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PLATANER 
 

El plataner, aquest arbre tan quotidià del paisatge urbà 

barceloní fou testimoni de primera hora del Modernisme, ar-

renglerant-se al llarg les voreres dels carrers va veure l’albada 

d’aquell estil. Per les mènsules dels balcons, esculpits en pedra 

tova als capitells de les columnes que separen la porta principal 

dels vianants de la de les botigues, veiem les boletes dels fruits 

del plataner aparellades, suspeses en peduncles. A l’abric sem-

pre protector de les amples fulles palmades, als fruits recoberts 

d’encesa pelussa tan sols els molesta perdre la lluentor a causa 

de l’oblit, pel pas del temps, sempre carregat de pols.  

El plataner mostrà als modernistes com d’agosarada pot 

ser l’harmonia que neix de la diversitat dels elements que com-

ponen el tot, com el mosaic cromàtic que configura l’escorça 

del plataner, que va a to amb les fulles de les branques, de tons 

grocs, marrons, blancs, que van canviant amb el pas de les esta-

cions.  

Per a tot un geni com Gaudí aquest arbre en un mestre es 

convertí. Visualitzin un plataner adult. Parin atenció en el seu 

robust tronc, lleugerament inclinat. A certa altura es troba un 

nus. D’allà sorgeixen en torsió branques robustes que alhora es 

multipliquen en branquillons aixecant-se al cel per sustentar el 

fullam. I ara prestin atenció a les columnes arbòries inventades 

pel cada vegada més adjectivat com a arquitecte de Déu. Hi ha 

una clara analogia entre aquest arbre, com amb el lledoner, i les 

columnes de Gaudí 
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La columna de doble torsió, la columna arbòria, és alho-

ra una síntesi del que ha estat la columna al llarg de la història. 

En especial venen a sumar-se les virtuts de la columna dòrica 

(sòlida i estriada), la coríntia (esvelta i monumental) i la salo-

mònica (d’helicoïdal torsió). La generació d’aquesta columna 

arbòria així com d’altres noves fórmules arquitectòniques gau-

dinianes com la volta hiperbòlica o els panells de paraboloide 

hiperbòlic s’expliquen en diferents models al Museu de la Sa-

grada Família.  

No una època o una civilització sinó un sol home fou 

capaç de concebre un nou tipus d’element arquitectònic tan 

cabdal com és una columna. Però modest ell, en Gaudí, quan un 

dia li preguntaren quina era la seva font d’inspiració per a con-

cebre aquella virtuosa columna tant des del punt de vista mecà-

nic com estètic, l’arquitecte ja ancià, es quedà mirant a fora a la 

finestra i contestà: – Veu aquell arbre allà al carrer, aquell pla-

taner. Ell és el meu mestre.  

I es que “la naturalesa és un gran llibre obert que tan 

sols em de saber llegir-ho” afirmà Gaudí en una altra ocasió. És 

allò que també deia de que “l’originalitat consisteix en tornar a 

l’origen. I l’origen és la naturalesa”. Si les muntanyes, els prats, 

les coves, les arrels, branques i troncs tenen formes guerxes 

serà per que és la millor fórmula per a la seva sustentació. Al 

llarg dels segles l’arquitectura s’ha anat allunyant del que ens 

ensenya la naturalesa, desenvolupant formes que tan sols es 

troben al món mineral, com semiesferes, piràmides o superfíci-

es planes. 
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POM DE FLORS, COMBINACIÓ DE 
PLANTES 
 

 El desvetllament d’un nou món floral per part de la pin-

tura va precedir a l’ampli desplegament floral obrat en pedra, 

estuc, porcellana, morters per a l’esgrafiat i tants d’altres mate-

rials de que es valgueren les Arts Aplicades. Des del Regne 

Unit a l’època victoriana els Pre-Rafaelites comencen a interes-

sar-se per plantes abans poc considerades o circumscrites a 

l’àmbit religiós. Oblidant-se gairebé de la perspectiva, amb les 

plantes fan autèntics fons on situen a les seves dissortades àni-

mes en pena. Les lànguides donzelles dels quadres de Dante 

Gabriel Rosseti o Burne-Jones estan mudes, víctimes de la 

malenconia, però parlen a través de les flors, el que els hi passa 

o l’entrellat de tota l’escena està veladament indicat per tot el 

repertori floral de l’escena.  

