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PRÒLEG
Per què el Santuari de Montserrat de Montferri? Enganyaria
si no reconegués que un dels motius decisions en l’elecció
d’aquest projecte va ser perquè un amic de l’escola va dur
a terme de projecte de fi de carrera l’aixecament gràfic i la
recerca històrica d’un edifici modernista. La idea em va

Val a dir que la poca informació que hi ha sobre el santuari
va provocar que hagués de fer un treball intensiu de

La quarta part és la de major dificultat del treball on m’he

recerca per aconseguir textos, dibuixos i fotografies del

trobat amb més problemes i on he passat més temps. Es

santuari.

tracta de l’aixecament gràfic del Santuari, on per la seva
distribució interior i formes exteriors, es fa molt difícil

agradar molt i vaig pensar en fer-lo sobre un edifici notable
però que no fos massa conegut i que tampoc no se’n tingués

El treball està estructurat en quatre parts:

utilitzat mètodes tradicionals com són la cinta mètrica, un

gaire informació.

La veritat és que vaig tenir molt clar que si hi havia un
edifici que valia la pena i que reunia els requisits fixats,

La primera part la dedico a la persona i obra de l’arquitecte

llapis i una llibreta on apuntar-hi les dades, però també

Josep M. Jujol i Gibert i de la seva relació amb Tarragona i

n’he utilitzat de moderns per

els edificis religiosos.

realitzar la presa de dades d’elements com voltes i arcs. En
aquest cas han estat un mesurador làser i un taquímetre per

aquest era el santuari de la Mare de Déu de Montserrat a
Montferri. Aquest poble es troba a 12 Km del poble d’on
visc (la Nou de Gaià). La proximitat i l’admiració a un
arquitecte tarragoní destacat del modernisme com Josep M.
Jujol, autor de l’obra, acabaren per fer-me decidir.

La segona part del treball és la part més tècnica. Tracta
temes de construcció i és la part més extensa on parlo
sobre la història de la construcció del Santuari, el procés
constructiu dels elements més importants del Santuari,
l’elaboració dels materials emprats, etc...

No era conscient de la dificultat que tenia realitzar
l’aixecament gràfic d’aquest santuari i m’agradaria que
se’m valorés l’esforç que he hagut de fer per poder-lo
acabar, ja que crec que és un treball per a, com a mínim,
dos companys.

La tercera part és la que intento treure el debat sobre si és
correcte o no acabar un edifici que l’ha projectat un
arquitecte i l’acaben uns altres de diferents (no sempre
fidedignes amb la idea original), cosa que fa que es creïn
unes diferències entre el projecte inicial o la idea inicial i
el resultat final.

Pròleg

prendre’n mides i dades. Per a la presa de dades he

prendre les alçades exteriors del santuari.
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Agraïments
He d’agrair la col·laboració de molta gent i voldria
anomenar-la sense deixar-me’n cap. Primerament, dono les
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m’ha ajudat i suportat en tot moment durant el treball. I
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Gueilburt que m’han orientat i ajudat a poder fer aquest
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INTRODUCCIÓ
Aquest santuari no és l’única obra de caire religiós que
El santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri és

Jujol va fer a les comarques de Tarragona, també va fer

les obres es van haver d’aturar entre l’any 30 i 31 quan ja

una obra de l’arquitecte tarragoní Josep M. Jujol (1879-

l’església

s’havien construït pilars, murs i voltes. Per

1949), que era un gran catòlic i persona devota,

d’intervencions en moltes esglésies i ermites dels pobles de

aquesta raó, tota la gent estudiosa de Josep M. Jujol

propagadora de la religió catòlica i amb vinculació amb

la comarca (ermita de Lloret a Renau, font sortidor al

esmenta aquesta obra mestra com la gran obra inacabada

entitats religioses, sobretot del camp de Tarragona. Per

Santuari de Lloret a Bràfim, treballs a les esglésies de Roda

de Jujol.

tant, poder intervenir en edificis religiosos i, no diguem,

de Barà, Creixell i Bonastre, etc).

de

Vistabella

(1918),

a

més d’infinitats

poder construir-los era una de les seves aspiracions vitals.

A més, el començament de la guerra va contribuir a deixar
Però l’any 1926, quan rep l’encàrrec del santuari, sí que

el projecte a mitges. L’estat d’abandonament en què va

podem dir que fou la culminació de les aspiracions que

quedar l’obra va ser total, motiu pel qual, a la postguerra,

Jujol tenia dins el món religiós. Era una obra pensada per

va caure part de l’estructura ja construïda a causa d’un fort

reunir a tota la gent de la comarca on adorar la verge

vent i la falta de manteniment. Tot plegat va crear una

“Moreneta”, tan seguida i venerada per tots els catalans.

imatge trista i malencònica d’unes restes d’un edifici que

Va pensar que seria un lloc de pelegrinatge de molta gent

pretenia ser emblemàtic per a la gent de Montferri i també

catòlica que, per raons de dificultat per traslladar-se fins a

de tota la comarca.

les muntanyes de Montserrat, podien anar a un nou
emplaçament per venerar la Verge. Podem entendre’n la

El municipi de Montferri, amb bon criteri, impulsà la

situació i l’emplaçament, col·locat a dalt d’un turó al poble

continuació de les obres de construcció del Santuari, i

de Montferri en uns terrenys cedits pel jesuïta i fill de

conservà el que encara restava de l’obra començada pel

Montferri Daniel M. Vives, des d’on hi ha una vista

mateix Jujol.

magnífica de tot el voltant i des d’on el santuari es fa
visible des de molt lluny. A més, es diu que en els dies que
es donen les condicions atmosfèriques favorables, s’hi
poden apreciar les muntanyes de Montserrat.

Josep M. Jujol no va poder-lo veure acabat ja que, per
diverses causes i sobretot per la falta de recursos
econòmics,
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la mateixa manera que ho està, lògicament, el poble de
Montferri que, empès per la seva devoció i un treball digne
d’elogi, ha aconseguit que el projecte sigui una realitat,
per a gaudiment de tothom.

Descriure el santuari es pot fer de moltes maneres, ja que
té un aspecte naturista, que sembla una mica caòtica quan
el mires a primer cop d’ull però que segueix un esquema
marcat quan l’estudies a fons. Els finestrals a diferents
alçades i col·locats amb molts de plans diferents creen una

Vista del Santuari poc després d’haver-se’n reemprès les obres

L’any 1983, Montferri, i més concretament el mossèn del

imatge poligonal molt estranya. La forma d’aquests

poble Josep M. Jané, encarrega un projecte a l’arquitecte

finestrals em recorda les esglésies i catedrals gòtiques amb

Joan Bassegoda i el 1984 se’n consoliden les restes

grans vidrieres de colors que aconseguien una lluminositat

i es

celestial a l’interior i que tant va influir Jujol en la seva

continua.

etapa d’infantesa a Tarragona.

A més es poden destacar, a primer cop d’ull, dos cossos
importants que sobresurten. Un és el cambril on està
situada la mare de Déu, i l’altra és la coronació de la nau
de 27 metres d’alçada, on es troba situada una creu feta
amb forja, i on Jujol va voler fer una al·legoria de l’edat
que tenia Jesucrist quan va morir, 33 anys, fent una creu
A l’actualitat, el santuari acull una gran afluència, tant la
interessada per l’obra de Jujol com la devota a la verge de
Montserrat o, fins i tot, curiosos que, atrets per les formes
dels seus finestrals i l’alçada de la creu que el corona,
acudeixen a visitar-lo. Jujol podria sentir-se orgullós
d’haver aconseguit fer una temple que rep visites
constants, encara que possiblement la majoria d’elles siguin
per un motiu diferent al que el va inspirar. De ben segur,
però, el satisfaria d’haver aconseguit fer una obra única, de
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La planta de l’edifici és poligonal formada per un

Al fons de la nau trobem la planta inferior del cambril on

conglomerat de triangles de diferents proporcions, dels

està situada la sortida a les tres terrasses que té el

quals resulta un perímetre tancat format per 24 segments.

