
LExposició-Homena^e «Maria Fresen» 
Antecedents, l'homenatjada, l'exposició, la donació, balang agráiment... 

Deis dies 7al 16 d'abril passal —coincidint també, dones, ainb Setmana Santa— ¡a Junta dac/nest Musen Municipal va pre
sentar una inieressant exposició a la qual, de comú acord amb el fill de l'hanwnaljada, várcm donar el títol que encapa-ala 
aquest escrít. No solainení va ser molt visitada {les diades hi van ajudar), sino que tothom va sortir-ne gratamenl complagut 
i albora sorprés per la qualitat de l'obra exposada i peí descobriment, o re-descoberta, daquesta artista local, filia d'una 

gran familia vilassarenca. Fem-ne la crónica, perqué en quedi constcincia. 

Antecedents. D'engá de petit l'Anton Homs i Ferrés 
—de Ca la Duana, fill de Maria Ferrés i Puig— ha mantin-
gut una gran amistat amb la familia Barba, de Can Cénsio, 
els coneguts fusters. És a través deis Barba, principalment 
deis germans Francesca i Ascensi, que vaig fer coneixenga 
amb el senyor Antón. D'aixo deu fer poc mes de dos anys. 
Eli, assabentat de l'existéncia [?] del Museu Municipal i del 
butlletí Singladures, immediatament s'hi va interessar, ena-
morat com és de Vilassar i enyoradís del senzill poblet de 
quan era jove. Ho demostra el fet que no va trigar gens a tra-
metre'ns unes breus memories de la seva infantesa i joven-
tut, una part de les quals van ser publicades en el nostre 
número 7, de juny de 1989. També va insinuar lAnton —així 
és com vol que li diguin— que havia pensat en la possibili-
tat de llegar part de Tobra artística de la seva mare al poblé 
de Vilassar a través del nostre Museu. En reciprocitat ens 
várem oferir a organitzar-ne una exfjosició. 

L'homenatjada. Aquest és un esbós biografíe de «Maria 
Freser», redactat per lAnton Homs expressament per a 
l'Exposició-Homenatge a la seva mare: 

MARÍA FERRÉS I PUIG nasqué a Vilassar de Mar —a 
Ca la Duana— el desembre de l'any 1874. 

Filia d'Eduard Ferrés i Viada i d'Elvira Puig i Mir (de 
Can XanQ. 

Fbu la tercera de cinc germans: Paula, Joan, MARÍA, 
Eduard i Elvira. 

Anava a l'escola de noies de la senyora Dolores, al Camí 
ral. Entre les seves amigues d'infancia: les noies de la mes-
tra i la seva companya Eugenia Duran. 

Contava haver anat amb el seu pare a Barcelona a l'Expo-
sició del 88, on havien pujat a una de les atraccions que es 
deia «el globo cautivo». Es tractava d'un globus inflat amb 
gas amarrat amb un cable, que s'anava descabdellant quan 
el globus s'enlairava, i després era recollit peí cabrestant per 
tomar-lo a baixar a térra. No sabem fins a quina al?ária 
arribava. 

Es va casar l'any 1899 amb en Lluís Homs i Moncusí, 
natural de Valls, que a l'Escola dArquitectura de Barcelona 
va fer coneixen?a i bona amistat amb un company de Vilas
sar de Mar, que es deia Eduard Ferrés i F*uig. 

Les ocupacions professionals del marit el desplagaven 
algunes temporades lluny, on eren les obres que tenia al seu 
carree, i com que els desplaíaments eren llargs i dificulto
sos, s'enduia la familia amb ell. 

Així, cap al 1903, la Maria Ferrés, el seu marit i el seu 
noiet eren a La Pbbla de Lillet, prop d'on. al «Clot del Moro», 
es construía la fabrica de ciment de la companyia Asland, 

Ponada del programa de má de I exposició. 

EXPOSICIÓ - HOMENATGE 

«MARÍA FRESER» 
MARÍA FERRÉS i PUIG 

(1874-1964) 
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Una de les lames i tan deliciases escenes de platja que varen ser exposades. 

i per anar-hi ho feien: amb tren fins a Ripoll, amb tartana 
fins a Campdevánol (parada i fonda), i amb un trajéete de 
sis hores a dalt d'un muí, fins en aquell poblé on no sabien 
encara qué era un carro. A la seva arribada a la piafa del 
poblé, la quitxalla la rebé en baixar del muí amb una «ova-
ció» al crit d'«una senyora! una senyora!!!». 

