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(Abans) del Poble Espanyol

No tinc una idea molt clara de quan devia començar, 

però sí de que aquella amistat duraria per a tota la 

vida. Indubtablement, la relació entre ambdós artis-

tes, Xavier Nogués dibuixant, caricaturista, gravador, 

ceramista, decorador i pintor, i Ramon Reventós ar-

quitecte, es va forjar durant la creació del Poble Espa-

nyol de Montjuïc, nascut per a l’Exposició Internacio-

nal de Barcelona del 1929.

El 1926 serien nomenats per Lluís Plandiura (comis-

sari regi de l’Exposició Universal) per formar part de 

l’equip dels quatre creadors del que seria el Poble Es-

panyol de Montjuïc, conjuntament amb el polifacètic 

Miquel Utrillo i Morlius (enginyer, promotor artístic, 

pintor i crític d’art) i l’arquitecte Francesc Folguera. 

Cap dels nomenaments dels quatre professionals va 

ser casual. Tots ells ja formaven part d’una o altra ma-

nera de l’entorn artístic i professional que estava 

transformant la muntanya de Montjuïc.

Utrillo fins a la data era representant d’una empresa 

constructora encarregada de les obres de Miramar. Els 

arquitectes Francesc Folguera i Ramon Reventós ja te-

nien relació des dels temps dels seus estudis universi-

taris. Posteriorment coincidiran professionalment en 

algunes de les obres de Montjuïc. En una d’aquestes 

obres, dirigida per Ramon Reventós, es troba amb en 

Miquel Utrillo com a representant de la constructora 

que l’anava a executar. Tant en Miquel Utrillo com en 

Xavier Nogués tenien una íntima amistat amb en Llu-

ís Plandiura. Tots quatre van formar un equip on cada 

un d’ells va encaixar perfectament, com si d’un puzle 

es tractés, per desenvolupar una tasca que es va anar 

engrandint, i engrandint, i engrandint.

(Durant) el Poble Espanyol

Tots sabem que el Poble Espanyol es va construir per 

a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, 

però el que potser no és tan conegut és que per a la 

seva realització es van fer un seguit de viatges per Es-

panya, entre 1927 i 1928, on es van fer centenars de 

fotografies, notes i dibuixos a llibretes de viatge. 

Xavier Nogués  
i el Poble Espanyol

◗ sandra moliner

◗  Llistat del recorregut del viatge d’Utrillo.
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Aquest material últim, les llibretes de viatge, junta-

ment amb la correspondència postal tramesa durant 

la realització dels viatges són un document inèdit, re-

descobert l’any 2009 i que fins ara no havia sortit a la 

llum.

En total van ser 3 viatges llargs realitzats entre 1927 i 

1928, complementats per altres viatges curts de com-

provació que es van realitzar entre abril i octubre de 

1928, per confirmar mides o fer alguna fotografia 

d’algun model en especial. El primer viatge és el mi-

llor documentat: es va portar a terme entre el 2 de 

setembre i el 2 d’octubre de 1927, un total de 31 dies 

on van recórrer Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc, 

Cantàbria, Astúries, Galícia, Castella i Lleó, Madrid, 

Castella-la Manxa, Extremadura i València. El segon 

viatge es va fer seguidament, del 9 al 20 de novembre 

de 1927, van ser 12 dies durant els quals van visitar 

part de Catalunya i Aragó. 

El tercer viatge es va desenvolupar el maig de 1928, un 

cop les obres del Poble ja havien començat. L’objectiu 

d’aquest darrer viatge era visitar Andalusia, regió que, 

juntament amb Múrcia i les Illes, no s’havien visitat. 

La necessitat d’incorporar Andalusia va ser sobrevin-

guda, després que en una visita del monarca Alfons 

XIII a Barcelona el 29 d’agost de 1928, en interessar-se 

per les obres de l’Exposició, i en particular pel Poble 

Espanyol, va preguntar per la representació andalusa  

i en conèixer la seva absència (que es devia a la volun-

tat de no entrar en competència amb la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla) va fer saber el seu desig 

d’incorporar-la al conjunt.

És ben segur que va ser durant la realització d’aquests 

viatges per Espanya que l’amistat entre els personat-

ges quedaria consolidada. El to i contingut de la cor-

respondència postal descoberta així ho corrobora, 

però és que l’experiència dels viatges ja condicionava 

que la cosa fos així. Durant l’expedició van patir tota 

mena d’experiències i de moments que recordarien 

tota la vida, barrejats amb les inclemències del temps 

i les múltiples averies de l’Hispano Suiza en el que vi-

atjaven. 0 sigui, que el viatge, tot i ser una experiència 

vital de gran importància que permetria desenvolu-

par el projecte del Poble amb l’èxit que va tenir, no va 

destacar per ser un viatge de plaer, còmode i tranquil. 

