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JOSEP M. JUJOL I GIBERT(1879-1949) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.BIOGRAFIA I OBRA DE JOSEP Mª JUJOL(1879-

1949)  

 
Josep Maria Jujol i Gibert és un dels arquitectes catalans 

més importants de l’arquitectura modernista del segle XX, i 

amb molta importància per a l’arquitectura d´aquest 

corrent. La seva obra potser no ha tingut més ressò fins ara 

ja que es trobava eclipsada per la d’un dels seus mestres 

Antoni Gaudí, amb qui va treballar i col·laborar. 

 

Neix l´any 1879 a Tarragona, en el núm. 6 de la plaça de 

Prim, coneguda actualment com plaça de la Mitja Lluna, i 

d’on eren els seus pares. Morí l´any 1949 a Barcelona, que 

va ser la seva segona ciutat i va tenir molt importància en 

la seva vida. El seu pare, natural de la Selva del Camp (Baix 
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Camp), es deia Andreu Jujol i era mestre de l´escola 

situada en un antic convent, on també hi vivia la família. La 

seva mare es deia Teresa Gibert i era filla de Bonastre 

(Tarragonès).  

 

Els primers anys de la vida de Jujol transcorregueren a la 

ciutat de Tarragona a prop del port  i del moll. Tarragona 

serà un referent en tota la seva vida i la petjada de la 

ciutat romana i dels detalls del gòtic tindran una 

importància rellevant en la seva creativitat artística 

posterior. En aquesta ciutat viurà fins als nou anys, en un 

ambient modest però cultivat en el qual la curiositat per la 

natura i la cultura corria paral.lela a una educació religiosa 

que ocupava un paper central en tots els àmbits de la vida. 

 

 

 

 

 

 

L´any 1888 la família Jujol-Gibert decideix canviar de 

ciutat i anar a viure a Barcelona on el fill Josep M. tindrà al 

seu abast molts més recursos acadèmics per poder dur a 

terme les seves inquietuds artístiques innates.  

 

Va viure primerament a la vila de Gràcia, on ja, a més 

d´anar a l´escola pública anava a una escola de dibuix. 

Però la família va anar canviant d’habitatge sempre dins la 

ciutat fins l´any 1899. En tots aquests anys va poder 

apreciar tot el nou creixement urbanístic de la ciutat i tots 

els valors arquitectònics que posseïa. 

 

Naturalment, el lligam que mantindrà amb Tarragona serà 

molt gran, ja que conservarà la família i amics escampats 

per molts llocs diferents del camp de Tarragona. Per aquest 

motiu, hi retornarà constantment i hi passarà els estius. En 

aquestes estades a Tarragona conegué i s´enamorà de la 

seva dona, Teresa Gibert, filla de la Secuita, que resultava 

ser cosina seva i amb qui tenia molta diferència d´edat 

(gairebé 20 anys més jove ella). Va rebre l’ oposició per 

part de la seva família pel parentiu i la diferència d´edat. 

 

Va ser l´any 1897 quan va iniciar els estudis a l´Escola 

d´Arquitectura de Barcelona, on posteriorment serà 

professor. Elies Rogent, el projectista de l’edifici 

Universitat de Barcelona  

 

 

 

 

 

 

i un referent de l´arquitectura catalana, morí aquell mateix 

any. En aquella època, l´escola d´arquitectura 

s´anomenava  

 

Escuela Provincial de Arquitectura, i estava situada en el 

propi edifici de la Universitat de Barcelona a la plaça de la 

Universitat, hi estaria de l´any 1871 fins 1960. Durant els 

primers anys de funcionament, un cop titulat, calia anar a 

Madrid a validar el títol.   

 

 

Jujol acabarà els estudis d´arquitectura l´any 1906. En 

aqueslls primers anys de l´escola, eren pocs els arquitectes 

que sortien titulats (per ser exactes; entre l´any 1888 i 

1906 són 169 els arquitectes que finalitzen la carrera, entre 

ells Jujol). En aquest moment, molts dels individus que 

formen l´escola d´arquitectura tindran importància en els 

diferents moviments nacionalistes catalans de finals de 

segle XIX i principis del XX. 

