José Zamora. Vestit de flors (La moda infernal). París, 1923. Guaix sobre paper. Col·lecció Piollet.

Fulls de sala - Català

Amb la col·laboració de:

José Zamora, dibuixant i figurinista de teatre, cartellista, publicista,
creador de tendències de moda, comentarista i influencer avant la lettre,
ballarí, mim i artista total de l’art efímer del segle XX.

José Zamora, o José de Zamora en les signatures, és l'artista total de l’art
efímer del segle XX. Figurinista, escenògraf, publicista i dibuixant, utilitza
l’estil Art Déco per il·lustrar i reproduir la vida alegre i frívola de la Belle
Époque. A París fou assistent de Paul Poiret, el modista que alliberà les
dones de la cotilla, i va treballar com a dissenyador per a Henry Varna,
famós actor i empresari teatral. Fou amic de Coco Chanel, Colette,
Joséphine Baker, Mistinguett, la reina de les vedets, i d’altres dames
que va vestir amb les seves creacions. L’elegància i la moda femenina
són els aspectes més importants en els seus retrats de dones estilitzades.
Va ser company de col·legi d’Álvaro de Retana, novel·lista psicalíptic.
Ambdós volten pels carrers de Madrid guarnits amb un cert gust flamboyant
i llueixen els seus models extravagants, ben maquillats, sense por al què
diran. Els acompanya també l’escriptor i aristòcrata Antonio de Hoyos y
Vinent, autor del gènere galant, intel·lectual, homosexual de fama
escandalosa i vida llicenciosa del seu temps. Junts van compartir vida
noctàmbula amb Carmen Tórtola Valencia, ballarina exòtica, dona moderna,
model per a la marca de perfums Myrurgia.
Més enllà d’aquest estereotip de bohemi impenitent i vividor mundà,
s’amaga l’artista de revista, el mim, el ballarí, el showman, el traductor,
el publicista i el guionista de cinema que va ser José Zamora. Un pioner
de la diversitat, adalil de la llibertat, creador de fantasies inimaginables,
adorador de la feminitat portada a l’extrem de l’erotisme i de la procacitat
damunt dels escenaris dels teatres més famosos de París, Barcelona i Madrid.
Pepito Zamora fou una ànima brillant, l’espurna que encén els llums del
teatre de varietats amb plomes i lluentons; un figurinista original i atrevit;
el publicista que va posar Sitges a l’aparador de París, i la baula perduda
en la història del turisme durant la postguerra i el franquisme.
Era necessari reivindicar l’aventura i l’obra de José Zamora, l’artista de
revista vertiginós, rigorós, irònic, frívol i irreverent que es va passejar pel
costat més gai i bèstia de la vida alegre en els anys més foscos. Ell fou
l’ambaixador del Madrid més castís a París i l’importador de les novetats
parisenques a la «villa y corte», mentre que Sitges va esdevenir el seu
paradís, el seu refugi on estimar amb llibertat i ser estimat amb passió,
fins a la mort.
L’exposició recupera la figura de Pepito Zamora; actualitza el personatge
popular i famós que va ser; posa nous documents a l’abast per donar a
conèixer aspectes de la seva vida fins ara desconeguts, i fixa la data del
seu naixement, l’1 de juny de 1892, un secret molt ben guardat i, per tant,
fins ara, una dada incerta.

Scala 1946 (Sarsuela. Teatre Líric). Teatre Calderon, Barcelona.
Eduard Duisberg (autor)
Barcelona, 1946
Litografia sobre paper
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragona, 1950 - )
Érem gais i no ho sabíem. Homenatge a Pepito Zamora
i a José Constantinides, "Pepe el Griego", 2020
Tarragona, 2019
Tècnica mixta i purpurina sobre taula
Associació Colors Sitges Link, Sitges
Obra de Josep Maria Rosselló creada com a model original per al guardó del
Premi Pepito Zamora, lliurat anualment per l’associació LGTBIQ+ Colors
Sitges Link per destacar la trajectòria de les persones artistes que, amb la
seva obra, mostren els valors de lluita en defensa dels drets humans i,
especialment, els del col·lectiu LGTBIQ+. El primer any va ser atorgat a
Nazario, conegut dibuixant de còmic underground, i el segon any a Isabel
Pruna, brodadora naïf i activa defensora dels drets de les persones amb VIH.