Santuari. A sobre d’aquesta planta es troba el cambril per

Els arcs parabòlics es recolzen sobre 42 pilars. Quan entrem

on s’hi accedeix per dues escales que estan situades als

dins el Santuari, ens trobem la nau central, que és un espai

laterals de la nau central.

molt gran on es gaudeix d’amplitud i llibertat, i també on
apreciem els arcs parabòlics i les voltes de maó de pla que
els uneixen.

L’entrada

principal

conté

tres

portalades

de

grans

dimensions sota un porxo hexagonal. Aquesta descripció és
simple i tècnica, però darrera d’aquests pilars, arcs i voltes
hi ha un seguit de processos dignes de mirar i estudiar molt
més detingudament.

Un altre tret característic del santuari són les 22 petites
muntanyes que sobresurten d’entremig dels finestrals i que
tenen una forma arrodonida i cilíndrica que recorden les
mítiques muntanyes de Montserrat, en les quals s’inspira.
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4.1 CONTEXT POLÍTIC DEL MOMENT

mancomunitat de diputacions catalanes, embrió i rudiment

oposar-se a aquesta llei i al que suposava, tots els grups

d’un poder català.

polítics catalans s’uniren en el moviment de Solidaritat

En els anys inicials de la Restauració (fi de la I República,

Catalana.

1879, es va propiciar la restauració monàrquica amb Alfons
XII), començà a tenir ressò el catalanisme polític. Valentí

LA LLIGA REGIONALISTA

Almirall en va ser un dels iniciadors: Va fundar el Diari
Català, va convocar el Primer Congrés Catalanista, va
fundar el Centre Català, impulsà l’elaboració i presentació
del Memorial de Greuges i la publicació de Lo Catalanisme,
la primera obra doctrinal sobre el catalanisme. La seva

Partit polític fundat a Barcelona el 25 d’abril de 1901, per
la fusió de la Unió Regionalista amb el Centre Nacional
Català, a fi de presentar-se conjuntament a les eleccions
d’aquell any.

espectacular, però aviat s’insinuaren les diferencies entre
la Lliga i d’altres partits més esquerrans, escissió que es

aportació va ser fonamental per a la creació del
catalanisme polític.

El triomf de la Solidaritat a les eleccions del 1907 fou

consumà amb les eleccions municipals del maig del 1909, i
Aquest fou presidit per Bartomeu Robert i Ybarzábal, i en

sobretot, amb l’esclat de la Setmana Tràgica.

els seus estatuts afirmava el propòsit de lluitar per
Els plantejaments d’Almirall, de caràcter progressista i
avançat, van provocar la rèplica dels sectors conservadors.
S’anava configurant el catalanisme conservador, que va
tenir les seves entitats més representatives en la Unió
Catalanista i, ja entrat el segle XX, la Lliga Regionalista
(1921), amb Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó. La
Lliga Regionalista impulsà, el 1906, un gran moviment
unitari: la Solidaritat Catalana.

l'autonomia catalana dins l’estat espanyol. Com a vehicle
d’expressió pública tenia el diari “La Veu de Catalunya”.
L’èxit assolit a les eleccions de 1901 no es repetí a les del
1903, i el partit féu crisi; d’altra banda, la captació de
sectors dretans empresa per la Lliga li llevà simpaties de
l’ala liberal, que se n’escindí (1904). La Lliga esdevingué,
així, un partit específicament dretà, afavorit per la ruïna
dels partits dinàstics a Catalunya, que oferia als sectors

La Lliga perdé força a Barcelona; a les eleccions del 1910 la
Lliga reconeixia definitivament la defunció de la Solidaritat
Catalana. Se’n refé en part el 1911 i totalment el 1913.
Aquest mateix any, Eduardo Dato, president del govern,
publicava

el

decret

que

autoritzava

la

creació

de

mancomunitats de diputacions provincials, triomf que
consolidà el prestigi de la Lliga i li donà, durant deu anys,
la direcció efectiva de la política catalana.

conservadors una ideologia i un programa mobilitzadors que
La Solidaritat aplegà un ampli espectre polític i va assolir
una esclatant victòria en les eleccions de 1907. Malgrat tot,
les divergències entre els seus membres en provocaren la
desintegració i la desaparició.

podien acceptar i que era l’única possibilitat eficaç
d’oposar-se als partits republicans. A les eleccions per a la

dissenyar una nova política que li permetés mantenir
l’hegemonia a Catalunya: es tractava de construir una

poder els liberals, es va destruir el poder de la Lliga.

renovació de l’Ajuntament de Barcelona (novembre de
1905), la Lliga assolí un victòria sorollosa, que fou
celebrada amb l’anomenat Banquet de la Victòria, que

Per arrencar definitivament el vol, la Lliga va saber

En caure el govern Dato (desembre de 1915) i pujar al

tingué amplies repercussions: l’Assalt a la redacció de la
publicació catalanista CU-Cut i la promulgació de la llei de
jurisdiccions que va sotmetre a l’autoritat militar les
ofenses a la unitat de la pàtria i a l’honor de l’exèrcit. Per

t

Context polític

La crisi de la monarquia, el 1917, determinà un nou canvi
en l’actuació de la Lliga: acabà acceptant de participar en
el govern. El mateix any Ramon d’Abadal fou nomenat
president de la Lliga. Impulsà l’extensió de l’ideari
federatiu per la resta de l’estat espanyol. Les eleccions de
1918 palesaren el poc èxit d’aquests esforços.
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Una nova crisi de govern (1918), exclogué la Lliga del poder

Liberal Republicana de Catalunya i el canvi de nom del

gestora dels ferrocarrils i la d’estudis jurídics i econòmics.

partit per la Lliga catalana.

En la reforma de 1917, el nom de comissió fou canviat pel
de direcció general.

i la tornà a l’oposició, on cooperà amb el moviment proautonomia de Catalunya.
LA MANCOMUNITAT DE
CATALUNYA

La

D’altra banda, la intensitat creixent de la lluita obrera
col·locava els partits burgesos en situació difícil. I, en el

Entitat política catalana constituïda el 6 d’abril de 1914 per

sector més dretà dels monàrquics, la Unió Monàrquica

la unió de les quatre diputacions provincials de Catalunya.

Nacional, tractava de llevar a la Lliga el suport dels

Enric Prat de la Riba va ser-ne el President.

Presidència

estava

constituïda,

evidentment,

pel

president, Prat de la Riba primer i Puig i Cadafalch després.

El finançament de la Mancomunitat hagué de recórrer
pràcticament als emprèstits, donada la manca de recursos

elements conservadors.
L’organització político–administrativa de la Mancomunitat

propis mentre no li foren delegats els serveis de les

La crisi industrial dels anys vint radicalitzà les tensions

es basava en

diputacions provincials. Es va tirar endavant el pla

socials i restà interès a la lluita política legal, en la qual la

General, el Consell Permanent i la Presidència.

tres òrgans fonamentals:

L’Assemblea

d’autonomia sense cap ajut econòmic per part del govern
central.