 

 

En l´època que va del 1905-1919, a l´escola, es 

desenvolupa un cicle d´apropament cap al que s´anomena 

modernisme. Abandona una mica el classicisme (que per 

altre banda sempre existiria), i s´aproxima als origens de 

l´arquitectura més pròpia de l´edat mitjana, o els edificis 

romànics. La restauració d´edificis ja mig enderrocats va 

agafar força.  En aquest corrent, es trobava l´escola en la 

qual Jujol es formarà i que fins l´any 1910 no apreciarà 

gaires canvis. Però l´any 1919, que és l´any en que 

Domènech i Muntaner deixa el càrrec de director, l´escola 

té un corrent potent i seguit que és el modernisme, que 

finalment es perdrà per l´entrada de nous moviments més 

innovadors i diferents. 

 

 

L´any 1901 té el primer contacte professional amb 

l´arquitectura. Entra a treballar  al taller  d´arquitectura 

de l´arquitecte Antoni M. Gallissà i Soqué (1861-1903). 

Aquest era professor a l´escola d´Arquitectura, i persona 

molt valorada per tots els estudiants. L´any  1903 comença 
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al taller de l´arquitecte Josep Font i Gumà (1859-1922), 

arquitecte que tenia gran interès per la història. 

 

L´any 1904 va ser un any important en la vida de Jujol, que 

el marcarà molt, per dos motius diferents, un de trist i un 

de bo. Aquests condicionaran la seva vida professional. En 

primer lloc, la mort de la seva mare Teresa Gibert i Vives 

va donar el toc trist a aquell any. Per altra banda, va 

conèixer la figura insigne de l’arquitecte Antoni Gaudí ( 

1852-1926 ), que serà el seu major referent professional i 

per a qui treballarà i col·laborarà en moltes obres 

diferents.  

 

 

L´any 1905 decideix presentar-se al concurs convocat per 

l´Ajuntament de Barcelona amb motiu de la festa de la 

Virtut i el treball i li és concedit el Premi especial 

d´arquitectura. En aquell temps, Jujol estava treballant 

amb Font i Gumà fent l´Ateneu Barcelonès. És just en 

aquell moment quan Jujol va ser recomanat a Antoni Gaudí, 

segurament per un íntim amic d’aquest, membre de 

l´Ateneu, Pere Santaló Castellví(1849-1931).  

 

 

Va ser l´any 1906, quan Jujol rep el títol d´arquitecte, que 

comencen les col·laboracions amb Antoni Gaudí. Les més 

importants van ser les següents: a la casa Batlló en aquest 

mateix any 1906; la Sagrada Família entre els anys 1908-

19026; La catedral de Palma de Mallorca  l´any 1910 i 

també en el Parc Güell entre els anys 1911 i 1913. 

 

La Casa Batlló va ser la primera d’aquestes obres en què va 

col·laborar.  Jujol dissenyà part del parament de l´oratori, 

també els treballs de trencadís vitri, i d´altres detalls. És 

una de les obres més importants d´Antoni Gaudí i així li va 

reconèixer l´Ajuntament de Barcelona considerant l´obra 

com una de les millors cases de la ciutat. 

 

 

A la Casa Milà, coneguda popularment com la Pedrera, 

Jujol va poder fer més i millors treballs. Un dels materials 

que millor va treballar i utilitzar Jujol va ser el ferro forjat, 

i en aquesta obra va demostrar-ho dissenyant les baranes 

tan conegudes de la façana principal de l´edifici. També va  

dissenyar mobiliari de fusta, portes, o els famosos relleus 

de guix que podem observar en  el sostre del pis principal.  

 

 

L’any 1910  Gaudí va demanar a Jujol la seva col·laboració 

per fer la remodelació de la catedral de Palma de Mallorca. 