Recordem que, en aquella època, ni la xarxa ni l’estat 

de les carreteres de la península eren les que tenim 

avui en dia i que l’oferta de llocs en els quals pernoc-

tar no era un caprici, hi havia els que hi havia, amb les 

condicions higièniques i de confortabilitat que en 

moltes ocasions fregaven els límits.

No obstant, Miquel Utrillo, abans de cadascun dels 

viatges, elaborava un pla exhaustiu en el que traçava 

el recorregut de poblacions per les que havien de pas-

sar i en les quals es podia pernoctar. No es tractava, 

doncs, d’una aventura deixada a l’atzar, sinó més aviat 

d’un pla de treball perfectament elaborat, cosa que va 

contribuir a l’efectivitat de la feina que anaven a fer.

L’equip va demostrar tenir qualitats i aptituds com-

plementàries, tant per l’aportació professional de la 

que cadascú d’ells era expert, com per la banda perso-

nal pel que fa al caràcter i la manera de fer. Així doncs, 

durant els viatges, hi va haver un repartiment de tas-

ques en funció de les capacitats de cadascun d’ells.
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Miquel Utrillo feia de secretari i relacions públiques 

de l’expedició, feina que feia a la perfecció atesa la 

seva experiència prèvia en viatges, gran coneixedor de 

carreteres i persones; mentre que Nogués i Reventós 

es dedicaven a immortalitzar en dibuixos tot allò que 

anaven veient. D’altra banda, en Folguera, va ser el fo-

tògraf del grup, feina que compartia també amb en 

Reventós, ja que tots dos portaven una càmera penja-

da al coll.

Xavier Nogués, llapis en mà, dibuixava tot el que veia, 

sobretot siluetes de les poblacions per on passaven, in-

troduint l’ús d’ombres i anotant el color de les coses 

vistes segons la carta de colors que ell mateix va establir.

És important aturar-se en el tema del color ja que per 

a Nogués sempre va ser una obsessió. En les seves 

obres sempre utilitzava unes cartes o pentagrames de 

colors definides per ell. Si en les seves obres el color no 

sortia com ell volia, aquell color es tornava a fer.

És fàcil pensar, doncs, que aquestes gammes de color 

són les mateixes que farien servir durant els viatges 

per Espanya. Aquestes van ser de gran utilitat ja que, 

no ho hem d’oblidar, que en aquella època les foto-

grafies eren en blanc i negre i per tant era difícil poder 

enregistrar aquesta informació. Així és com, en els 

apunts trobats en les llibretes de Nogués i Reventós, es 

veuen anotacions sobre color fent referència al núme-

◗ Fotografia repartint-se la feina en un poble.
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ro de la gamma al que corresponia. A més a més, des 

d’un inici es va descartar l’ús de l’aquarel·la (com ha-

vien previst inicialment), ja que a la primera prova 

que van fer van veure que es tractava d’una tècnica 

massa lenta donada la velocitat que els imposava la 

feina que havien de dur a terme.

En una carta que Miquel Utrillo envia a Plandiura el 

21 de setembre de 1927 des de Zamora, parla sobre 

l’ús de la carta de color definida per Nogués per iden-

tificar la gamma de colors d’allò que van fotografiant. 

Per a definir el color sotmetien a votació els edificis i 

monuments que anaven veient per arribar a establir el 

nombre de la gamma a què més s’assemblava. A con-

tinuació es reprodueix el text manuscrit de la carta:

«Estic segur que’l trevall serà força reproductor es a 

dir, que servirà en gran i que farà del poble, un model 

espeialment si evitem els fets interessants massa d›ar-

quitecte. En Nogués (que s’ha esquilat) ha fet unes 

gammes i per votació, discutim quin es el to mes sem-

blant a n’els monuments i aixisfou com el Aqueducte 

de Segòvia que no té res de xocolata ni café am llet, té 

el n3 20, qu ’es un gris de granit (piedra becoqueria). 

L’importancia de les coses vistes, la medim de 0 a 10 i 

de fet, havem vist bastants 10...».

