra la segona sèrie de Cançons d’infants.
Eugeni d’Ors firma la Glosa «Torné-Esquius, 
noucentista». 

1910

Desembre: surt a la venda l’àlbum Els dolços 
indrets de Catalunya.

Cronologia
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1911
Ors l’inclou a l’Almanach dels noucentistes.
Il·lustra la coberta de Verger de les galanies, 
del poeta Josep Carner.

1912
Concorre al Salon d’Automne de París. 
Realitza anuncis per a la marca Dubonnet.

1913
Participa al Salon d’Automne. 
Desembre: exposa en la Galeria Dalmau de 
Barcelona.

1914
Gener: exposa a la Sala Athenea de Girona.

1916
Desembre: exposa a les Galeries Laietanes 
de Barcelona Tríptico de la guerra. 
Desembre-gener de 1917: exposa a les 
Galeries Dalmau.

1918
Il·lustra Piano infantil, de Narcisa Freixas. 
I·llustra els Contes d’Andersen i de Perrault, 
traduïts per Josep Carner. 
Resideix a Bézu-Saint-Éloi (Normandia).

1919
Exposa en la joieria Valentí de Barcelona. 

1920
Resideix a Neaufles-Saint-Martin (Normandia).

1921
Desembre: exposa a les Galeries Laietanes. 

1922
S’instal·la a Flavacourt (Picardia) amb 
Gabrielle Desroches. 

1924
Febrer: exposa a les Galeries Dalmau.

1926
Gener: participa en l’Exposició d’art català 
contemporani al Cercle de Belles Arts de 
Madrid. 
Febrer: exposa a les Galeries Dalmau. 

1927
Novembre-desembre: exposició a a la Sala 
Parés.

1928
Forma part del consell de redacció de la 
revista infantil Jordi. 

1936

Mor durant la nit del 25 al 26 de maig a 
Flavacourt.

Maquetes originals dels Contes de Perrault , 1918. Col·lecció particular.
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Autoretrat
c. 1903
Oli sobre tela
Artur Ramon Art

Les Tenebroses (portada per al llibre 
homònim de Rafel Nogueras Oller)
Barcelona, 1905
Tinta sobre paper
Col·lecció Paco Rodon i Rosa Prades

Artista pintant
París, c. 1906-1911
Tinta sobre paper
Museu d’Art / Fons d’Art de la Diputació de Girona

Galanteig
1903
Oli sobre tela 
Col·lecció Artur Ramon

Un flirt passant
1903
Pastel sobre paper
Col·lecció particular, Barcelona

Barques al Sena (Péniches)
París, c. 1916
Oli sobre tela
Col·lecció particular

El Sena. Pont Neuf i Quai des Orfèvres
París, 1918
Oli sobre tela 
Col·lecció particular

Rafel Nogueras Oller
Les Tenebroses
Barcelona, Joventut, 1905.
Biblioteca de Catalunya, Barcelona

Frederic Pujulà Vallès
La Grafo Erarinta
Barcelona, Tobella & Costa, 1908
Il·lustracions Torné Esquius. Biblioteca de 
Catalunya, Barcelona

Frederic Pujulà Vallès
Naivulo
Barcelona, Tobella & Costa, 1908. Il·lustracions
Torné Esquius. Biblioteca de Catalunya, Barcelona

Dibuixos de Torné Esquius exposats a 
la mostra Flors del camí i publicats a La 
Ilustració Catalana el 1905
Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

«Velles copistes », Papitu, Barcelona, 5/1/1909.
Col·lecció particular

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta i guaix sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta i aquarel·la sobre paper 
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Llista d’obres
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Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta i guaix sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta i guaix sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta i aquarel·la sobre paper

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta i guaix sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta sobre paper 
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta sobre paper 
Col·lecció Ramon Sancho

Dibuix original per a Els dolços indrets de 
Catalunya
c. 1903
Tinta i guaix sobre paper 
Col·lecció Ramon Sancho

Paisatge
1905
Tinta sobre paper 
Fons Arxiu Joan Maragall. Biblioteca de Catalunya

Josep Carner
Verger de les galanies
Barcelona, Fidel Giró, 1911
Col·lecció particular. Coberta il·lustrada per Torné

Pere Torné Esquius
Els dolços indrets de Catalunya
Vilanova, Oliva, 1910. Col·lecció Ramon Sancho

Pere Torné Esquius
Els dolços indrets de Catalunya
Vilanova, Oliva, 1910
Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Almanach dels noucentistes
Barcelona, Joaquim Horta, 1911. Col·lecció 
particular