Debra N. Mancoff ens desvetlla el possible significat 

d’algunes de les flors més representades pels Pre-Rafaelites. 

“Spring flowers, such as crocus, the primrose, and the lilae, and 

wild flowers, such as the violet, the pansy, and the daisy, were 

identified with modesty and first love. Compared to the rich 

colours and frangances of more sumpotuous summer blooms, 

the pale tints and delicate contours of these flowers of innocen-

ce evoked the first flush of womanly beauty and precious stage 

of life when a girl passes into womanhood” (Pag. 8 The Pre-

rephaelite Language of Flowers – Debra N. Mancoff)  
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L’autora fa una dissecció d'una de les pintures més 

aclamades dels Pre-Rafaelites, l’Ophelia de John Everett Mi-

llais: “Every plant Gertrude mentioned – the willow, the nettle, 

the daisy – is clearly rendered, and their meanings – mourning, 

pain and innocence – express a chorus of lament [...] Millais 

scattered pansies on Ophelia’s dress and gave her a necklace of 

violets (Pag. 18 – Idem anterior)”. L’enamorada de Hamlet en 

el drama de Shakespeare fou l’anti-heroïna d’aquells artistes 

tan sensibles, que la pintaren en molts quadres, com en un altre 

de John William Waterhouse. Resseguint a Shakespeare, 

“Ophelia interrupted their meeting, singing childish songs and 

distributing her flowers. She handed out rosemary for remem-

berance, fennel for flatterers, columbine for fools and pansies 

for thought. She expressed regret that she had no more violets – 

a symbol of modesty [...] With her eyes closed, she sits near the 

river on a fallen tree trunk, fastening a garland of poppies and 

daisies in her hair...” (Pag. 20 – Idem anterior)  

Amb els seus missatges xifrats els Pre-Rafaelites van ser 

pioners en una revifalla floral de subtils emanacions simbòli-

ques que va ser recollida i amplificada per artistes i artesans de 

l’era modernista, singularitzant les flors o agrupant-les en poms 

de flors. 
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ROSA 
 

La rosa, flor amarada de sang, vigorosa i perillosa, es-

tendard de bellesa, portadora d’amor! Com en cap altra època 

s’engalanaren moltes cases i portals amb aquesta flor, regant de 

fragància la ciutat. La ufana rosa, reina de les flors, era el refugi 

de la capa benestant, delectant-se en els plaers de la vida, en la 

comoditat de les llars, amb l’oci que oferien les regates del nàu-

tic o les carreres de cavalls a l’hipòdrom. Però l’època certa-

ment fou espinosa com la tija de les roses, amb les mortíferes 

bombes del Liceu, una altra sonada massacre al carrer de Can-

vis Nous en una Processó de Corpus, pistolerisme, vagues ge-

nerals que duraven dies i setmanes, càrregues policials, execu-

cions al Castell de Montjuïch, explotació infantil, pobresa ex-

trema, tifus, colera, barris degradats com els de St. Pere i el 

Born.  

Parlant de càrregues militars constatem que una imatge 

val més que mil paraules, visualitzant un dels quadres més fa-

mosos de la pintura catalana, La Càrrega de Ramon Casas. Es 

troba a Olot, al Museu de la Garrotxa, on també es podem ad-

mirar un bon nombre d’obres de l’olotí Miquel Blay. Aquest 

escultor aconseguí tant en les seves obres exemptes com en 

d’altres adreçades a embellir edificis una versemblant fusió de 

les diferents corrents estètiques de l’època. Per una banda fa 

unes posicions, carnacions, musculacions i expressions molt a 

la manera de Rodin, que fou el gran mestre dels escultors mo-

dernistes. Però Miquel Blay també imprimia aquell toc de sua-
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vitat i malenconia a les cares i expressions de les figures. 