D’altra banda, com s’explicava anteriorment, els en-

carregats de dibuixar a les llibretes que van portar du-

rant el viatge van ser Nogués i Reventós, però, com 

veurem a continuació, amb un estil molt diferent. So-

bre les llibretes és important fer un incís, ja que es 

tracta d’un material que des del començament sabem 

que existien però mai ningú les havia vist. Arran de la 

meva investigació sobre el Poble Espanyol les vaig es-

tar buscant per terra, mar i aire, pensant que final-

ment les trobaria al fons personal d’en Xavier Nogués, 

ja que no les havia trobat a altres institucions. Va ser 

llavors quan, parlant amb la Cecilia Vidal, em va con-

firmar que, efectivament, no es conservaven aquestes 

llibretes, i que en el cas d’haver existit i de que les tin-

gués en Nogués, era molt probable que s’haguessin 

cremat durant la Guerra Civil. Finalment, a punt de 

donar-les per perdudes, va ser quan l’any 2009, en una 

entrevista que em va concedir Ramón Revéntos fill al 

seu despatx professional (que havia estat també el del ◗ Apunt a llibreta sobre color. Lletra de Xavier Nogués.
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◗  Dibuix de Xavier Nogués fet durant el viatge.

◗  Dibuix de Ramón Reventós fet durant el viatge.
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seu pare) van aparèixer aquestes al calaix de l’escrip-

tori que havia fet servir durant els seus últims anys, 

barrejades amb altres documents sobre el Poble Espa-

nyol. En aquells moment vaig entendre que acabava 

de trobar un material valuosíssim en la recerca que 

estava realitzant. 

Són un total de cinc llibretes en les que, després d’ana-

litzar-les minuciosament, es descobreix que hi ha una 

clara mostra de dos tipus de lletra i de grafisme dife-

rents. Anys després, en una entrevista realitzada con-

juntament amb les dues persones més properes als 

artistes, la Cecília Vidal i Ramón Reventós fill, em van 

confirmar que es tractava de la lletra i estil de dibuix 

de Nogués i Reventós, respectivament. Per tant, sem-

bla lògica la hipòtesi segons la qual durant el viatge, 

les llibretes les van anar passant de mà en mà com a 

millor convenia, segons la predisposició de cadascú 

en aquell moment, ja que es tractava d’un viatge que 

es va realitzar a tota velocitat, que tots dos eren grans 

coneixedors dels mitjans d’expressió gràfica, i que, a 

més a més, ja gaudien d’una certa complicitat. 

En elles s’hi pot veure com la lletra de Nogués és molt 

característica, així que és fàcilment reconeixible, de 

traç gran i desenfadat, així com els seus dibuixos tam-

bé mostren la seva identitat, per l’ús d’ombres, són 

dibuixos més paisatgístics. En canvi, Reventós té un 

estil de dibuix més “d’arquitecte”, molts d’ells són cro-

quis en planta, alçat i secció d’edificis i detalls cons-

tructius, introdueix mesures, prenia notes sobre l’es-

pecejament de la pedra o altres materials, així com 

detalls dels capitells.

◗  Assajos de figurins de Nogués.
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D’altra banda, és molt interessant veure en aquelles 

llibretes, fulls plens de personatges inventats amb ves-

timentes massa exagerades per tractar-se de personat-

ges reals que suposadament s’anaven trobant pels ca-

mins. En aquella època, Xavier Nogués havia rebut 

l’encàrrec per a dissenyar els figurins i el decorat de 

l’opereta El giravolt de maig, que va ser estrenada al 

Palau de la Música Catalana el novembre de 1928, fet 

que ens fa pensar que potser, es podria tractar d’assa-

jos que Nogués anava fent, amb idees que li venien al 

cap durant la marxa.

Un dia de viatge

Gràcies a les postals i cartes que els quatre anaven en-

viant a familiars, amics i sobretot, a Plandiura, que era 

el responsable del grup i qui supervisava la feina, s’ha 

pogut fer la reconstrucció de cadascun dels viatges i 

tenim una idea clara de l’organització de cadascuna 

de les jornades.

Cada dia s’aixecaven molt d’hora, sobretot en Nogués 

que era el més matiner i es despertava a les 5:00 h de 

la matinada. La resta de l’equip ho feia cap a les 6:00 h 

per estar llestos i esmorzar junts a les 9:00 h.

La feina estava molt ben organitzada: en els pobles 

per on passaven volant Nogués es dedicava a fer es-

bossos de la silueta mentre que Folguera i Reventós, 

amb la màquina a punt, triaven la corba de la carrete-

ra més adequada per fer la fotografia, mentre Utrillo 

prenia notes de les característiques pintoresques i tu-

rístiques del lloc.