Reproduccions de les 39 il·lustracions
que componen l’àlbum Els dolços indrets de 
Catalunya

Interior vermell
Oli sobre tela
Galeria Mercè Ros

Menjador
c. 1913
Oli sobre cartró
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Interior amb piano
c. 1909-1914
Oli sobre cartró
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Interior
c. 1913
Oli sobre tela
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Interior
c. 1911
Pastel sobre cartró 
Família Millet Fàbregas

Interior amb barra de pa (La peixera)
c. 1913
Pastel i llapis sobre paper
Col·lecció particular, Barcelona

Interior amb el retrat de l’àvia
c. 1914
Oli sobre cartró
Col·lecció Artur Ramon

Taula al jardí (El te) 
c. 1913
Oli sobre tela
Col·lecció Carmen Thyssen Bornemisza

Gira-sols
c. 1909
Oli sobre tela
Col·lecció particular

Interior groc
Pastel sobre cartró
Galeria Mercè Ros

Entrada d’una casa (Glicines)
c. 1916
Pastel sobre cartró
Col·lecció Alfonso d’Ors



El balancí
c. 1913
Oli sobre tela
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Interior
París, c. 1905-1914
Oli sobre tela 
Col·lecció particular

Interior (Mansarda)
París, c. 1905-1914
Oli sobre tela
Col·lecció particular

La cambra trista
c. 1913
Oli sobre tela
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la 
Geltrú

Cotxers
c. 1909
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció Josep Vidal Sanahuja

Cotxers parisencs
París, c. 1909
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció Artur Ramon

Grup de cotxers conversant
c. 1908
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Passeig infantil
c. 1907
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Dides
París, c. 1907
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

La bonaventura
Barcelona, c. 1905
Tinta, llapis de colors
Col·lecció Ruberte Vegas

Home descansant en un banc (Repos 
hebdomadaire)
París, 1906
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Venedora de globus
París, c. 1907
Tinta i aquarel·la sobre paper
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Pintor i model
París, c. 1911
Tècnica mixta sobre paper
Col·lecció particular

Dona emmirallant-se
París, 1908
Aiguafort i aquarel·la sobre paper
Col·lecció Ramon Sancho

Descans
Oli sobre tela
Col·lecció particular, Barcelona

Nu femení
París, c. 1907
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

El descans de la model
c. 1907
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció Artur Ramon

Dona amb pretendents
c. 1909
Tinta i pastel sobre paper
Col·lecció particular

«Cotxers», Papitu, Barcelona, 16/12/1908
Col·lecció particular

«Dodor et Tutur», Le Sourire, París, 7/12/1907
Col·lecció particular

«Tous en grève», Le Rire, París, 20/4/1907
Galeria Sicoris

«Basse-cour de Pâques», Fantasio, París, 
15/3/1920
Galeria Sicoris

«Plaisirs de villégiature», Fantasio, París, 
15/7/1920
Col·lecció particular

«Sous l’Inquisiton», Le Rire, París, 11/3/1911
Círculo del Liceo de Barcelona, Biblioteca

«L’Higyène de la femme», Le Rire, París, 
26/1/1907
Galeria Sicoris

«Petites annonces», Le Rire, París, 23/3/1907
Col·lecció particular

«Les petites annonces», Le Rire, París, 
14/12/1907
Galeria Sicoris
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«Pour résoudre la crise des domestiques», 
Fantasio, París, 15/12/1921.
Col·lecció particular

«Le Cadeau symbolique», Fantasio, París, 
1/1/1927
Col·lecció particular

«Remembrance», Le Rire, París, 6/8/1910
Círculo del Liceo de Barcelona, Biblioteca

La fira de Montmartre
París, 1915
Oli sobre tela
Col·lecció Fundació Palau

Lluitadors de fira
París, c. 1909-1913
Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper
VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya

Roulotte
París, 1909-1915
Oli sobre tela
Col·lecció particular

Barraques de fira (Roulottes)
París, 1909-1915
Oli sobre tela
Col·lecció Artur Ramon

Les Sous
París, c. 1905
Tinta i llapis de color sobre paper
Col·lecció particular, Barcelona

Arlequí-Narcís
c. 1913
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Le Jongleur
c. 1913
Aquarel·la sobre paper
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Putxinel·lis
París, 1906-1912
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Putxinel·lis
París, c. 1906
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Le Guignol
París, c. 1905
Tinta i llapis de color sobre paper
Col·lecció particular

«Trente-six sous...», Le Rire, París, 9/11/1907
Círculo del Liceo de Barcelona, Biblioteca