Lliga va vèncer a les eleccions dels anys 1920, 1921 i 1922.
El 1921 s’inicià l’escissió de la Lliga, de la qual se separà el

L’Assemblea General era sobirana i estava formada per tots

sector més nacionalista, que formà Acció Catalana.

els diputats de les quatre províncies de Catalunya a les

El setembre de 1918 les diputacions traspassaren a la

Corts espanyoles, 36 dels quals corresponien a la Diputació

Mancomunitat els serveis de construcció de carreteres i

Tot això contribuí a crear en la Lliga un ambient de

de Barcelona i 20 a cadascuna de tres diputacions restants.

l’Escola Superior d’Agricultura, i pel gener del 1920 la

simpatia amb el cop d’estat de Primo de Ribera (13 de

Al principi, l’Assemblea estava presidida pel president de la

totalitat dels serveis de beneficiència, instrucció pública i

desembre de 1930) i li permeté de tornar a l’escena. La

Mancomunitat, però després va passar a tenir un president

deute.

malaltia de Cambó li restà, però, efectivitat. La Lliga

propi.

participà

en

el

darrer

govern

de

la

Enric Prat de la Riba en tornà a ésser elegit president el 14

monarquia.

L’esfondrament d’aquesta arran de les eleccions del 12

El Consell Permanent actuava com a poder executiu. El

de maig de 1917,. En fou el veritable motor de l’obra fins

d’abril de 1931, que donaren la victòria a l’Esquerra

constituent estava format per vuit consellers, dos de cada

que fou dissolta el 1925 pel general Primo de Rivera.

Republicana de Catalunya, obligà a la Lliga a canviar de

província, i el president. S’intentava que hi hagués

tàctica. El seu president oferí suport a Francesc Macià en la

representants de totes les forces polítiques per tenir en

La Mancomunitat creà i envigorí institucions com l’Institut

lluita per l’autonomia catalana i acceptà el canvi de règim.

compte els diferents punts de vista i no caure en els

d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola

centralismes i favoritismes de partit. Les conselleries eren,

Superior d’Agricultura, les Biblioteques populars, l’Escola

La Lliga agrupà entorn seu els sectors conservadors del país.

inicialment, les de cultura i instrucció, camins i ponts,

de Treball, la Universitat Industrial, l’Institut d’Educació

Fruit d’aquesta tàctica fou la reestructuració de 1932-33,

obres hidràuliques i ferrocarrils, telèfons, agricultura i

General, l’Escola de Funcionaris de l’Administració Local, la

amb la integració d’altres partits menors com la Dreta

serveis forestals, beneficiència, d’educació general, la

de Bibliotecàries, la de Bells Oficis, la d’infermeres, la

t
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Junta de Museus, la Caixa de Crèdit Comunal, l’Oficina

Mancomunitat obrí una important línia de crèdit agrari, la

d’Estudis jurídics, etc.

Caixa de Crèdit de la Mancomunitat.

La Mancomunitat de Catalunya intervingué directament en
la lluita autonòmica iniciada el 1918, lliurant al govern

L’any 1914, en plena eufòria de la Mancomunitat, es creà la

La Mancomunitat va sorgir en ple Noucentisme. Durant

espanyol

Federació de Sindicats Agrícoles Catalans, “la Unió de

aquest

sobiranament l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que fou

Vinyataires de Catalunya”, creada per lluitar en defensa del

directament.

aprovat per l’Assemblea General el 25 de gener de 1919.

preu i contra el frau del vi . Aquesta entitat va fer l’impuls

L’artista noucentista esdevé un personatge social, vinculat

La Dictadura del General Primo de Rivera substituí en la

perquè cada sindicat agrícola fes l’esforç de crear el seu

a la Mancomunitat. Alguns intel·lectuals van treballar per la

presidència de la Mancomunitat el successor de Prat de la

celler cooperatiu i així poder-se defensar millor del tracte

Mancomunitat, entre tots ells destaquen Josep Carner i

Riba, Puig i Cadafalch, pel dirigent de la Unió Monàrquica

desfavorable amb els intermediaris. El 1917 es projectà el

Guerau de Liost, que van fer de consellers, o Eugeni d’Ors,

Nacional, Alfons Sala, fins a la supressió definitiva de la

servei de Construcció Agràries de Catalunya, així la

que es va convertir en el màxim responsable d’Instrucció

Mancomunitat, en virtut de la disposició transitòria

Pública durant els anys de la presidència de Prat de la Riba.

cinquena de l’estatut provincial de 20 de març de 1925.

període,

cultura

i

política

t

Context polític

interactuaven

unes

Bases

de

l’Autonomia

i

redactant
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4.2 CONTEXT ARTÍSTIC(Modernisme,
Noucentisme , arquitectes relacionats amb
Gaudí)

EL
MODERNISME

Quan parlem d’arquitectura catalana moderna hem de
destacar-ne el Modernisme com a moviment més important
i més productiu, que es va donar a Catalunya en un moment

Puig i Cadafalch

Domènech i Montaner

de fortes transformacions, dins de l’ambient cultural de la
fi del segle XIX i que va marcar l’inici de l’arquitectura

Especialment el paper de Domènech i Montaner (1849-1923)

El Modernisme català no només reflecteix en la seva

moderna al nostre país.

va ser essencial per a definir el "Modernisme arquitectònic"

arquitectura la riquesa ornamental que és comú a tot l'Art

a Catalunya. El seu article "En busca d'una arquitectura

Nouveau, sinó que manifesta un interès per mantenir i

nacional", publicat a la revista "La Renaixença", exposa la

renovar les tècniques tradicionals de construcció i

manera

decoració, utilitzant materials antics com el totxo i nous

El Modernisme a Catalunya va tenir una fantàstica expansió,
ja que el país estava obert a les corrents procedents
d'Europa, per tal d'afermar les seves diferencies amb

d'aconseguir

una

arquitectura

moderna

que

reflecteixi el caràcter nacional català.

Espanya i reforçar els seu nacionalisme polític, en un

(en aquella època) com el ferro i també noves tècniques
ceràmiques.

període liderat per la "Renaixença" després d'un llarg
període de decadència originat per la derrota del 1714 i la
conseqüent pèrdua dels seus drets i institucions nacionals.

Les idees de Ruskin i Viollet-le-Duc i l'estètica de William
Morris, Walter Crane, Mackmurdo, Mackintosh, etc. van ser
acceptades com a base de la renovació artística.

Els Modernistes creien en la imaginació creativa com a

Aquestes noves tendències es fan evidents en les diferents

creadora de símbols en contrast amb els eclèctics que

arts com l'arquitectura (inclosos tots els tipus d'edificis),

pensaven en l'art com a representació objectiva de la

escultura (tant com a art independent, com a complement

realitat. De fet, el Modernisme representa a tot el món, i

d'edificis), pintura, arts decoratives (amb materials com

en especial a Catalunya, la llibertat per a la creació de

mosaic, vidre, fusta, tèxtils i ferro per manufacturar

noves formes anteriorment no acceptades, traient l'art de

qualsevol objecte com mobles, làmpades, joies, vestits,

l'encarcarament acadèmic.

ampolles, vaixelles, coberts, catifes, etc.), literatura i
música.

Arquitectes com Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i
Cadafalch i altres, varen prendre el liderat d'aquest
moviment.

Context artístic

El Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri
Josep M. Jujol

Modernisme estaven ja presents en l'obra d'arquitectes com

la Casa Garí a Argentona o la Casa Macaya a Barcelona com

Josep Domènech i Estapà que malgrat les seves tendències

exemples).

El Modernisme va tenir una enorme acceptació social a

eclèctiques i el seu refús explícit del Modernisme, no va

Catalunya com a part de la "Renaixença" i els artistes que

poder sostraure’s a les influències d'aquest estil amb obres

La arquitectura Modernista a Catalunya no es va manifestar

en formaven part van esdevenir molt populars. Això es així

que freqüentment recorden el Sezesionstyl austríac. Les

només en edificis residencials, sinó que es va expressar

amb els arquitectes mencionats, però també amb pintors

tendències que portaven a tot Europa a la recuperació del

àmpliament també en edificis institucionals, religiosos,

com Ramon Casas, Isidre Nonell o Santiago Rusiñol

passat arquitectònic medieval iniciades per Viollet-le-Duc

sanitaris i assistencials, educatius, industrials i fins edificis

(organitzador de les "Festes Modernistes" realitzades a

també es van seguir a Catalunya, completades amb formes

d'oficines:

Sitges al final del segle XIX).

artístiques inspirades en l'art islàmic i altres contribucions.