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragona, 1950 - )
Retrat de José Zamora, Pepito Zamora
Sitges, novembre del 1971
Dibuix amb tinta de bolígraf sobre cartó
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Josep Maria Rosselló és de les poques persones que el va tractar i ens ha
pogut explicar el final de la seva història.

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragona, 1950 - )
Retrat de José Constantinides, "Pepe el Griego"
Sitges, novembre del 1971
Dibuix amb tinta de bolígraf sobre cartó
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Còpia de la partida de naixement
de José Zamora Vaxeras
Madrid, 14 de desembre de 1925
Paper escrit amb tinta, a doble cara
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Còpia literal de 1925. Aquest document fa possible que, finalment, puguem establir la data
exacta de naixement de l’artista, fins ara incerta i vacil·lant: 1 de juny de 1892. A més, ens ha
permès conèixer l’ascendència familiar.
«En la Villa de Madrid a la una de la tarde del día cuatro de junio de mil ochocientos noventa y
dos, el señor don Julio Danvilla y Garelly, juez municipal del distrito de Palacio, y don José Soto
Moral, secretario, compareció don José Varela y Poco, natural de Arzúa, provincia de Coruña,
casado, retirado, mayor de edad, habitante en la plaza de San Miguel número ocho, piso bajo,
provisto de cédula personal corriente y dijo que a las diez de la noche del día primero del natural
y en la calle San Bernardino número dos, piso segundo derecho, ha nacido un niño hijo legítimo
de don Francisco Zamora y Vegues, natural de Alicante, casado, militar de treinta y seis años de
edad residente en la Habana, Ysla de cuba, y de su esposa doña Pilar Vaxeras y Coll natural
de Vich, provincia de Barcelona, de veintitrés años de edad dedicada a sus labores y domiciliada
en la casa donde ha tenido lugar el alumbramiento. Son los abuelos paternos Don Manuel Zamora
y doña María Vegues naturales de Alicante, difuntos.
Y los maternos don José Vaxeras, natural de Barcelona, difunto y doña Josefa Coll, viuda, natural y
vecina de Mahón en las islas Baleares. Y que a dicho niño se le puso el nombre de José. Todo lo
cual manifiesta al juzgado como amigo del padre del recién nacido. Presenciaron esta inscripción
don José Ledochovrisky y Peria, natural de Madrid, habitante en la calle de Lanuza número
veintiuno y Don Mariano Rodríguez Salinas, natural de Tarancón, provincia de Cuenca. Que vive
en la calle de Leganitos número veintisiete, casados, empleados y mayores de edad.»

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragona, 1950 - )
Postal de Josep Maria Rosselló a Pepito Zamora, escrita
des de la cafeteria del Museo Nacional del Prado
Madrid, 1 de desembre de 1971
Paper imprès i manuscrit
Arxiu Històric Municipal de Sitges

«Crónica del monasterio de la isla de Poros,
la fuente de la vida eterna», publicat al diari ABC
12 de gener de 1936
Paper imprès
Col·lecció Família Roset Juan

José Zamora i José Constantinides van viatjar a Atenes on hi residiren durant els anys 1934 i
1935. Constantinides era d’origen grec i, per tant, l’estada i la col·laboració amb els estaments artístics va ser consubstancial a la seva nacionalitat.
L’any 1935 Zamora va ser entrevistat per Rafael Martínez Gandía. Li explicava la seva estada
a Grècia després de marxar de París perquè ja estava avorrit, que havia passat per la Costa
Blava i que, al cap de poc d’arribar a Atenes, un any i mig enrere, havia exposat setanta obres
i ho havia venut tot. Que hi tenia un negoci, una casa de modes amb quaranta treballadores, i
que hi havia fundat la Sociedad Hispanogriega d’acostament entre els dos països.
Va dirigir les festes de l’ambaixada francesa per rebre el rei Jordi. Com que havia marxat amb
el carnet de periodista, va publicar al diari ABC de Madrid un article de reportatge sobre l’illa
de Poros amb fotografies i dibuixos seus.