Els anys 1904-1905 eren a Bonmatí, prop de Girona, on 
construíen una resclosa al riu Ter, cañáis, i una central hidro
eléctrica. Allá era mes fácil d'anar a ciutat amb una tartane-
ta que els hi duia els dies de mercat, i a les festes a missa 
i a diñar a una de les millors fondes. 

Després d'aixo ja se situaren a Barcelona, on els filis, 
lAnton i l'Elvira, creixien i anaven a escola. Passaven els 
estius a Vilassar —a Ca la Duana—, on anaven ais banys, 
i cada any es feia alguna sortida de tarda amb tartana amb 
altres familiars a Argentona o a Santa Elena dAgell, on s'ana-
va amb molta devoció. 

També passaven alguns dies a Valls, a una «masia» que 
a part de la térra, on es collien ametlles, vi, fruita d'estiu i 
verdures, tenien —i encara existeix— una casa, si no molt 
confortable ben construida, amb una bonica galería al davant, 
en la qual hom feia vida mes que a dins, i que constituía el 
punt d'enlla? entre el clos de la casa i el camp Iliure i els 
arbres. 

Bé! Si fins ara hem parlat de la Maria Ferrés i Puig com 
a dona, ara cal que en pariem com a artista. 

Era aficionada a la pintura des de forga jove, i assesso-
rada peí seu germá Eduard copiava a l'aquarella les tlors de 
la Klein —una pintora europea— editades en targes postáis. 

i també pintava del natural algunes flors camperoles. També 
retallant amb les tisores un fiíll de paper blanc sense cap 
dibuix, feia una mena de paisatges o diorames, on es podien 
veure arbres estilitzats, nens jugant al cércol o saltant a cor
da, tot plegat pura imaginació i fantasía. Pero tenien molta 
gracia i lleugeresa. 

Un dia el .seu germa li digué que si dibuixava amb la punta 
de les tisores, perqué no dibuixava amb llapis, que no copies 
mes, que dibuixés i pintes sempre del natural, i que assagés 
el sistema japonés de dibuixar de retentiva. I així ho féu. i 
dibuixava gent que havia vist al carrer, dones que tornaven 
de plaga amb el cistell al bra?, firaires. venedors ambulants. 
disfresses, artistes de varietés o de circ, etc. 

I vers l'any 1920 conegué en Rafel Estrany de Mataró, 
que era artista pintor i aiguafortista d'anomenada, i l'Estrany. 
sense ficar-se en les aquarelles, la inicia en la técnica del gra-
vat a Taiguafort. A ella i també al seu fill Antón, que Taju-
dava a preparar el betum, a encerar les planxes de zinc, i a 
tractar-les a l'ácid. 

I així debuta com a expositora la «Maria Freser», l'any 
1922 a la «Sala Pares» de Barcelona, junt amb el seu mestre 
en Rafel Estrany. Al cataleg de l'Exposició figuraven per part 
de l'Estrany una trentena d'aiguaforts de gran format. i de 
la «Maria Freser» una trentena d'aquareHes entre flors, jar-
dins i fulls d'álbum. i una dotzena de petits aiguaforts. 

Peí que fa a la crítica —i dei.xant ara de banda els meres-
cuts elogis a l'obra de TEstrany— cal dir que totes eren favo
rables i gairebé unánimement donaven mes importancia ais 
apunts i ais gravats. remarcant la captació del moviment de 



les figures, que a les aquareHes de flors, possiblement per
qué de tlors en pintaven molts artistes, pert) figures «vives» 
cap, i d aiguafortistes no n'hi havia gaires, i menys dones. 

[ torna a exposar el 1923, i el 1924, també junt amb en 
Rafe! Estrany a la mateixa «Sala Pares». 

Les critiques de la segona exposició eren una mica mes 
extenses. Per e.xemple. El Día Gráfico deia: 

-Maria Fresor |... | como acuarclisla y aguatbrtista se nos presen
ta esta interesante artistü, con una serie de obras siiricientc a dejar bien 
patente su personalidad.» 

I fa una certa gracia com alguns crítics es pensaven que 
es tractava d'alguna noia jove —i «Maria Freser» era a la ratlla 
deis cinquantii—, com és ara el de L'Esqueüa, que diu; 

"Artista xiroia i decidida, que dibuixa a e.sgarrapades i pinta amb 
molt de pit; tant que fins s'atreveix amb l'aiguatbrt. Té tra(;a en cop-
sar el.s movinients de les figures i en treure de l'aquareiia uns tons 
brillants... 

I el de ¿.íj Vanguardia deia: 

••[... j tocante a la señorita Freser, exhibe acuarelas, aguafuertes y dibu
jos al lápiz; estos, a nuestro juicio, lo mejor de entre sus obras.» 