Alguns d'aquests artistes - els bohemis del Modernisme - es

Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Enric

Edificis residencials unifamiliars:

reunien des de 1897 en el cafè literari "Els quatre gats"

Sagnier i Villavecchia, Rubió i Bellver i un gran grup

Casa Vicens, Casa Navàs, Casa Arnús, Casa Macaya, Casa

instal·lat en un edifici de Puig i Cadafalch al carrer Montsió

d'excel·lents

Roviralta.

de Barcelona amb gran prestigi en els cercles modernistes.

relacionats- varen omplir Catalunya d'una gran quantitat

Aquestes reunions també eren freqüentades per artistes

d'edificis meravellosos.

arquitectes

catalans

-

alguns

d'ells

ja

Edificis residencials col·lectius:

com Picasso -les seves pintures de les èpoques blava i rosa
estan considerades com modernistes-, Miquel Utrillo, Mir,

Utilitzant els materials tradicionals com el maó i de nous en

Casa Calvet, Casa Pons i Pascual, Casa Malagrida, La

Pichot i altres.

aquella època com el ferro, els arquitectes modernistes

Pedrera, Casa Batlló a Barcelona. Casa Magí Llorenç a

La revista "Pèl i ploma" publicada per Ramon Casas va ser el

catalans van desenvolupar noves tecnologies (veure les

Lleida.

portaveu del moviment a Barcelona.

golfes i balcons de la Pedrera, les golfes de Bellesguard, el
Palau de la Música, o com a edificació posterior l’interior

Aquesta actitud col·lectiva de renovació artística i progrés

dels cellers de Pinell de Brai- exemples de fins a on podien

va ser la base per a l'impuls d'un dels més brillants períodes

arribar les noves tecnologies constructives fetes amb maó o

de l'art català.

l'ornamentació feta en ferro.

Situen

en

la

nova

Escola

Provincial

d'Arquitectura,

Malgrat tot, el Modernisme és un estil sobretot orientat a

inaugurada a Barcelona l'any 1871 i dirigida per l'arquitecte

un gran desenvolupament de la decoració tant a les façanes

Elies Rogent i Amat (1821-1897) els primers orígens de la

com en els interiors. El Modernisme produeix un gran

arquitectura Modernista a Catalunya. Abans de la fundació

desenvolupament de les Arts Decoratives, ajudades per el

d'aquesta escola, les tendències que culminaren en el

"horror vacui" que forçava a decorar totes les superfícies (

Context artístic
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Edificis institucionals:
Palau

de

Justícia,

- Per una banda, com un art decoratiu formant part dels
Palau

de

la

Música

Catalana

edificis.

i

Duana de Barcelona, Ajuntament de Les Franqueses del
- Per altra banda, com a expressió d'una personalitat

Vallès.
Hospital. Sant Pau

independent, lliure de compromisos arquitectònics

Edificis educatius:
Edificis religiosos:

Ambdues manifestacions tenen una magnífica presència en

Escola de Santa Teresa de Ganduxer i Col·legi de Jesús

La Sagrada Família, Convent de Valldonzella a Barcelona,

el Modernisme català, ja que normalment els diferents

Cripta de la Colònia Güell.

artistes varen desenvolupar les dues especialitats, a més
ESCULTURA MODERNISTA

Sagrada Família

Edificis sanitaris i assistencials:

d'altres relacionades com el disseny de medalles.

El Modernisme va representar un brillant alliberament de

El taller dels germans Agapit i Venanci Vallmitjana va ser

formes. Davant de la norma anterior - l'academicisme-, el

l'origen de l'escola escultòrica del Modernisme català. Aquí,

Modernisme

de

Josep Llimona va fer estudis de perfeccionament dels seus

desenvolupar qualsevol forma, qualsevol color, qualsevol

coneixements artístics que havia començat a la Llotja.

idea.

Llimona és un dels millors exemples de l’escultura del

L’escultura no va ser una excepció en aquest plantejament.

Modernisme català.

L'expressió de les seves figures ens mostra la vida en totes

Eusebi

les seves varietats davant del fred academicisme imperant

desenvolupar la seva activitat principalment col·laborant

anteriorment.

amb arquitectes, en especial Domènech i Montaner. Les

representa

llibertat,

la

possibilitat

Hospital de Sant Pau a Barcelona, Institut Pere Mata a

Arnau

és

també

un

gran

escultor

que

va

seves obres, realitzades molt sovint amb l'ajuda d'Alfons

Reus, Hospital de Sitges, Hospital de Granollers, Asil del

El Modernisme català va seguir el mateix criteri i va omplir

Sant Crist a Igualada

les cases, els carrers, les places, els teatres, els hospitals,
les esglésies amb aquests nous conceptes.

Juyol, estan presents a Barcelona i la resta de Catalunya.

Miquel Blay també va col·laborar amb Domènech i
Montaner, en especial al Palau de la Música Catalana que

Aquest conceptes es van expressar, com es lògic, en

mostra a l'angle de la façana la seva brillant escultura "La

escultura en dues orientacions diferents:

cançó popular".

Pau Gargallo nascut a Maella (Aragó) prop de Catalunya

Context artístic
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l'any 1881, va ser deixeble d'Eusebi Arnau i va treballar en

escultors, com un moviment que alliberava el tractament

Aquest es també el cas d'Isidre Nonell, ja que essent

el seu taller. Va tenir magnífiques relacions amb els artistes

de les formes en contraposició a la anterior rigidesa

imatges de la dura vida i aparença d'éssers marginals el

que freqüentaven els "Quatre gats", com Nonell, Picasso i

academicista.

motiu central de la seva pintura, presenta també,
especialment en el període als voltants de 1907, una sèrie

altres. Els contactes d'Arnau amb Domènech i Montaner van
ser el punt de partida de la seva col·laboració per la
realització dels treballs escultòrics d'edificis com el Palau
de la Música Catalana i l'Hospital de Sant Pau. Les
escultures de Gargallo no només es van fer en pedra, sinó
també en bronze. Pau Gargallo és quelcom de diferent en
l’escultura modernista catalana, ja que al final de la seva
dissortadament curta vida, ja representava figures fora dels
estàndards figuratius, fent de l’escultura quelcom de
diferent a una estricta còpia de la realitat.