La Miss (Mistinguett)
Sitges, cap al 1970
Aquarel·la i tinta sobre paper
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Les vedets, actrius que cantaven, ballaven i protagonitzaven els striptease
damunt dels escenaris, eren les veritables estrelles de la vida social i cultural, amb ressò a les pàgines dels diaris de tot el món. Joséphine Baker, la
Baker, és el prototip més genuí de gran vedet, com també la Mistinguett,
nom artístic de Jeanne Florentine Bourgeois, amiga personal del nostre
protagonista. La majoria de vedets van començar la seva carrera com a coristes
en el món del cafè cantant, on van adquirir la fama i el prestigi que les
llançaria primer als teatres per fer després el salt a la pantalla cinematogràfica.

Elvira Popesco, 1928
1968
Aquarel·la i tinta sobre paper
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Tórtola Valencia amb José Zamora i el Marquès de Vinent
pels carrers de Madrid
Madrid, 1916
Còpia moderna
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Les amistats perilloses, «El Cogollito»

Pepito Zamora durant el muntatge de l'altar de la festivitat de Corpus
al Cap de la Vila
Sitges, 1956
Còpia moderna
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges

Fotografia Club de Mar, Carnaval 1957
Sitges, 1957
Còpia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Pepe Zamora va col·laborar també amb el Club de Mar de Sitges
en diverses ocasions. Amb Francesc Ferret Farreras, Bruno, van
decorar el saló i el bar per al Carnaval de 1957, llavors dissimulat
sota el nom de «Fiestas de Invierno», perquè aleshores els
carnavals eren prohibits.
L’estranya decoració que havien fet Zamora i Bruno amb quatre
duros representava el fons del mar amb un galió submergit.
L’artista es va presentar al ball amb una disfressa d’estil venecià,
amb doble careta femenina i algues imitades i pansides pel cos.
Li van preguntar de què anava disfressat i respongué: «De puta
submergida». Aquest era el seu humor habitual.

José Zamora a Can Gustavo
Sitges, s.d.
Còpia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

José Zamora assegut en un terrat
s.d.
Còpia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

José Zamora amb “Pepe el Griego” i dos amics visitant l'exposició
al Saló Maricel. El primer a la dreta és Rafael Santos Torroella
Sitges, 1967-1968
Còpia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Madrid fou el bressol de José Zamora Vaxeras. Fill d’una família
castissa, el pare era un militar destacat a Cuba i la mare estava
vinculada a la burgesia catalana. Estudia al Colegio Clásico Español
on fa amistat amb Álvaro de Retana, escriptor psicalíptic i lletrista
de cuplets picants.
La seva jovenesa transcorre entre les tertúlies i el teatre, envoltat
de cantants i ballarines exòtiques. Amb Carmen Tórtola Valencia
comparteix saraus nocturns pel Madrid bohemi de Ramón Gómez
de la Serna i l’esperpèntic de Valle-Inclán. Estudia Belles Arts amb
els mestres pintors Eduardo Chicharro i Joaquín Sorolla. Ben aviat
destaca en la seva faceta de figurinista i creador de moda.
Madrid és el trampolí que el catapulta a París. Col·labora activament
en revistes d’avantguarda com Perfiles, i publicacions periòdiques
com ara La Esfera, Nuevo Mundo, Elegancias, Buen Humor, ABC...
La seva activitat en el món del teatre és paradigmàtica. És l’exemple
més genuí de transició del món del teatre al nou univers del cinema.
Fou el guionista principal de La reina del Chantecler (1962), una
pel·lícula protagonitzada per Sara Montiel. José Zamora va ser un
home de teatre en el sentit més ampli del terme.

Maurice Maeterlinck afirmava que Carmen Tórtola Valencia era
«l’expressió de l’art més pur que havia vist a la seva vida.»