Finalment, aquestes obres no tingueren un bon final i les 

deixaren abans d´acabar-les. 

 

Entre els anys 1911 i 1913 es va fer el Parc Güell a 

Barcelona. Jujol va dissenyar junt amb Gaudí el banc de 

trencadís ondulat que tothom té en ment, la peça principal 

dins el disseny de l’anomenat parc. A més de les 

composicions ceràmiques i de colors que fa Jujol, el banc 

l´omple de lloances marianes i d´inscripcions, donant-li un 

llenguatge i simbolisme propis. Jujol, al costat de Gaudí, 

treu tota la seva màgia interior i això l’ajudarà quan 

posteriorment treballi pel seu compte. 
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L´any 1908 Jujol rep el seu primer gran encàrrec. Aquesta 

en serà una de les obres més preuades. Es tracta del 

Teatre del Patronat Obrer de Tarragona, actualment 

conegut amb el nom de Teatre Metropol.  Aquest edifici fou 

restaurat per l´arquitecte Josep M. Llinàs  l´any 1990. És 

una obra amb molt de simbolisme, ja que les formes de 

l´edifici i els ornaments tenen totes alguna identificació: 

els peixos, les onades, els cargols de mar, etc... Tot porta a 

una gran metàfora de la vida i de l´església, representada 

per un vaixell  

 

 

que lluita contra el mar: la vida. Jujol, com a bon cristià i 

creient que era, omplia els edificis de simbolismes i 

alegories, Aquest fet és una constant molt repetida durant 

tota la seva obra, pròpia de l‘època i de l’estil en el qual 

s’emmarca l’arquitecte. 

 

 

El Patronat Obrer era una entitat catòlica depenent de la 

Mitra tarragonina i, vinculada al món del treball, tenia com 

a fi realitzar i dur a terme activitats educacionals, 

recreatives i associatives dels obrers cristians. Al 1906 

compren una casa a la Rambla Nova de Tarragona, en els 

baixos del qual es realitzarà el teatre i cafè, per dur-hi a 

terme obres de teatre, cinema i també conferències.  

 

 

En un primer moment va ser temptejada la possibilitat de 

que fos el mateix Gaudí l´encarregat de dur a terme les 

obres del teatre, però al final va ser Jujol qui, 

probablement recomanat pel mateix Antoni Gaudí, farà el 

projecte del teatre. Va ser amb la proclamació de la II 

República quan es canvià el nom i passà a dir-se teatre 

Metropol. En començar la Guerra Civil, el teatre passà a 

dependre del Centre Federal Històric. Un cop acabada la 

guerra, tornarà a mans de l´església. L´any 1952 es dóna la 

direcció a l´Associació d´Antics Alumnes de la Salle. Va ser 

aquesta associació qui va realitzar les obres de reforma i va 

tornar l´aspecte que Jujol va donar al teatre. El col·legi 

d´Arquitectes i el Servei de Patrimoni de la Generalitat van 

ser els precursors en conservar el teatre i evitaren que no 

es convertís en unes galeries comercials. Finalment el 

consistori tarragoní decideix adquirir l’edifici i restaurar-lo, 

encarregant-l’hi a l´arquitecte Josep M. Llinàs. Aquest 

arquitecte no fou escollit casualment, ja que és una 

persona molt interessada i estudiosa de l’obra de Josep M. 

Jujol, i n’assegurarà la conservació de la idea i l’esperit 

original.   
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Per a la realització del projecte, Jujol es troba amb dos 

problemes. Un d’ells és el desnivell de l’accés amb el solar, 

i l´altre l´espai que disposa per ubicar-hi la sala. El primer 

entrebanc el soluciona col·locant l´entrada a la sala al 

primer pis, i el segon el resol situant l’escenari a la part de 

façana que dóna al carrer d´Armanyà. L’estructura de 

l’edifici és de ferro, fet que el dota d’una gran sensació de 

lleugeresa. Mirant la façana del vestíbul, observem uns 

grans finestrals, situats d’acord amb les obertures 

tradicionals de les galeries dels patis interiors d´illa. En 

aquest punt, podem apreciar com Jujol disposa quatre 

finestrals de diferents mides, a semblança de les façanes 

interiors de les cases veïnes, en les quals amb el pas del 

temps n’ha estat modificat el tancament.  