El

Modernisme

significa

llibertat,

la

possibilitat

de

desenvolupar qualsevol forma, color, o idea i la pintura no
va ser una excepció. La llibertat d'expressió es pot veure

en les dures figures marginals de Nonell.

conegudes perquè estan situades en llocs molt populars com
a Sitges - Monument a El Greco - i a l'Arc de Triomf de
Barcelona.

pintor més característic d'aquest període. La seva activa
El Modernisme pictòric català presenta una gran varietat i
riquesa de temes. Aquesta es la raó per la qual alguns
especialistes prefereixen parlar de "Pintura del període

Utrillo, Lluïsa Vidal i altres són considerats a vegades com
els estrictes representants del Modernisme. Altres com els
germans Masriera representen, sota aquest punt de vista,
una

tendència

més

tradicional

-més

a

prop

de

promoció del Modernisme, la celebració de les "Festes
Modernistes", les seves activitats al voltant del Cau Ferrat i
la seva obra literària li van permetre adquirir un gran
prestigi dintre del moviment. La varietat de temes que
pintava:

retrats

(Eric

Satie),

paisatge

("El

port

de

Barcelona" i jardins), temes de la vida (La "Cuina del Moulin
de la Galette"), ens poden donar una idea dels seus viatges i
les diferents fonts d'inspiració dintre de la seva vida
bohèmia.

l’academicisme, però com un refinament del realisme no
Retrats i paisatges son els motius més freqüents dintre de la

basat en normes clàssiques- dintre del Modernisme
Altres artistes com Carreres i Clarasó varen tenir també una
important

la base de la seva obra.
Santiago Rusiñol, conjuntament amb Ramon Casas, és el

tot, alguns pintors com Rusiñol, Ramon Casas, Meifrèn, Mir,
Gargallo, però algunes de les seves obres d'art són

descomptat molt més amables que en la pintura que forma

tant en les amables escenes burgeses de Ramon Casas com

modernista" en comptes de "Pintura Modernista". Malgrat

Reynés és un escultor no tan popular com Llimona, Arnau o

d'obres que retraten l'alta societat catalana, amb trets per

participació

en

el

desenvolupament

del

Modernisme a Catalunya.

pintura Modernista. Això es evident en l'obra dels germans
Les diferències d'estil no es troben només entre artistes,
sinó també dintre de la pròpia obra de cada un d'ells. Això
es fa evident en l’obra de Ramon Casas, aquest excepcional
pintor caracteritzat per les seves amables escenes burgeses

PINTURA MODERNISTA

com "Plein air", "Ball de tarda", decoració del Cercle del
Liceu a Barcelona, retrats de l'alta societat catalana i altres

Els pintors de l'època varen donar la benvinguda al

de

similar

contingut.

És també

l'autor

de

pintures

Modernisme de la mateixa manera que arquitectes i

presentant temes de motiu social com "La càrrega",
"Garrote vil". etc.

Context artístic

Masriera, Eliseu Meifrén, Utrillo, Lluïsa Vidal, Joaquim Mir i
altres. De fet aquest és un dels pocs elements comuns en
un estil -el Modernisme- que agrupa una gran quantitat
d'artistes normalment autodefinits com Modernistes, però
que manifesten una gran llibertat creativa i no estan massa
preocupats per la seva fidelitat a les normes molt laxes del
moviment, cosa que no és difícil si pensem que en aquest,
la norma és precisament l'absència de normes.
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ARTS DECORATIVES EN EL MODERNISME

Els decisius canvis en les tendències artístiques viscuts a
Europa durant el final del segle XIX i primers anys del XX, es
van estendre a tots tipus d'arts (veure Arquitectura,
Escultura, Pintura) relacionats o no amb l'arquitectura.
Les noves tendències en el dibuix de línies i formes seguint
la natura van influir totes les arts, primer a l'arquitectura i
arts decoratives però posteriorment també altres arts com

figures estan classificades no només com a arquitectes, sinó

La Ceràmica va ser molt utilitzada durant el Modernisme.

també com a decoradors i dissenyadors de mobles,

Això no es estrany si tenim en compte que la ceràmica era

ceràmiques, ornaments tèxtils, etc.- com en d'altres països

tradicionalment usada a Catalunya i València per a la

van fer altres arquitectes com Guimard, Van de Velde,

cobertura de superfícies en l'edificació.

Victor Horta, Otto Wagner i altres.
El fort desenvolupament del moviment "Arts and Crafts"

Durant el Modernisme es van utilitzar tres tipus bàsics de

durant el segle XIX va col·laborar en aquest procés. Aquest

ceràmica: la típica rajola, la ceràmica modelada amb

desenvolupament permeté la creació d'una important

relleus i el trencadís, que es una decoració realitzada amb

infrastructura de especialistes, artesans, tècnics i artistes,

petites peces ceràmiques trencades irregulars de colors

que van permetre la realització de qualsevol tipus de

variats en funció del projecte decoratiu.

objectes

artístics

sovint

amb

formes

tècnicament

impossibles abans. El paper de les Arts Decoratives va ser

la literatura i la música.

essencial

en

el

desenvolupament

del Modernisme

a

Catalunya i la col·laboració entre artistes i artesans va
Com a conseqüència de l’ explosió de noves actituds davant

materials: vidre, ceràmica, ferro forjat, noves fustes d’ alta

El moviment Arts and Crafts va ser ràpidament assimilat i
adaptat a les necessitats d'unes circumstancies nacionals
diferents. El desenvolupament industrial, els nous valors

qualitat, etc.

socials juntament amb la superació de la anterior rigidesa
Els arquitectes d'aquest període eren professionals amb

de l'eclecticisme van ser essencials per al triomf de les

enormes coneixements i capacitats per desenvolupar les

noves ideés.

arquitectònics
decoratius

bàsics,

creats

sinó

durant

també
el

tots

període

els

objectes

modernista,

freqüentment per ells mateixos. Aquest és el camí que van
seguir Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner i

L'artesania

Modernista

catalana

experimentà

un

fort

creixement, especialment des dels treballs de Francesc
Vidal

i

Germans Oliva. El dissenys més interessants son potser els

La Decoració va ser òbviament essencial en els acabats dels
edificis modernistes i va ser curosament elaborada per els
arquitectes

conjuntament

amb

una

gran

quantitat

d'artesans com en Francesc Vidal, Joan Busquets i Gaspar
Homar, que en realitat més que artesans es poden també
considerar artistes.

seves idees basades en el Modernisme. Per a ells, els
edificis eren no únicament les estructures i els elements

Modernisme van ser Pujol i Baucis, Hipolit Montseny,

que va dibuixar Josep Maria Jujol.

impulsar aquesta evolució.

del fet artístic, qualsevol objecte d’ ús comú evolucionarà
cap a un objecte artístic freqüentment construït amb nous

Alguns importants artesans de la ceràmica durant el

Jevellí

(1848-1914),

decorador,

ebenista

i

fonedor, que va tenir una gran activitat en la decoració

El Metall va tenir també una forta presencia en els edificis
modernistes en peces com poden ser les reixes, tanques,
portes, baranes construïdes en ferro forjat amb excel·lents
artesans com Masriera i Campins, i picaportes, tiradors,
manetes, etc. en bronze o llautó.

d'interiors.

altres a Catalunya. Per aquesta raó aquestes excepcionals

Context artístic
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Antoni Maria Gallissà (estàndard de l'Orfeó Català) o

Els Mobles i els Ebenistes que els realitzaven també van
tenir un gran protagonisme en la decoració interior dels

Aquestes

activitats

es

van

desenvolupar

normalment

edificis. El disseny de mobles es va basar en diferents

basades en principis d'alta qualitat artística. Algunes de les

formes i materials de gran qualitat com fustes nobles i

figures més representatives d'aquest art foren Alexandre de

tèxtils amb dibuixos que sovint adoptaven la forma del

Riquer, Ramon Casas i Apel·les Mestres

Alexandre Riquer (bandera de la Unió Catalanista).

EL NOUCENTISME

"coup de fouet" tan propi del modernisme, així com dibuixos
La Joieria va ser molt important en el Modernisme. A més

inspirats en la natura.

dels treball realitzats per joiers com els germans Masriera,
Cabot o Carreras, escultors com Eusebi Arnau i Pau
Els dissenyadors més importants foren Antoni Gaudí, Josep

Gargallo, arquitectes com Domènech i Montaner i Josep

Maria Jujol i Domènech i Montaner i els artesans més

Maria Jujol i altres artistes com Alexandre Riquer van

coneguts en aquesta especialitat van ser Joan Busquets i

col·laborar amb els joiers en el disseny d'objectes personals

Jané, Gaspar Homar i Francesc Vidal i Jevellí.

i de l'aixovar domèstic com joies, coberts, jocs de cafè i
elements litúrgics com calzes, patenes i custodies.