Però aquesta manera de fer era molt diferent per al cas 

de les poblacions que ells consideraven importants. 

En aquest casos, formaven dos equips, amb un arqui-

tecte i un pintor equipats amb una càmera i llibreta, 

cadascun partien cap a un costat per recollir clixés i 

apunts de tot allò que trobessin d’interès per, al cap 

d’un hora, tornar-se a trobar a la plaça major on in-

tercanviaven impressions sobre el que havien vist.

Un cop consideraven explorada la població la tornaven 

a visitar tots quatre segons l’ordre que proposava 

Utrillo, doncs era ell qui coneixia canonges i delegats 

governatius amb els quals potser havia concertat visita.

Al final del tour, amb tot el material recollit, el classi-

ficaven en funció de la seva possible adequació al con-

junt del Poble Espanyol i per a això van establir una 

escala del 0 al 10 per valorar cadascuna de les desco-

bertes i si coincidia per votació la puntuació màxima, 

s’integrava oficialment al Poble.

Durant el dia, a banda dels passejos d’exploració, la 

feina a realitzar era ingent: organitzar papers i infor-

mació recollida, enviar postals, contactar amb perso-

nes que Utrillo coneixia, trucar a hotels, trobar algun 

lloc per esmorzar, etc. No tenien ni un moment de 

descans, tant era així que fins i tot dormien al cotxe, 

sense a penes espai per als quatre i la càrrega que por-

taven.

La periodicitat de les postals que enviaven a amics i 

familiars era casi diària, i les anaven escrivint durant 

el viatge, fins i tot amb el cotxe en marxa! Molts cops 

quan es tractava de postals enviades a Plandiura, les 
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signaven tots quatre com podien. I el dinar… el feien 

de qualsevol manera durant el trajecte.

Quan arribaven a l’hotel on havien de pernoctar, des-

carregaven tots els estris que portaven, inclosa una 

màquina d’escriure, i per fi descansaven. Aprofitaven 

llavors per enviar telegrames i escriure cartes, a mà o 

a màquina, on detallaven més informació als organit-

zadors de l’Exposició, sobretot a Plandiura, per man-

tenir-los informats dels passos i descobriments que 

anaven fent.

Finalment, anaven a sopar i a dormir tan aviat com 

fos possible per reposar forces. En aquest cas, com 

s’explica en una carta enviada a Plandiura l’11 de se-

tembre de 1927, també era Nogués el primer, doncs 

se n’anava a dormir a les 10:00 h de la nit entre sos-

pirs.

«[…] enterneix veurer en Nogués llevar-se a les 5 del 

matí, esmorsar a les 9, dinar allí com podem, sopar i fi-

car-se al llit cap a les 10 (sospira, pero ho fa). […] Els 

companys estan engrescats i fins en Folguera, avui s’ha 

decuidat d’anar a missa». 

(Extracte de la carta enviada a Plandiura 
 l’11 de setembre de 1927).

Després del Poble Espanyol

El diumenge 19 de maig de 1929 a les onze del matí 

s’inaugurà l’Exposició Internacional de Barcelona, 

que quedaria clausurada el 15 de gener de 1930. Es 

van rebre moltes visites oficials com la del rei, la del 

cap del Govern, alguns ministres, representants d’al-

tres països i de totes les províncies espanyoles. Dins de 

les visites que els reis d’Espanya i els seus fills van fer a 

l’Exposició amb motiu de la inauguració, el dimarts 

21 de maig de 1929 van assistir al Poble Espanyol. La 

junta Directiva del Certamen de l’Exposició nomenà 

a Xavier Nogués alcalde del Poble, Utrillo, secretari i 

Folguera i Reventós els arquitectes.

◗  Postal del 20 de setembre de 1927, signada per tots 
quatre i enviada a Plandiura, des de Medina del Campo 
(Valladolid). La primera part de l’escrit és de Xavier 
Nogués i la darrera és de Miquel Utrillo.
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Després del certamen, el Poble Espanyol havia de ser 

enderrocat atès que havia nascut com a obra efímera, 

amb un objectiu clar. Però un cop clausurada l’Expo-

sició es van anar reinventant motius per tal que el Po-

ble Espanyol continués en peu. I és que el Poble, va ser 

el resultat d’un treball en equip fet amb il·lusió, conei-

xement i amb una rigurositat extrema, fins al límit 

que va fer canviar el seu destí.