Tórtola Valencia ballant danses orientals
Madrid, 1916
Aquarel·la i guaix sobre paper
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Escena de dansa davant d'un faraó
Madrid, 1914
Aquarel·la i guaix sobre paper
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Tórtola Valencia
1916
Aquarel·la i llapis grafit sobre paper
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Tórtola Valencia amb una llarga túnica de flors
París, 1928
Aquarel·la i guaix sobre paper
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Il·lustracions per al llibre Les mil i una nits
Madrid: Ed. Saturnino Calleja, 1932
Paper imprès, relligat i enquadernat
Col·lecció Família Roset Juan

Sala Lutkas
Madrid, posterior al 1955
Paper imprès
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Tórtola Valencia ballant amb indumentària de plomes negres
París, s.d.
Guaix i llapis grafit sobre paper
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Projecte d'il·lustració per al llibre Las alegres noches de Sherezade,
d'Álvaro de Retana, publicat a la revista La Esfera l'any 1914
Cap al 1914
Dibuix a tinta sobre paper
Família Domènech-Ballester

Rafael Sala Marco (Vilanova i la Geltrú, 1891 – Califòrnia, 1927)
Tórtola i el corb
1915
Pintura a l'oli sobre tela
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú
La ballarina Carmen Tórtola Valencia va ser la imatge publicitària en els anuncis
dels articles de perfumeria Maja de Myrurgia. A la tardor del 1915 la ballarina
va actuar al Teatre Apolo de Vilanova i la Geltrú, on molt probablement Rafael
Sala la va veure i s’inspirà per fer-li un retrat amb un corb a la mà. També actuà
a Sitges al Teatre Prado Suburense.

Josep Viladomat i Massanas (Manlleu, 1899 –
Escaldes – Engordany, Andorra, 1989)
Tórtola a la dansa oriental
s.d.
Escultura en bronze, sobre una base de marbre negre vetejat
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona
Obra de Josep Viladomat, artista de la Generació del 17 i del grup artístic
dels Evolucionistes, germà petit del músic Joan Viladomat, autor del famós
tango Fumando espero. Un gran èxit de l’actriu Sara Montiel en la pel·lícula
El último cuplé.

José Zamora conquereix París amb els seus figurins de moda i les
seves escenografies per al teatre musical. Primer treballa sota la
supervisió de Paul Poiret i després, com autònom, col·labora amb
Henri Varna, l’empresari teatral més agosarat i brillant. Va ser també
eI principal cartellista de la sala Bataclan. Interpretà amb molt
d'encert el sentit eròtico-festiu del teatre de varietats. La fama
de les seves creacions de moda el converteixen en una socialité,
comentarista de la moda femenina i personatge singular. Va ser un
gran amic de Mistinguett i de Joséphine Baker, vedets que dominaven
l’escena del music-hall internacional.
La seva carrera a París segueix un rumb estel·lar; alterna amb l’elit
del món de la moda i els perfums, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli…
Tradueix i publica al francès novel·les i obres de teatre espanyol.
Il·lustra Carmen, de Prosper Mérimée. Pòstumament apareix
publicada la traducció de La Cocina Caníbal, de Roland Topor.
Pepito Zamora esdevé l'estereotip de l’homosexual efeminat que
s’accepta i no amaga la seva identitat, tot un referent per a les
generacions posteriors.

Col·lecció Piollet
L’experta en numismàtica Luce Gavelle-Piollet i l’artista Michel Piollet
són els col·leccionistes que, a mitjan anys cinquanta, van adquirir en
subhasta els dissenys de vestuari provinents de l’atelier de Max Weldy
a París. Van recuperar els figurins i les escenografies d’Erté (Romain
de Tirtoff), George Barbier, Gesmar, Ranson, Bétout, Wittop, Dany,
Curti, Zig, Jenny Carré i Zinoview que, juntament amb José Zamora,
constitueixen la plèiade creativa de dissenyadors dels teatres de
varietés parisencs a l’època de l’Art Déco i als anys cinquanta.
Plomes, lluentons i fantasia.