 

La importància del trànsit de les persones pels diferents 

espais és molt rellevant per Jujol.  El punt de traspàs entre 

dos ambients està tractat de manera que el visitant percep 

el canvi de sensacions visuals abans que es produeixi 

físicament. Per exemple, el porxo d’entrada actua com un 

espai intermedi entre exterior i interior, per evitar el tall 

brusc i immediat entre els dos espais completament 

oposats. La proposta arquitectònica es presenta amb una 

modernitat sorprenent, entre altres coses, pel pes que dóna 

al recorregut i l’obra es desenvolupa com un encadenament 

de sensacions per a un espectador visitant que forma part 

en si de l’experiència arquitectònica.  Aquest és un tema 

recurrent a la història de l’arquitectura en l’enfocament 

personal dels arquitectes.. A l’edifici objecte d’estudi, no 

hi ha cap intent d’ordenació geomètrica. Al contrari, 

l’arquitecte tingué en compte un desenvolupament orgànic 

similar al de la natura, molt propi de l’estil modernista . 

 

La porta d’accés al porxo de vestíbul no està entesa com 

una obertura que facilita l´entrada a l´interior sinó que els 

elements de sosteniment acompanyen el recorregut en la 

seva disposició. No es crea un espai tancat amb la platea i 

pisos en forma de ferradura. Es crea un interior escènic 

sense un aïllament marcat, en  relació amb l´espai 

exterior. Aquesta és la impressió que es percep quan es 

s’aprecia la poca separació entre vestíbul i el pati de 

butaques. Les baranes, les columnes, els colors escollits 

potencien de manera contundent la significació de l´espai. 

En concret les baranes, amb les seves direccions verticals, 

horitzontals i inclinades, el delimiten, però no l´arriben a 

tancar. Tot aquesta anàlisi encaixa amb la idea de l’espai 

fluid, de la integració entre els diferents ambients. 

 

Sense cap dubte és una de les obres més rellevants de Jujol 

i segurament la més important al camp de Tarragona. 

Després de la seva rehabilitació, el teatre està en un 

moment àlgid i funciona al cent per cent, convertint-se en 

un referent de la cultura i l´oci de la ciutat de Tarragona. 

En honor a la veritat hi contribueix la manca d’altres espais 

escènics. 
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L’any 1908, a més de rebre l’encàrrec del teatre, també va 

dur a terme més de vint-i-dos escuts per a la cripta de la 

Sagrada Família per encàrrec d’Antoni Gaudí (hi treballà 

fins al 1926). La torre Sansalvador, va ser una de les obres 

que mai no va poder veure acabada. Malgrat això, avui 

encara es pot contemplar la petjada de Jujol en el 

tractament de les finestres, emmarcaments amb maó, i en 

la cal·ligrafia dels esgrafiats, que també va utilitzar en 

altres obres posteriors com a la Casa Bofarull, als 

Pallaresos. 

 

A partir de 1911, i a través de Pere Mañach, Jujol té la 

possibilitat de treballar per a un dels homes per als quals 

l´art era desafiament i, alhora, inversió cultural. La botiga 

del carrer de Ferran (actualment ja no existeix) passarà a la 

història com una de les obres més extraordinàries del segle 

XX, malgrat la poca documentació que se n’ha conservat. 

Avui en dia encara en queden testimonis, com fotografies i 

dibuixos.  