Aquestes també sabien dotar-se de quelcom amagadament 

transcendental, que exsuda simbolisme. Però lluny de l’evasió 

d’aquest món, les representacions fetes per l’olotí residenciat a 

Madrid toquen de peus a terra, parteixen del Realisme, com en 

“Els primers Freds”. Miquel Blay per tant, tot i que menys re-

conegut que Josep Llimona, és sens dubte una de les grans figu-

res de l’escultura catalana de tots els temps. 

Tornant a La Càrrega, la visió d’aquesta escena de con-

siderables dimensions (3 m x 4,70m) il·lustra a la perfecció la 

dura repressió que patia la Classe Obrera a l’època del Moder-

nisme. L’habilitat del pintor per transmetre el moviment, la 

tensió, inclús el soroll del galop dels cavalls i la massa arraulida 

dels manifestants, ajuda a apropar-nos al que foren les lluites 

socials. Ramon Casas no es prodigà en aquesta mena de denún-

cia social tot i que té un altre potent quadre que més enllà de 

descriure un fet, també sembla una crítica política. És “El Gar-

rote Vil”, que es pot veure al Reina Sofia de Madrid.  

La fórmula modernista de Ramon Casas consistí en ree-

ditar la perspectiva atmosfèrica de Velazquez, modernitzada 

amb el millor de l’impressionisme per lligar-lo amb un Realis-

me depurat. Són quadres plens de moviment, instant, profundi-

tat psicològica, el Zeitgeist en una tela.  

Però com dèiem el conjunt de l’obra de Ramon Casas no 

destaca pel seu compromís ideològic. Ell fou de la primera ge-

neració de pintors modernistes, que com Santiago Rusiñol o 

Joan Brull preferiren escenes burgeses, bucòliques. La difícil 
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tasca d’encarar-se descarnadament a un món ple de violència, 

lletjor, misèria i mort la portaren a terme la segona generació. 

Uns joves Picasso, Nonell o Anglada Camarasa sí que represen-

taren amb tota cruesa la pobresa infantil, els pidolaires i margi-

nats, malats mentals, prostitutes, soldats mutilats que tornaven 

de la guerra (malats o dins un fèretre) cretins i altres deshere-

tats... Gràcies al coratge d’aquella nova generació l’Art català 

continuà evolucionant. Però per a aquells intrèpids pintors 

l’empresa que endegaren fou poc grata ja que aquells quadres 

es venien amb molta dificultat. Allò no agradava, era rebutjat 

per la societat benestant.     

Si l’artista volia fer carrera en aquella Catalunya moder-

nista havia de seduir a l’espectador ensenyant un món sense 

punxes. El burgés volia decorar casa seva amb escenes indo-

lents, amb roses de vius colors als vidres emplomats de les tri-

bunes per a que filtressin més amable la dura realitat que es 

vivia a l’exterior. Molts artistes acceptaren aquella demanda 

d’escapisme social i desplegaren per als seus clients una catifa 

de roses, tot i que la vida dels mateixos artistes en moltes oca-

sions discorria per un mar de dificultats. 

Com la rosa, que és portadora de valors antitètics, com 

amor i dolor, l’època que ens ocupa visqué en un volcà de con-

tradiccions. A Barcelona llavors se la començava a conèixer a 

l’estranger com a la ciutat de les bombes, i algú la va anomenar 

la Rosa de Foc. En un mateix entorn urbà convivien dos mons. 

A tocar de tot el luxe i etiqueta del Liceu, s’estenia la pobresa i 

el vici que precisament servia als decorosos burgesos que assis-



400 

 

tien a les sessions d’òpera. Els quadres de Romà Ribera, com 

“Sortida del Liceu” o “Dona amb antifaç” semblen finestres 

obertes a aquell temps, una autèntica Belle Epoque per a una 

reservada minoria.  

La rosa de l’era modernista corporitza tot aquell món 

d’opulència i alhora sofriment que es vivia en les grans capitals 

europees que avançaven un tant desbocades a cavall del ram-

pant capitalisme. Però a Catalunya la rosa també tingué una 

connotació nacional que lligava amb la tradició medieval. “St. 

Jordi, sant patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat” resa un 

plafó ceràmic a la Casa de les Punxes de Barcelona. La figura 

de Sant Jordi i el Drac, junt amb un seguit d’animalons com 

rat-penats són la fauna que habita en l’abundant jardí que dóna 

vida a les obres modernistes. 