El Vidre: La tecnologia dels vidriers catalans es va
a conseqüència dels

La Moda reflexa també els nous gustos imposats per el

treballs del arquitecte Joan Martorell i Montells, que va ser

Modernisme. Buscant a la vegada una major llibertat de

el primer en recuperar el neogòtic català. Martorell va

moviment per a les dones, es va eliminar el corsè i es van

treballar conjuntament amb el vidrier Eudald Amigó per

estilitzar les línies. La millor dissenyadora de moda

restaurar les vidrieres de les esglésies de Santa Maria del

femenina va ser Maria Molist.

desenvolupar extraordinàriament

El Noucentisme és bàsicament un fenomen literari que
naixia de les mateixes arrels que el Modernisme però que
pretenia superar-lo i oposar-s’hi.

S’ha considerat l’any

1911 com l’any de la fi del Modernisme i del triomf total
del Noucentisme; de 1906 a 1920, Eugeni d’Ors, sota el
pseudònim de Xenius, va publicar el “Glossari” al diari “La
Veu de Catalunya”, però va ser l’any 1911 quan va publicar
el “La Ben Plantada”, un conjunt de glosses que es va
convertir en el símbol d’una nova estètica. A més, aquest
any és nomenat secretari de l’Institut d’Estudis Catalans, la
institució acadèmica que regeix el nou esperit normatiu de
la cultura catalana.

Mar i El Pi a Barcelona i construir les vidrieres del monestir
de les Saleses, el Paranimf de la Universitat de Barcelona i
altres. Les vidrieres modernistes van incorporar una amplia
gamma de colors i formes com vidre decorat, cercles,

El Mosaic: decorar superfícies per mitja de la introducció de
petites peces de pedra, marbre, vidre, ceràmica, etc. va
ser una tècnica molt arrelada durant el Modernisme. El
dibuix va ser sovint fet per artistes com Josep Maria Jujol,

estels, serpentins i altres.

Gaspar Homar i la realització per artesans com Geroni
El Disseny gràfic es una activitat que va experimentar un
enorme

expansió

manifestacions

durant

com

el Modernisme

revistes,

publicitat, pòsters, ex-libris, etc.

publicació

en

diverses

de

llibres,

Granell, Lluís Bru o Mario Maragliano.
Tèxtil: El dibuix d'elements tèxtil com tapisseries, cortines,
estàndards, banderes, escuts d'armes, etc. està representat
per arquitectes com Puig i Cadafalch (estàndard de Ripoll),

Context artístic

Però durant els primers anys noucentistes no trobem
arquitectes que s’afegissin al nou moviment. El Modernisme
arquitectònic encara continuava viu; no hi havia arquitectes
noucentistes entusiastes i durant els primers anys d’aquest
nou moviment es construeixen encara edificis modernistes
importants. I un personatge, Gaudí, va seguir treballant en
la mateixa línia i es va guanyar un grup de deixebles que
juntament amb ell, van prolongar el moviment modernista
fins la dècada dels anys 20, en que l’arquitectura catalana
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presenta una situació heterogènia, concretament fins al
1926, any de la seva mort.

Entre el 1909 i el 1917 es produeix el període més
important del noucentisme, encara que els canvis que es
van produir durant aquests anys van tenir conseqüències
fins als anys 50.Durant aquests anys es va anar evolucionant
del Modernisme al Noucentisme de manera progressiva, de
la qual n’es un bon exemple l’obra de Josep Puig i
Cadafalch, que torna als mètodes i llenguatge classicista
que, combinat amb un equilibri amb la mediterranietat,
posa la base al Noucentisme.

D’altra banda, podem trobar també un grup d’arquitectes

D’altra banda, i com ja hem dit abans, durant el

que segueixen més de prop la situació europea d’aleshores,

Noucentisme es va intentar una recuperació del llenguatge

en què es produeix un enorme prestigi del que ve de centre

clàssic i fer front a tot alló relacionat amb el modernisme i

Europa. Entre els més importants podem destacar a Rafael

el postmodernisme. Els arquitectes més representatius

Masó (1880-1935), arquitecte gironí que va realitzar una

d’aquest front classicista són Adolf Florensa(1891-1981),

amplia obra que anava desde l’interiorisme immobiliari fins

amb els seus edificis a la Via Laietana, com la casa Francesc

a l’arquitectura industrial amb obres com la farmàcia Masó

Cambó (1921-1930) i el Casal del Metge (1930);Bona, Puig i

Puig(1908) a Girona, la farinera Teixidor(1910-24), la casa

Cadafalch, Goday, Puig Gairalt i Joan Albert.

Encesa amb les ofocines de la farinera montserrat(1913-15),
també a Girona. Ja dins la zona urbana gironina també hi
podem trobar obres seves com la seu de l’associació
Athenea (1913), la casa Batlle(1909-10) i la casa de Punxa,
acaba

l’any

1922.

A

Olot

va

realitzar

la

casa

Masramon(1913-1914); a Santa Coloma de Gramanet, la
El noucentisme volia potenciar una imatge de l’artista

Clínica Mental (1915), en col·laboració amb Josep Maria

totalment oposada a la dels artistes modernistes. Els

Pericas, i a S’Agaró, l’hotel de la Gavina(1930-1932) i la

artistes noucentistes eren responsables i s’integraven dins

casa Bonet(1934).

arquitecte

provincial;

Martinell,

a

les

Agràries, majoritàriament promogudes i finançades per la
Mancomunitat; Jeroni Martorell, en la restauració i defensa
del patrimoni arquitectònic a través de la Diputació de
Barcelona;Bergós, a l’ensenyança a la Universitat Industrial.
Les obres d’aquests arquitectes van buscant amb els anys
un llenguatge estructural més depurat i unes formes més
reposades i més depurades.

figura destacada va ser Nicolau Maria Rubió i Tudurí (18911981), formulant la seva teoria sobre el traçat dels jardins
mediterranis. La seva intervenció i la del seu mestre, JeanClaude-Nicolas Forestier (1861-1930) en els jardins de
Montjuïc és un clar reflex de l’esforç arquitectònic i urbà

en una ciutat moderna i mediterrània, que encara avui ens
deixa gaudir de la seva arquitectura noucentista.

com a

Cooperatives

seva sensibilitat pel paisatge i pels jardins urbans, on una

que es va fer durant els anys vint per convertir Barcelona

una estructura social i política treballant en projectes
promoguts per la Mancomunitat: Rubió i Bellver

Dins el moviment noucentista també podem destacar la

Alguns arquitectes van intentar la recuperació de valors
locals de l’arquitectura de les esglésies, de les masies i dels
palaus de la Catalunya del s. XVIII, on es va produir un
renaixement de l’economia. Un exemple representatiu en
són els edificis escolars que Josep Goday (1882-1936) va
projectar per a l’Ajuntament de Barcelona com el grup
escolar Ramon Llull (1919-1923), el Lluís Vives (1919),
Baixeres (1917-1920), Pere

Vila (1921-1930), Milà i

Fontanals (1930) i Collasso i Gil (1932).
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ARQUITECTES RELACIONATS AMB GAUDÍ

oan Rubio Bellver (1879-1952).

Rubió va ser un enllaç entre l’expressionisme gaudinià i el
racionalisme de Domènech i Montaner.

A Antoni Gaudí li mancava una actitud pedagògica, tampoc

Josep M. Jujol (1879-1949).

era una persona de donar conferencies i segons les seves
pròpies paraules no tenia deixebles; tot plegat, no li va
impedir

envoltar-se

d’ajudants,

col·laboradors,

o

simplement admiradors que es van sentir atrets pels seus
mètodes i teories, aplicant-les, més tard a la seva pròpia

........