Els temes de les seves obres eren: a) en les aquareHes 
les flors, jardins i algún paisatge; bj en dibuixos els apunts 
de platja, dansarines deis ballets i deis estudis d'en Magri-
nyá —el primer bailan' i director del eos de ball del Liceu—, 
de la Ivonne Alexander, de gent del carrer, deis que exami-
naven ilibres a les parades de la «Fira del Llibre» i ádhuc deis 
que miraven les pintures a les seves propies exposicions; i 
c) en aiguaforts —que constituíen el platfort entre les seves 
obres— gitanos, dansarines, gent de tavema i bruixes i brui-
xots —alguns d'eüs inspirats en Les bniLxes de Llers del poeta 
C. Fages de Climent—. 

A roli havia assajat alguna cosa, pero mai no n'havia 
exposat res. 

Consta en el CATÁLEG deis Artistes Catalans. 

Alio que deia el crític de L'Esqueüa de «noia xiroia i deci
dida» s'avenia perfectament amb el seu carácter, que Iligava 
millor amb la gent jove que amb els vells. Sempre deia que 
les seves amigues eren aquelles noietes a les quals, quan ja 
era molt gran, li agradava ensenyar-los gratis et amore a tre-
ballar llapis en má o amb els pinzells i els colors de 
Taquarella. 

Una vegada, baixant els graons de l'entrada d'aquella casa 
de Valls que hem citat abans amb el nom de «masía», els nois 
la volien ajudar, i ella els va dir: 

«—Que US penseu que sóc una vella de sei.xanta anys?» 

En tenia mes de vuitanta! 

Maria Ferrés i Puig, o «Maria Freser», com vulgueu 
anomenar-la, morí l'any 1964 a Valls, on fou enterrada al cos
tal del seu marit. 

L'exposició. Ja hem dit a l'entrada que la Sala Laietana 
va ser molt concorreguda, i els visitants s'endugueren una 
agradable sorpresa davant de la qualitat de la majoria de les 
obres. Maria Ferrés va practicar moltes modalitats de l'art 
del dibuix i la pintura, de les quals hi havia una bona repre-
sentació: aquarella, aiguatinta, carbó, aiguafort... En el tema 
floral i d'escenes de ballet podem veure com hi abocava la 
seva gran sensibilitat femenina; les gitanes ens sorprenen per 
l'enccrt en captar-ne fexpressió i el moment just que donen 
vivor ais tipus representats; deis aiguaforts exposats, els de 
tema de bruixes, inspirats en el poema de Caries Fages de 

Climent Les bruixes de Llers. i de personatges imaginaris, 
ens recorden inevitablement els Caprichos o la «pintura 
negra» de Coya. I ais vilassarencs «de sempre» els van col-
pir els molts i deliciosos apunts de platja per la vida que des-
prenen, que fa que els qui en la seva joventut ho varen viure 
se sentin transportats en el temps. 

Van .ser exposades 55 obres disposades en una trentena 
de mares, i mes de 70 aquareHes, dibuixos i esbossos de petit 
format —fuils de blocs d"apunts— de temes variáis: passos 
de ballet, tipus i escenes de carrer, escenes de platja, etc. Cal 
que rccordem que la majoria d'aquestes petites obres d'art 
la senyora Maria Ferrés les feia «de memoria», és a dir, cap-
tava les escenes, els tipus i els escenaris, s'ho gravava al cap 
i en arribar a casa seva ho traslladava al paper amb la seva 
mestria. 

La donació. Uns quants dies després d'haver desmuntat 
Texposició va venir a Vilassar el senyor Antón Homs acom-
panyat de la seva esposa i del seu fill. Ens várem trobar a 
cals germans Barba. D'engá de les primeres passes d'aquest 
afer Can Cénsio ha estat el quarter general del Museu (tam-
poc no tenim enlloc mes on anar). El senyor Homs va reti
rar algunes peques obres que per a ell teñen un significat 
especial, i de la resta, d'acord amb els familiars, ens en va 
fer donació per a Vilassar. 

Aquest és el resum de l'obra cedida: 
9 aiguaforts; 14 aiguatintes; 17 dibuixos a llapis; 111 aqua

reHes; 3 blocs d'apunts amb mes de 50 dibuixos i aquareHes. 
Per temes podríem classificar-ho així: 
Flors mes de 30; ballet cap a 40; tipus i escenes de carrer 

uns 50; platja mes de 80; etc. 

María Ferrés i Puig era una enamorada de les flors, 
i no és gens estrany que domines els temes floráis. 