Anys després, pensem que van ser Nogués i Reventós 

els qui, sobretot, van vetllar fins al final per la conser-

vació del Poble. Reventós des del seu càrrec com a cap 

d’arquitectes del Servei de Conservació d’edificis Cul-

turals de l’Ajuntament de Barcelona i Nogués, com a 

alcalde que era. En una carta que Xavier Nogués envia 

a Reventós, trobada en el mateix calaix de l’escriptori 

on eren les llibretes, es veu la seva preocupació per 

salvaguardar tot el material que havien recopilat del 

Poble. La carta deia així:

◗ Dibuix de gent ballant sardanes a la plaça del Poble Espanyol.
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Bon amic Reventós,

Primerament els desitjo moltes felicitats i perdoni que el 

destorbi parlant-li de coses antigues.

Pel Juliol del any 36 va quedar interrumpuda aquella 

feina que feiem amb el material que varem arreplegar 

referent al Poble Espanyol de Montjuic, quina part mes 

agradable era aquell rato que semblava continuació 

d’aquella bona amistat i camaradería fundada l’any 

1928 d’agradable memòria.

Ara be, que n’havem de fer de tot aquell be de Deu de 

clixés i de proves fotogràfiques?

Avui precisament que he dedicat el mati a remenar 

per casa fins que he lograt caçar una rata que s’en havia 

ficat al pis i que ha resultat que s’havia allotjat en una 

Caixa que hi guardava tot lo que feia referencia al Poble 

Espanyol, ha passat per les meves mans tot el paquetám 

de fotos que el “topolino” ja comensava a rosegar.

Jo ting moltes ganes de veure’l, avants que tot pel gust 

de veure’l, a seques, i de pasada Vosté em diría que n’ha-

vem de fer de tot aquella paquetería.

També voldria, si no li fes nosa, dedicar-li un gravat 

que vosté triaria al seu gust. Espero tenir l’ocasió de dar-

li una bona estreta de ma.

La enhorabona per a vosté i Senyora de la nostra part 

i el saluda afectuosament.

XNogués 

La carta que Nogués envia a Reventós deixa clara 

l’existència de clixés i proves fotogràfiques (entre les 

quals també hi podien ser les llibretes) sobre els quals 

havien de decidir què fer-ne. El que es va fer amb això 

no ho sabem amb certesa però és possible que tots dos 

amics quedessin i Nogués traspassés tot el que ell te-

nia sobre el Poble perquè el seu amic ho guardés.

◗  Reproducció de la carta de Xavier Nogués a Reventós.
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Com veiem, després de la participació en les obres del 

Poble Espanyol, Ramon Reventós va mantenir la rela-

ció amb Xavier Nogués, amb qui va fer molta amistat, 

amistat que van mantenir ja durant tota la seva vida. 

Prova d’això són diverses cartes que els amics s’envien 

posteriorment i quadres amb dibuixos signats per 

l’amic Nogués que inunden les parets del que havia 

estat despatx professional de Reventós.

Anys després, Ramón Reventós descriu amb gran es-

tima com era el seu amic Xavier Nogués, en un ma-

nuscrit (inèdit) que va escriure en la darrera part de la 

seva vida:

Nogués era un home serio i agradable, impossible de 

trobar algú més bondadós i cordial que ell. El seu humor 

era agudíssim, era sempre benigne i sense malícia cap a 

ningú ni picardia mal dirigida. Tenia una salut feble 

per a un estómac delicat. Potser el fetge tampoc li funci-

onava massa bé. A causa de la seva salut va tenir una 

temporada molt dolenta en la que el metge li va recoma-

nar deixar Barcelona i marxar a un poble de l’Empor-

dà, a prop del mar, que seria Calella de Palafrugell. Al 

cap d’un mes d’estar allà en un hostal a on el cuidaven 

molt be i li feien el menjar, l’hostalera i deia a tot el mon 

que li anava a visitar: Mirin-lo si ha millorat; es clar 

que encara està groc, però ara té un groc bonic! Un groc 

alegre!

Les anècdotes d’en Nogués, potser sigui perquè les expli-

cava ell, o perquè jo no el puc separar de la seva obra, 

recorden sempre el peu d’un dels seus dibuixos. Així 

aquella que contava d’una veïna de la seva escala, quan 

vivia al carrer de Pom d’or que no es recordava del vi 

fins que ja havia fet el dinar i tenia la taula parada. Un 

dia en Nogués al entrar a la porta de la seva escala, es 

trobà amb la veïna que baixava rabent del seu pis i com 

que plovia una miqueta li oferí el paraigua. La veïna li 

contestà: No, gràcies, ja porto l’ampolla!
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