«Guignol», Le Rire, París, 27/11/1909
Círculo del Liceo de Barcelona, Biblioteca

«Le retour de la mi-carême», Fantasio, París, 
1/4/1919
Col·lecció particular

«Seduttore, traditore», Fantasio, París, 
15/12/1924
Col·lecció particular

Postals de Cultura Musical Popular
1910
Col·lecció Gabriel Villaronga

Postals
c. 1915
Col·lecció Gabriel Villaronga

Menú Santiago de Riba
1917
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Col·lecció 
d’Ephemera

Participació de naixement 
1925
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Col·lecció 
d’Ephemera

Factura de la impremta Tobella
1918
Col·lecció particular

Calendari de la impremta Tobella
per a 1934 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Col·lecció 
d’Ephemera

Calendari de la impremta Tobella
per a 1931 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Col·lecció 
d’Ephemera

Menú Tercer Sopar de Germanor
1917
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Col·lecció 
d’Ephemera

Targeta publicitària
Joseph Iglesias (Pólit). Constructor de obras
Col·lecció Gabriel Villaronga

Targeta de visita d’extintors Theo
Col·lecció Gabriel Villaronga

Cartell d’extintors Theo
París, c. 1914 
Col·lecció particular



Sant Jordi
c. 1933
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Nens descansant sota un arbre
c. 1930
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Associació de Pessebristes de Barcelona
Imprès
Col·lecció particular

Bombolles de sabó
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Arlequí 
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Victòria
1918
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

«Diu que una rosa...»
c. 1918
Tinta i aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

Confidències
c. 1909-1914
Tinta i aquarel·la sobre paper

La nena de l’ombrel·la
c. 1909
Oli sobre taula
Col·lecció Yvette Montsalvatge

Precocitat
c. 1909-1914
Oli sobre taula
Col·lecció particular

Les dues amigues
c. 1909-1914
Oli sobre taula
Col·lecció particular, Barcelona

Escena per a una habitació infantil
c. 1930-1932
Oli sobre tela adherida a taula
Col·lecció particular

Escena per a una habitació infantil
c. 1930-1932
Oli sobre tela adherida a taula
Col·lecció particular

Escena per a una habitació infantil
c. 1930-1932
Oli sobre tela adherida a taula
Col·lecció particular

Escena per a una habitació infantil
c. 1930-1932
Oli sobre tela adherida a taula
Col·lecció particular
Escena per a una habitació infantil
c. 1930-1932
Oli sobre tela adherida a taula
Col·lecció López Triquell

Escena per a una habitació infantil
c. 1930-1932
Oli sobre tela adherida a taula
Col·lecció M. Figueras

Escena per a una habitació infantil
c. 1930-1932
Oli sobre tela adherida a taula
Col·lecció Maria Asunción Vulart Riera

Els ossos
Oli sobre cartró

Marinerets
París, 1907-1914
Oli sobre cartró
Família Millet Fàbregas

Nens jugant
Tremp sobre cartró
Col·lecció particular

Narcisa Freixas
Cançons d’infants
Barcelona, Heinrich y Cª, 1905
Biblioteca de Catalunya, Barcelona

Hans Christian Andersen
Contes d’Andersen
Barcelona, Editorial Catalana, 1918
Biblioteca de Catalunya, Barcelona

Charles Perrault
Contes, il·lustracions de Torné Esquius
Barcelona, Ramon Tobella, 1918. Edició trilingüe 
en quatre volums
Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Maquetes originals dels Contes de Charles 
Perrault
1918
Tinta i llapis de colors sobre paper
Col·lecció particular
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Narcisa Freixas
Obres de Narcisa Freixas
Edició d’homenatge, Barcelona, Successors 
d’Henrich i Cª, 1928
Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Narcisa Freixas
Obres de Narcisa Freixas
Edició d’homenatge, Barcelona, Successors 
d’Henrich i Cª, 1928
Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (donació de la Sra. Anna Trias 
Teixidor)

«La tossuderia a mitges», Jordi
Barcelona, 16/6/1928
Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

«El meu oncle ja ha travessat el Canal de la 
Mànega amb aeroplà...», Jordi
Barcelona, 14/6/1928
Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Narcisa Freixas
Cançons d’infants. Segona sèrie
Barcelona, Heinrich y Cª, 1909
Biblioteca de Catalunya, Barcelona

Francesc Sitjà
«En P. Torné Esquius, poeta d’infants», Empori
Barcelona, 6/1907
Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya
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 Dates Del 7 d’abril al 9 de juliol de 2017

 Organitza Museu Nacional d’Art de Catalunya
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 Direcció Pepe Serra
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