Hallebardier – Tableau Le Vert Galant // Série historique
(Alabarder – Retaule Le Vert Galant // Sèrie històrica)
París, cap al 1930
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Mousquetaire – chanteuse des 3 mousquetaires // Série historique
(Mosqueter – cantant dels tres mosqueters // Sèrie històrica)
París, cap al 1930
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Aristocrate (femme aristocrate) // Série historique
(Aristòcrata [dona aristòcrata] // Sèrie històrica)
París, cap al 1926
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Costume pour Amalia Isaura
(Vestit per a Amalia Isaura)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Franges jaune-rose-marron-noir // Série Les franges
(Franges groc-rosa-marró-negre // Sèrie Les franges)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Franges relevées avec échantillons de tissus // Série Les franges
(Franges alçades amb mostres de teixits // Sèrie Les franges)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Franges bleu-rose-noir // Série Les franges
(Franges blau-rosa-negre // Sèrie Les franges)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Franges bleu-vert-rose // Série Les franges
(Franges blau-verd-rosa // Sèrie Les franges)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

L'île de Lesbos // Série Les îles d'amour
(L’illa de Lesbos // Sèrie Les illes d’amor)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Le berger // Série Les îles d'amour
(El pastor // Sèrie Les illes d’amor)
París, cap al 1930
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Sapho // Série Les îles d'amour
(Safo // Sèrie Les illes d’amor)
París, cap al 1924
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

José Zamora i José Constantinides a la terrassa de la casa de París
París, s.d.
Còpia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

La vigne vierge // Série Les jeunes pousses
(La vinya verge // Sèrie Les noves gemmes)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Lesbos – Pauline // Série Les îles d'amour
(Lesbos – Pauline // Sèrie Les illes d’amor)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Les Hawaïennes – Danseuse // Série Les îles d'amour
(Les hawaianes – Ballarina // Sèrie Les illes d’amor)
París, s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Les Hawaïennes // Série Les îles d'amour
(Les hawaianes // Sèrie Les illes d’amor)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Soleil du désert // Série Les soleils
(El Sol del desert // Sèrie Els sols)
París, 1928
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Soleil d'Amérique // Série Les soleils
(El Sol d’Amèrica // Sèrie Els sols)
París, 1928
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Le Soleil // Série Les soleils
(El Sol // Sèrie Els sols)
París, 1928
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Soleil de Chine // Série Les soleils
(El Sol de la Xina // Sèrie Els sols)
París, 1928
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Espagnole – Pauline // Série Les Espagnoles
(Espanyola – Pauline // Sèrie Les espanyoles)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Espagnole – Yvonne // Série Les Espagnoles
(Espanyola – Yvonne // Sèrie Les espanyoles)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

La manucure // Série Les parfums
(La manicura // Sèrie Els perfums)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Espagnole – Yvonne // Série Les Espagnoles
(Espanyola – Yvonne // Sèrie Les espanyoles)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Espagnole // Série Les Espagnoles
(Espanyola // Sèrie Les espanyoles)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Espagnole – Vedette // Série Les Espagnoles
(Espanyola – Vedet // Sèrie Les espanyoles)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

La table de toilette (décor) // Série Les parfums
(El tocador [decorat] // Sèrie Els perfums)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Robe de fleurs (La mode infernale)
(Vestit de flors [La moda infernal])
París, 1923
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Les Anglaises (Les angleses)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Douglas Fairbanks // Série Robin des Bois
(Douglas Fairbanks // Sèrie Robin Hood)
s.d.
Guaix sobre paper
Col·lecció Piollet

Lucrèce Borgia // Série Les bijoux célèbres
(Lucrècia Borja // Sèrie Les joies cèlebres)
s.d.
Guaix sobre paper (cartolina color)
Col·lecció Piollet

Croquis et Agaceries d'un gros Bonhomme en bois
(Croquis i moixaines d’un gran ninot de fusta).
Partitura d'Erik Satie, amb dibuixos
1920
Paper imprès, amb dibuixos a tinta
IAACC Pablo Serrano, Saragossa

Descriptions automatiques (Descripcions automàtiques).
Partitura d'Erik Satie, amb dibuixos
s.d.
Paper imprès, amb dibuixos a tinta
IAACC Pablo Serrano, Saragossa

Portada del disc Gaitè Parisienne / La vie de Paris
(La vida de les Gay Parisiennes)
Estats Units, 1956
Funda de cartó imprès i disc de vinil
Col·lecció Família Roset Juan