Joan Rubió

Bellver

tasca professional. A continuació fem esmenta d’una sèrie

Nascut a Reus, va ser el seu col·laborador amb un esperit

de seguidors de Gaudí-amb dades extretes del llibre

més racional i amb les qualitat més rellevant de constructor

“Gaudí. Su vida, su teoria, su obra”, escrit per Cèsar

durant molts anys a les oficines del Temple, encarregat de

Martinell-, els quals es van relacionar amb l’arquitecte

l’estudi estaticogràfic del sosteniment de la coberta , abans

resultant profundament

de decidir-se per les formes equilibrades; també va ser el

influenciats per les maneres

gaudinianes:

seu auxiliar en la restauració de la catedral de Palma de
Mallorca i s’havia d’encarregar, juntament amb Sugranyes,

Francesc Berenguer (1866-1914).

de la direcció del santuari de la Misericòrdia de Reus, si

Fill d’un mestre de la seva infantesa i amic de Gaudí. Inicià

s’hagués confiat a Gaudí aquesta reforma.

els estudis d’arquitectura; però no els va acabar, anys més

Rubió no va renunciar mai a la seva pròpia personalitat,

tard es va convertir en col·laborador de les obres del

però va incorporar en algunes de les seves obres

Temple de la Sagrada Família. L’obra d’aquest arquitecte

procediments gaudinians, com a la casa El frare blanc, a

es veu influenciada per les normes del mestre que coneixia

l’Avinguda del Tibidabo, amb els seus voladissos de maó

i sentia, i que es poden trobar principalment a alguns

contrapesats.Una petita capella de Sant Miquel construïda a

edificis de la Colònia Güell i al retaule de Sant Josep de

Ripio, avui desapareguda; la fundació Garcia Foses a

Calasanz de Montserrat on dominen maneres gaudinianes a

Igualada, amb textures que recorden el Parc Güell; en totes

proporcions, ornamentació i detalls litúrgics. Durant molt

aquestes hi

de temps es va pensar que el celler Güell a Garraf era una

acceptar la influència de les obres del mestre anteriors a

obra seva, però fa uns anys, Bonaventura Bassegoda va

les superfícies tridimensionals de la casa Milà, però no les

demostrar que realment es tractava d’un edifici de Gaudí

posteriors, segons pròpia manifestació. Es podria dir que

trobem influencia gaudiniana.

Josep M. Jujol

Nascut a Tarragona. També ajudant de mestre, que es va
encarregar

sobretot

dels

detalls

ornamentals

i

del

cromatisme. Tenia molta facilitat colorística i retenció de
la forma, que expressava amb molta habilitat manual; tenia
molta capacitat pel detallisme. Tenia concepcions de la
forma coincidents amb Gaudí i era enginyós per crear noves
solucions constructives i ornamentals.
El fet que fos tarragoní era per Gaudí una condició

Rubió

va

que s’havia atribuït equívocament a Berenguer.

Context artístic

favorable al cromatisme i la plasticitat que posseïa.

L’església de Vistabella, a prop de Tarragona, la torre de
Gisbert a Sant Joan Despí, la casa núm. 322 a l’avinguda
Diagonal a Barcelona, un faldistori de ferro forjat per a
Montserrat, i la casa Planell a la Diagonal de Barcelona, són
obres que va portar a terme amb influència gaudiana.
Domingo Sugrañes.
Nascut a Reus. Arquitecte col·laborador de Gaudí durant els
últims anys del mestre.
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A la finca de Críaco Bonet, a Salou, va construir sostres

Lluís Moncunill Parellada (1968-1931), qui va construir la

emprar voltes de maó de pla verticals als dipòsits

sobre arcs semblants als del primer pis de Bellesguard.

masia Freixa a Terrassa al 1907, més tard convertida en

subterranis i de superfície amb avantatges constructius

José Canaleta.

Escola Municipal de Música, amb arcs parabòlics i voltes de

sobre els mètodes corrents.

Va ser un altre dels arquitectes col·laboradors de Gaudí;

maó de pla d’influència gaudiniana.

però mostrà poc entusiasme per aplicar les formes

José M. Pericas va mostrar la seva influència a la seva

gaudinianes, tot i això va se autor de dos fanals

primera obra de la capella de la Immaculada a Montserrat

commemoratius

al 1906, i més tard al temple parroquial de la Mare de Deu

del

centenari

de

Balmes

a

Vic,

possiblement suggerides o amb col·laboració del mateix

del Carme a Barcelona.

Gaudí, durant la seva col·laboració amb Gaudí a la Colònia

Salvador Valeri no va seguir estructuralment les normes

Guell i casa Milà.

gaudinianes; però es pot incloure dins d’aquest grup, per la
influència a la seva plasticitat i cromatisme

A més dels arquitectes abans esmentats amb influència

Cèsar Martinell

Mort Gaudí al 1926, va transcórrer un temps d’oblit,
provocat en part per l’aparició de noves tendències
arquitectòniques, i per la Guerra Civil espanyola, produint

directa de Gaudí, deguda a la col·laboració en les seves

Durant els últims anys de vida d’Antoni Gaudí, molts joves

obres, va haver d’altres arquitectes, els quals van saber

arquitectes van freqüentar el seu estudi, i l’admiració que

apreciar la construcció i l’estètica gaudiniana, adaptant a

sentien vers el Mestre els va portar a adoptar els seus

les seves obres les formes equilibrades No els hi va importar

principis quan fos possible la seva aplicació a les seves

l’hostilitat que va envoltar a Gaudí durant algun temps.

obres. Podem parlar, doncs, de Lluís Bonet Gari, el qual

Podem destacar a

l’any 1929 va construir a Argentona la capella de Sant

J. Puig i Cadafalch,

Miquel de Cros amb voltes en formes gaudinianes la capella

el qual va emprar voltes i arcs equilibrats a les Caves

del Santíssim Sagrament a la parròquia de Gèlida;

Codorniu de Sant Sadurní d’Anoia al 1902, amb un pis

posteriorment l’ermita de Sant Antoni, a prop de la Seu

l’entramat de gerro del qual es sosté

d’Urgell; l’altar del Santíssim a Sant Llorenç de Lleida; i la

a la seva zona central amb tirants de ferro inserits als

casa número 2 de la rambla de Catalunya a la mateixa

mateixos arcs; aquest sistema recorda l’escala secundària

ciutat, totes elles amb característiques gaudinianes

del Palau Güell, també penjant.

.

Jeroni Martorell, va construir arcs equilibrats al saló

Cèsar Martinell, l’any 1916, va començar a emprar arcs

d’actes de la Caixa d’Estalvis de Sabadell i al 1909 va

equilibrats a grans naus per motius d’economia. Algunes

finalitzar el xalet regui l’Ull de Ter per al Centre

d’aquestes naus va ser cobertes amb voltes de maó de pla

Excursionista de Catalunya, amb formes gaudinianes,

sobre els arcs, aconseguint un bon resultat econòmic i

aquest va ser enderrocat al 1939.

estètic. També influenciat per procediments gaudinians, va

Context artístic

una cert inactivitat d’exemplars gaudinians. Passats cent
anys del seu naixement i cinc de la seva mort, i gràcies a
que els seus veritables admiradors mantenien viu el seu
record, el nom gaudí va començar a adquirir fama i
rellevància, despertant fins avui dia un gran interès a nivell
mundial.

L’any 1958 Cèsar Martinell va fundar el Centre d’Estudis
Gaudinistes, portant a terme la funció de Director com a
proposta dins l’àrea del “Cercle artístic de Sant Lluc” a la
seva

secció

“Amics

de

Gaudi”,

amb

l’objectiu

de

discriminar els estudis científics de l’obra de Gaudí de la
mera

propaganda

publicitària.