Balan^. Em sembla que podem congratular-nos del bon 
resultat que per a tots ha tingut aquesta Exposició-Homenatge 
«María Freser». Per al senyor Antón Homs i Ferrés ha repre-
sentat una revifalla deis records de joventut i ha estat com 
un tribut a la persona i a l'obra de la seva mare; estem segurs 
que tant ell com la seva familia en servaran un agradable 
record. Per a Vilassar de Mar ha representat una entrada en 
contacte —per a molts la primera— amb Tob-.-a d'aquesta iHus-
trada vilassarenca i la coneixenga de la seva important obra. 
I, mercés a la generositat i a la bona voluntat del fill de 
l'homenatjada, ha representat així mateix que una significa
tiva part d'aquesta important obra artística quedi per al seu 
poblé nadiu a través de la donació que ha estat feta al Museu 
Municipal. 

Agraiment. Donacions com aquesta i alguna altra que 
darrerament s'ha rebut enriqueixen el patrimoni cultural de 
Vilassar, i mereixen tot Tagraiment deis convilatans. 

A través de les pagines d'aquest butlletí Singladures la Jun

ta Directiva del Museu Municipal vol agrair públicament al 
senyor Antón Homs i Ferrés i els seus familiars l'atenció que 
han tingut vers Vilassar, i a títol privat donar-los les gracies 
per admetre'ns al cercle de les seves amistats. 

El Museu Municipal esta amb deute amb la Francesca 
i lAscensi Barba per haver fet possible entaular la coneixen^a 
amb la familia de Maria Freser i per posar casa seva a dis-
posició de la Junta Directiva per tenir-hi les reunions i per 
guardar-hi les obres de Kartista. També, perqué han tingut 
l'excellent idea de fer un reportatge fotografíe de l'exposició 
el dia de l'obertura, del qual n'han fet un álbum-recordatori 
per partida triple: un exemplar per al senyor Antón Homs, 
un altre per ais propis germans Barba i el tercer per al Museu 
Municipal. 

Agraim l'interés i l'ajuda particular de Joan Pera, i tam
bé donem mercés a la Caixa d'Estalvis Laietana, que va posar 
a la nostra disposició la Sala dActes del carrer de Sant Roe. 

DÁMIÁ BAS 

Pan de les caricatures dibuixades per «Xerrts» (pseudónim de Joan Bertrán) i aparegudes al setmanari local L'Ona, núm. 14, de data 22 de gener de 
1927, amb ocasió de la ressenya de lexposició d'anistes locáis celebrada el Nadal de 1926 a la sala del Casino. Deis onze expositors. quatre eren de 
Ca la Duana, aquí representáis. Desquerrá a dreta. Maria Ferrés i Puig ("Maria Freser»), el seu germá l'arquitecte Eduard Ferrés i Puig, i el seus filis 

Elvira i Antón Homs i Ferrés. 

DONATIUS 

En els darrers mesos aquest Museu ha rebut els següents 
donatius: 

— Andreu Doménech, una considerable pila de periodics i revistes 
de diverses époques, pendents de classificació. 

— Josep Almera, una altra remesa d'eínes de mestréd'aixa, una cai
xa de fiísta amb documents i plánols d'embarcacions, i mapes 
geológics del canonge Jaume Almera. 

— Antoni Roque, un escaire i cinc serjants de diferents mides, entre 
ells un de 2'15 metres, tot de fusta i de considerable antiguitat. 

— Félip Fbnt, algunes eines de pagés. 

— Josep Nin, una gran fotografía de renterrament del doctor Robert 
(Barcelona, 1902). 

SITENIU... 
Si teniu a casa vostra alguna cosa poc o molt «vella» (mobles, 

estris d'ús domestic, eines del camp o d'oficis artesans. vestits. puntes 
de coixí, pintures. fotografíes, postáis, documents, programes, lli-
bres, i mil coses mes), abans de desprendre-us-en penseu que aquest 
Museu Municipal pretén recollir i guardar tot alió que d'alguna 
manera és patrimoni cultural i historie de la nostra vila. 

Si no teniu res per donar-nos, també podeu ajudar divulgant 
aquesta crida entre les vostres amistats. 

SINGLADURES 
Aquest Butlletí semestral del Museu Municipal es reparteix gra-

tuítament a tothom.qui ho té demanat. 
Si teniu interés a rebre'l soMiciteu-lo de paraula o per escrit a la 

Casa de la Vila o a algún component de la Junta: deixeu el vostre nom 
i l'adre^a. Ajudeu-nos a divulgar-lo entre qui veritablement hi esti-
gui interessat. 