L’art més gran del món. La vida de les Gay Parisiennes, pintada a París per José Zamora.
José Zamora va ser reconegut a tota Europa com un dels seus principals artistes moderns. A banda
del seu treball artístic privat, en els darrers anys, va ser el geni artístic darrere els dissenys escenogràfics inicials i fascinants que es presentaven en el famós Casino de París.
José passava els estius a Barcelona, on la seva família havia estat respectada durant moltes generacions pels seus serveis al país, tant en el cos diplomàtic com a l’exèrcit. La seva bonica casa a
Catalunya contrastava moltíssim amb el seu estudi a París, on passava els hiverns. Aquest espai es
remunta al segle XVII i s’hi accedeix a través d’un pati que ens fa sentir com si els Tres Mosqueters
haguessin marxat immediatament, a tota velocitat, a rescatar una bella damisel·la.
José Zamora va acceptar encantat aquest encàrrec del director de la famosa Grand Award Collection,
que considerava que havia captat el vertader esperit genuí de La vie de Paris.

Coberta del programa del teatre Casino de París
París, cap al 1953
Fulletó imprès i enquadernat
Col·lecció Família Roset Juan

Coberta del programa del Théâtre Mogador, La Veuve Joyeuse
1957
Fulletó imprès i enquadernat
Col·lecció Família Roset Juan

Paysage buccolique (décor) // Série Fontaines et jardin
(Paisatge bucòlic [decorat] // Sèrie Fonts i jardí)
s.d.
Guaix sobre paper (cartolina color)
Col·lecció Piollet

Plante exubérante // Série Fontaines et jardin
(Planta exuberant // Sèrie Fonts i jardí)
s.d.
Guaix sobre paper (cartolina color)
Col·lecció Piollet

Fontaine // Série Fontaines et jardin
(Font // Sèrie Fonts i jardí)
s.d.
Guaix sobre paper (cartolina color)
Col·lecció Piollet

Atribuït a José Zamora
Dues taules auxiliars decorades amb escenes
orientals inspirades en Les mil i una nits
Cap al 1920
Pintura lacada sobre fusta (la pintura original
de la cara superior era a l'oli; la resta del moble
va patir repintats posteriors)
Archivo Pilar Bayona
El dia 30 de gener de 1975 Pilar Bayona Lopez de
Ansó actuà a Sitges, al Casino Prado, en una gira
que realitzà per Catalunya i Múrcia dins el Ciclo de
Intérpretes Españoles en España, organitzat per la
Comisaría de la Música en col·laboració amb
l’Asociación de Cultura Musical.

Fanciful Folies
París, 1938
Guaix sobre paper
Col·lecció particular

Fanciful Folies
París, 1938
Guaix sobre paper
Col·lecció particular

Fada
1920
Dibuix a tinta acolorit sobre paper
IAACC Pablo Serrano, Saragossa

L’arribada de José Zamora a Sitges està documentada i datada l’estiu
del 1948. Ve amb el seu company José Constantinides, conegut amb
el sobrenom de “Pepe el Griego”. Tots dos comparteixen la passió
pel teatre de varietats, la revista musical i la moda de París, on
Pepito ha triomfat creant figurins per al Folies Bergère, el Casino
de París i el Théâtre Mogador.
Pepito Zamora és un veritable influencer entre l’elit d’artistes i
vedets del music-hall parisenc des dels anys vint. Per aquest motiu
és convidat el 1956 a dissenyar un aparador per a l'Oficina de Turisme
d'Espanya a París, per fer promoció de Sitges com a lloc de flors i
festes (el Corpus Christi i el Ral·li), platja i clima ideal, una excel·lent
alternativa a la Rivière francesa.
S’integra plenament en la vida cultural i artística del Sitges franquista.
Participa en les gales benèfiques, les posades de llarg de la colònia
estiuenca, les tertúlies, organitza pessebres, exposicions, qualsevol
activitat que li permeti lluir la seva creativitat. José Zamora va ser la
frontissa entre la tradició nacionalcatòlica i la modernitat progressista.
Va morir a Sitges el 4 de desembre de 1971, pobre, arruïnat, però
amb el cap ple de projectes i il·lusions, com la col·lecció per a la
primavera de 1972: Moda de Puerto Alegre. José Constantinides va
traspassar dos dies després.