Posteriorment,

aquest

Centre va passar a formar part de la Secció d’Estudis
Històrics del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i
Balears. Resumint la seva tasca en conferencies a càrrec
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d’arquitectes i facultatius especialitzats, visites a edificis
de Gaudí, etc.
A més dels arquitectes anteriorment esmentats, els quals es

sobre los arquitectos catalanes Antoni Gaudí Cornet (1852-

Se ha dicho y escrito en repetidas ocasiones que en la

van relacionar amb Gaudí, s’ha de parlar d’una posterior

1926) y Josep M. Jujol Gibert (1879-1949).

fachada de la casa Batlló del paseo de Gracia se aprecia

generació d’arquitectes barcelonins com: Jorge Bonet
Armengol, que al 1955 va desenvolupar l’estructura de
l’església de Vinyoles d’Orís a base de hiperboloides i
paraboloides, la qual va superar a la parròquia Barcelona de
sant Medi; Joseph Anglada, Daniel Gelabert i Joseph
Ribas, en col·laboració, van construir el mercat de la
Sagrera a Barcelona, amb una teoria de luernaris en forma
d’hiperboloides;

Martinell

Taxonera,

va

cobrir

amb

paraboloides el presbiteri del temple parroquial de Port de

una fuerte influencia de Jujol en la composición cromática.
•

Gaudí era 27 años mayor que Jujol, y cuando éste

terminó la carrera, en mayo de 1906, Gaudí ya había

quiere decir que Jujol fuera discípulo de Gaudí. Más bien

No supone ningún menosprecio del inmenso valor artístico

podría serlo de Doménech i Montaner, a través de sus

de Jujol demostrar que tales afirmaciones son totalmente

relaciones profesionales con Josep Font i Gumà, pero sí se

erróneas.

sabe que tuvo una admiración por su colega, que manifestó
a sus alumnos de la Escuela de Arquitectura en los años

Jujol y le asignó trabajos de responsabilidad en varias de
Tots ells han mostrat clarament les seves tendències

del piso de los Batlló fue obra jujoliana.

realizado la mayor y mejor parte de su obra; pero esto no

cuarenta. Gaudí comprendió muy pronto la genialidad de

la Selva.

También se ha dicho que las puertas de madera del interior

sus obras; pero manteniéndose siempre cada uno en su

Gaudí conoció a Jujol a través de su amigo el doctor Pere
Santaló Castellví, asiduo ateneista. Santaló, al ver la
actividad de Jujol como ayudante de Josep Font i Gumà en
las obras del Ateneo Barcelonés, en la calle Canuda, habló
del joven Jujol a Gaudí y los puso en contacto. Esto sucedía

gaudinianes.

propio universo artístico.

Allò que Gaudí va treure a la llum a principis de segle, avui

Unas puntualizaciones muy necesarias

és admès i practicat per molts arquitectes. No pot negar-se,

Estos dos arquitectos mantuvieron siempre una cordial

doncs, la forta empremta que va deixar el mestre.

relación profesional que sólo se interrumpió por la muerte

en el año 1906 y las obras de la casa Batlló estaban ya
terminadas, por aquellas fechas. Está claro, pues, que
Jujol no pudo influir a Gaudí, puesto que todavía no se
conocían.
Este argumento sería suficiente, pero todavía hay más. El

de Gaudí en 1926.

contratista de las obras de la casa Batlló, Josep Bayó i
GAUDÍ
JUJOL

I

Los estudiosos de Gaudí han visto en Jujol un buen
colaborador, especialmente en materia de color y
decoración arquitectónica. Los admiradores de Jujol, que

“Hay genios del arte que, como verdaderos astros,
deslumbran a sus admiradores. Esta circunstancia ocasiona

son muchos, han querido ver algo más: un cambio en Gaudí
desde el momento en que Jujol entró en sus obras.

visiones deformadas de la realidad, de las que tenemos

Font, explicó, en 1970, -y de tal explicación hay una cinta
grabada- que Jujol no estuvo nunca en la casa Batlló, y lo
que sí hizo para este edificio, una vez finalizado, fueron
los modelos de arcilla para los candelabros del oratorio que
después se fundirían en bronce. Y estos modelos los hizo en
la Pedrera, entonces en construcción (1906-1912).

buenos ejemplos en algunos de los estudios publicados
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Las piezas circulares de cerámica vidriada, de colores muy

de 1903, en tanto que la presencia de Jujol en Mallorca no

Soluciones de baldosas de Valencia troceadas las venía

vivos, que alternan con el aplacado de cristales de colores

es anterior a 1908, cuando se presentó el proyecto de

utilizando Gaudí desde las

de la fachada de la casa Batlló, procedían de Mallorca, de

alicatado cerámico del fondo del presbiterio, con los

donde Gaudí las encargó. Gaudí estuvo en Mallorca a partir

escudos de los obispos, y que no se colocó hasta 1910.

caballerizas Güell (1884-1887) con ejemplos tan destacados

Ya hemos dicho que estas cosas no van en detrimento de la

personalidad, sin que la admiración mutua que sentían les

como las cubiertas de los dos pabellones de entrada al Park

personalidad de Jujol, al que no hacía falta dar inspiración

hiciera necesario considerar a uno como maestro y al otro

Güell (1902-1903). Joan Matamala, que conoció a ambos

a Gaudí, ni tampoco imitarle.

como discípulo, ni mucho menos como un discípulo tan
aventajado que llegara a influir en el maestro.

arquitectos, dejó escrito que la presencia de Jujol en el
Park Güell fue posterior a 1907.

Un ejemplo nos puede ilustrar más que ninguna otra cosa
para ver cómo a la fuerza creativa de Jujol no le hacían

Cada uno giraba en su propia órbita lanzando una luz tan

Otra atribución a Jujol es la de los balcones de la Pedrera.

falta las fuentes gaudinistas. Josep M. Jujol fue un experto

brillante que todavía hoy ciega a quien contempla sus

Tal como explicó Bayó, Gaudí dirigió personalmente a lo

grafiador. Esta técnica, inventada por los renacentistas

obras.

largo de siete horas la forja de uno de los balcones que fue

italianos a base de dos capas de estuco de distinto color,

colocado en el chaflán, a la altura del tercer piso. Una

fue utilizada continuamente, y con gran maestría, por Jujol

fotografía de 1910 ofrece este solitario balcón en el

quien, con sus propias manos, hizo los extraordinarios

chaflán. Entonces Gaudí ordenó la forja de los otros a sus

esgrafiados de la ermita de Vallmoll, de la casa Gallissà de

colaboradores, los hermanos Josep y Lluís Badia, insignes

Barcelona y de la masia Bofarull de Els Pallaressos.

maniera” como dicen los italianos. Es decir que todos
fueron diferentes pero parecidos al modelo original. Es
posible que Jujol interviniera de algún modo ayudando a
los hermanos Badi, pero Josep Bayó lo negaba.

Jujol, el pasmoso dibujante, escultor, pintor y arquitecto.’

Artículo publicado en el Temple, Enero-Febrero 1992

cerrajeros y forjadores con los que trabajaba desde las
obras del Palau Güell, en 1886, y que hicieron el resto “alla

Gaudí, el arquitecto de la geometría de la Naturaleza;

Pues bien, Gaudí, con toda su grandeza, jamás, ni una sola
vez, utilizó la técnica del esgrafiado, ni jamás pintó muros
y bóvedas con sus propias manos como hacía Jujol.
Cabe hacer constar la presencia contemporánea de los dos
grandes arquitectos, que en algunos puntos coinciden y
colaboran, pero que jamás renunciaron a su propia

Context artístic

Juan Bassegoda i Nonell, Conservador de la Real Cátedra Gaudí