 

 

Cal destacar que Jujol fins aquell moment va tenir el 

privilegi de poder treballar en unes tipologies 

arquitectòniques gens convencionals, com són un teatre i 

una botiga. Al 1913, Jujol comença la torre de la Creu a 

Sant Joan Despí i l’acaba l´any 1916. Amb aquesta obra, 

l’arquitecte fa un canvi de tipologia, ja que fer una casa va 

ser un nou repte. La torre de la Creu és una casa residencial 

destinada a èpoques de vacances i estiueig, i pensada per al 

lluïment de la propietària i del dissenyador (Pere Mañach).  

 

La llibertat que aquí tingué per definir l´edifici fou total i 

el resultat va ser un gran èxit. Va construir una casa 

diferent, plena de detalls, tant en els espais com en les 

formes. Podríem  dir que aquesta obra és el símbol de Jujol 

pel que fa a l’arquitectura de l’habitatge. Encara que no en 

farà cap més com aquesta, Jujol no pararà de tenir 

encàrrecs a Sant Joan Despí, i fins i tot arribarà a ser-ne 

arquitecte municipal. És un edifici de disseny circular, 

aconseguit a base d’interseccionar cossos cilíndrics 

d´alçades diferents. Es tracta un altre cop d’una forma poc 

convencional i alhora orgànica i fluida. El fet d’utilitzar la 

intersecció ens demostra, una vegada més, la cura en la 

transició dels espais i la continuïtat entre ells. 
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L’espai interior és innovador i separa simètricament la casa 

en dos. Les formes són molt orgàniques i naturals, amb una 

escala interior molt representativa i amb una imatge 

impactant. 

 

 

 

 

 

L’arquitectura modernista de l’habitage es basava també 

en l’ostentació de certes  classes socials de l’època,  ja que 

s’utilitzaven molts recursos formals i estètics en la 

decoració que causaven espais de gran riquesa expressiva. 

Després d’haver fet aquesta obra, Jujol comença una etapa 

en la qual es dedicarà a reformar cases. L’arquitecte té i 

utilitza el seu propi estil, que identifica les obres on 

intervindrà. Alhora, també té molt d’interès en el disseny 

de mobiliari, que col·locarà en aquestes reformes, com per 

exemple a la reforma de can Negre (Sant Joan Despí). Dins 

el període que dedica a la reforma d’habitatges en podem 

destacar els següents: 

 

 

La casa Ximenis a Tarragona (1914), can Negre a Sant Joan 

Despí (1915-1930), casa Bofarull als Pallaresos (1918-1922) i 

també a Barcelona la casa Bruguera. 
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La casa Ximenis és un exemple de renovació integral d´una 

casa, encara que basant-se en una obra preexistent sobre la 

muralla romana de Tarragona. Jujol l’amplia i reforma 

sense témer el fet que estigui tocant la muralla. És una 

obra molt cuidada en el color de la façana, les baranes dels 

balcons treballades de ferro forjat (a les cantonades hi té 

uns seients fets de forja),  i els esgrafiats de la 

façana,...Tots aquests aspectes fan que sigui una façana 

notable de l’època. Alhora, és l´única residència familiar 

que construeix a la Tarragona natal.  L’obra va ser 

encarregada pel Dr. Ximenis, canonge de la catedral de 

Tarragona. Cal destacar-ne el dibuix per a les baranes que 

és molt semblant al disseny utilitzat per a les del Santuari 

de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri, obra objecte 

d’estudi en aquest treball.  

 

 

 

 

La casa Bofarull, situada als Pallaresos (1914-1931), és una 

obra que té detalls tradicionals i rurals, però que a la 

vegada té uns tocs plàstics, delicats i contundents, propis 

del refinament de l’arquitectura urbana. Jujol va iniciar la 

reforma a petició de Dolors i Pepita Bofarull, que coneixia 

de la Secuita on estiuejava.  Era la casa pairal d´una 

família terratinent i que prengueren la decisió de restaurar-

la. Durant les obres,  Jujol podia anar variant el disseny 

segons els guanys que la família anava obtenint de les 

collites, per això la construcció va durar molt de temps i es 

va anar allargant per afegir-hi coses. Es diferencia 

substancialment de totes les edificacions del seu voltant. 