La moda de Puerto Alegre, 1972
Sitges, 1971
Dibuix a llapis i llapis de colors sobre paper
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Pepito, treballador incansable i amb moltes idees, va
deixar preparada una altra desfilada per a la primavera
del 1972. Aquest cop havia triat el producte més de
moda en aquell moment i que havia servit per transformar
molts tallers de sabates en tallers de confecció de vestits
i de jaquetes de pell.

La moda de Puerto Alegre, 1972 (figurí 1)
Sitges, 1971
Dibuix a retolador i llapis de colors sobre paper
Arxiu Històric Municipal de Sitges

La moda de Puerto Alegre, 1972 (figurí 2)
Sitges, 1971
Dibuix a retolador i llapis de colors sobre paper
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Altar de Corpus per al Cap de la Vila
Sitges, 1956
Aquarel·la i llapis sobre paper
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges
L’any 1956 va ser especialment prolífic. Seguint la
tradició de seleccionar un artista com a autor del
disseny del Cap de la Vila per al Corpus, Zamora fou
escollit per la junta dels Amics dels Jardins. Segons
Miquel Marzal, aquest disseny fou considerat un dels
millors i dels més rics en flors. Es van emprar 100
dotzenes de blauet, 825 poms de violer, 400 poms de
nebulosa, 300 poms de boixacs i un feix d’esparreguera.
En Ricard Gassó en va fer una postal commemorativa.
Els elements no florals foren construïts a París pel
mateix Zamora, qui el febrer d’aquell any ja treballava
en la seva construcció. Durant la primavera del 1956,
a l’Oficina de Turisme d’Espanya a París es va instal·lar
un aparador on s'anunciaven la XVII Exposició Nacional de
Clavells i el Corpus Christi de Sitges. Aquest aparador,
de quatre metres quadrats de superfície, també fou
dissenyat per Zamora.

Museo Maricel de Sitges
Sitges, octubre del 1968
Paper imprès
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Programa d’El Circo de la Ciudad de los Muchachos
1968
Paper imprès
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Galeria Blaumar de Sitges
Sitges, novembre del 1971
Paper imprès
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Figurins de l'exposició de la Galeria Blaumar
Sitges, novembre del 1971
Dibuix amb retoladors de colors sobre paper
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Figurins de l'exposició de la Galeria Blaumar
Sitges, novembre del 1971
Dibuix amb retoladors de colors sobre paper
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Ral·li
Sitges, 1961
Pintura acrílica sobre fusta contraxapada
Museu de Maricel, Sitges. Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges
Aquestes tres obres van ser donades per les propietàries de la
sastreria del carrer Major, Emma Mas Baños i Michelle Aveline
Mas. El «tríptic del Ral·li» formava part d’un aparador molt especial que Pepito Zamora va voler dedicar al Ral·li del 1961. Era el
tercer cop que se celebrava aquesta festa. Va confeccionar cinc
obres al·legòriques d’època, més una sisena de Jordi Albors.
D’aquestes sis se n’han conservat tres. La sastreria-tailleur del
senyor Pere Mas ja havia estat escenari d’un altre diorama amb
motiu dels 25 anys de la mort de Santiago Rusiñol, amb un teatret
de Jordi Pausas.

Senyora d'època
Sitges, 1961
Pintura acrílica sobre fullola
Museu de Maricel, Sitges. Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges

Senyora amb vestit blanc
Sitges, 1961
Pintura acrílica sobre fullola
Museu de Maricel, Sitges. Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges

Pepito Zamora assegut a la portalada de
Maricel, on va exposar almenys tres vegades.
L'última exposició va tenir lloc a la galeria
Blaumar durant la tardor del 1971.
Sitges, 1967-1968
Còpia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Nadala
Sitges, 1971
Aquarel·la, tinta i llapis sobre cartolina
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Nadala
Sitges, 1971
Aquarel·la, tinta i llapis sobre cartolina
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Còpia de la partida de defunció de José Zamora Vaxeras
Sitges, 4 de desembre de 1971
Paper imprès, emplenat a mà
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Còpia de la partida de defunció de José Juan Constantinides
Sitges, 6 de desembre de 1971
Paper imprès, emplenat a mà
Arxiu Històric Municipal de Sitges