Els problemes econòmics de la família van fer que  

finalment quedés inacabada. Pel que fa a la façana, a la 

part inferior de la porta d’accés, l´arquitecte hi col·loca 

diferents peces de fusta, de formes geomètriques lliures, 

dins d’un concepte escultòric de plena actualitat. En obrir 

els batents, trobem un element de caràcter lúdic, en el 

perfil superior hi ha dues figuretes de fusta, són un gat i un 

gos, animals domèstics per excel·lència. Un altre detall és 

l’espiell col·locat  

 

en una cantonada del vestíbul d’entrada per tal d’observar 

des de la cuina qui entra a la casa. Té la forma d’una 

ametlla. En aquest espai, hi tenim una gran porta amb 

originals vidres de formes piramidals, dissenyats per Jujol i 

executats pel seu gran col·laborador, Àngel Bru, qui també 

en va fer els mobles i la resta de treballs de fusta.  El 

treball a les vidrieres és una altra de les especialitats de 

Jujol. També ho podem observar a l’ermita de Montferri.  

 

 

Si a la façana que dóna a l´interior de la població la 

intervenció fou més discreta, la  gran transformació i la 

seva genialitat es fa palesa a la façana posterior, la que 

s´obre als camps de cultius i domina el paisatge. 

 

 

El terrat té una barana de ferro molt peculiar, amb dues 

teieres per encendre les fogueres la nit de sant Joan, i en 

d´altres ocasions especials. El fill de l´arquitecte comenta 

que al seu pare l´entusiasmava el foc pel seu caràcter 

decoratiu i simbòlic, alhora que també es un element amb 

una forma orgànica i suggerent on podia trobar la inspiració 

per als seus originals dissenys, per exemple al mobiliari.  

 

 

Les actuacions principals en la casa esmentada foren la 

construcció de la façana que dóna al camp, la perllongació 

del forat de l´escala, la construcció de la coberta i 

l´embelliment dels exteriors: amb el disseny dels safareigs, 

la tanca del jardí, i tot un conjunt d´elements ornamentals 

en les façanes que s’obrien al carrer. La figura més 

extraordinària i rellevant és l´àngel Gabriel, que corona la 

torre mirador situant-se sobre la coberta  amb el porró 

incorporat. 
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L´obra de can Negre consistí fonamentalment en dues 

actuacions: La remodelació de l´entorn de l´edifici per 

inserir-lo dins una trama urbana (fins llavors inexistent), i la 

conversió d´una antiga masia en una casa senyorial. Jujol 

aprofità la urbanització de la finca per treballar un jardí 

com si es tractés del paradís. Dotà la finca d´una tanca 

ondulada, i damunt un dels pilars d´una de les portes 

principals d´accés a la finca, hi instal·là una magnífica 

escultura d´un gran ocell, enfilat dalt d´una esfera de 

cintes i amb els símbols de la creu, l´espiga i el raïm 

damunt el bec de l´animal. Podem reiterar un cop més la 

importància del simbolisme a l’arquitectura jujoliana.  

 

 

 

 

 

 

 

Una altra de les intervencions és la construcció d’un porxo 

adossat a la casa amb una porta de reixa practicable i una 

finestra que comunicava al jardí situat a la part posterior 

de l’habitatge. Les reixes d’aquesta porta i d’aquesta 

finestra són un dels seus millors treballs; tant per la tècnica 

com per la utilització d´eines velles per realitzar-les. En el 

porxo decorà fins i tot les bigues que el sustentaven. En el 

jardí empedrà part del terra i dissenyà un esplèndid banc, i 

també jardineres i seients, que decorà amb trencadís igual 

com en el del parc Güell. Una pèrgola en el jardí d’accés, 

ple d´arbres i de vegetació, contribuïa a convertir tot 

l´entorn de la casa en un lloc idíl·lic i íntim.  

 