Representar una rosa com la que creixé de la sang del 

drac era una via d’autoafirmació de país. St. Jordi expressa la 

plena consciència de la Nació catalana. – Ai d’aquell que gosi 

fer mal a la pàtria! Serà occit com St. Jordi féu amb el drac. 

L’entusiasme nacional fou un motor que dotà al Modernisme 

català d’una empenta excepcional. Aquest fer les coses a més 

de per “amor a l’art”, al benestar i al delectar-se amb el gaudi 

estètic, per “amor a la pàtria”, serví per a donar un motllo espe-

cíficament català a les manifestacions artístiques. És per això 

que les produccions catalanes s’allunyaren de l’Art Nouveau 

francès, que fou l’standart internacional. Fenomen similar ve-

iem a Praga i a Budapest. Allà, l’Art Nouveau que es desenvo-
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lupà també perfilà trets propis degut al moment de nacionalis-

me que vivien Txèquia i Hongria.    

A Catalunya, el sentiment nacional venia bressolant les 

arts des de feia temps. Ja en aquell inicial impuls de la Renai-

xenxa, l’antecessora silvestre de la rosa, l’englantina, va estar 

present jugant un paper cabdal. La rosa silvestre, la rosa canina, 

blanca de pètals i de capítol floral menys clos que la rosa ver-

mella (que és obra de creuaments) fou una de les espècies que 

van obrir la marxa de la fantàstica era floral que va viure el  

Modernisme. 

Va ser a rel dels Jocs Florals, certamen literari dels tro-

badors del nou temps que cantaven a l’amor. Després de segles 

d’oblit, el 1859, els Jocs Florals es reinstauraven. Els seus pre-

mis eren una Flor Natural, una Viola d’Or i Argent i una En-

glantina d’Or. Tot i que en ple Modernisme els Jocs Florals 

tenien cert regust carrincló, ningú oblidà la contribució que 

havien fet al desvetllament cultural i nacional del Principat, així 

com a la presa de consciència de comunitat lingüística entre 

tots els territoris dels Països Catalans.  

L’englantina, la rosa silvestre, la rosa canina, creixé per 

molts edificis, modesta i bella, embellint de salvatgia el nostre 

paisatge urbà. Aquesta rosa silvestre com la comuna que es 

regala per Sant Jordi es manifestà mitjançant les diferents arts 

aplicades, per omplir de vida portals amb excepcionals passa-

mans de marbre o en gerros monumentals, d’una manera fide-

digna, mostrant les formes reals de la flor. A Catalunya foren 

més rares les representacions de natura geometritzada. Aquesta 
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tendència va ser més pròpia de l’àrea vienesa, teutònica així 

com de Glasgow amb artistes com MacKintosch o Baillie Scott 

que feren una reducció geomètrica de la rosa. Aquesta simplifi-

cació de la reina de les flors començà a fer-se més present a 

Catalunya a les darreries del Modernisme.  
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ROSELLA 
 

 La rosella va ser una de les grans dominadores en la 

florida de l’art català. En un ranking elaborat per “L’herbari 

modernista” d’Abellan, Sergi; Navés; Viñas, Francesc – Ter-

rassa Centre de documentació i Museu Tèxtil” es situa aquesta 

flor en la quarta posició com a planta més representada en els 

teixits modernistes. Segons el recompte fet en aquella recerca la 

llista, amb les plantes-flors de més a menys representades, seria 

la següent: 

 

Rosa 

Tulipa 

Iris 

Cascall 

Clavell 

Narcís 

Vinya 

Crisantem 

Nenúfar  

Falguera 

Alfàbrega 

Trèvol 

Violeta 

Ciclamen 

Card 

Olivera 
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Recordem que això només fa referència al tèxtil moder-

nista (vestits, catifes, cortines, paravents...). Però sens dubte 

aquesta llista ens dóna una bona idea orientativa de les plantes 

afavorides pel Modernisme en altres disciplines com 

l’arquitectura, l’escultura o el mobiliari. 

En aquesta llista no apareix la rosella sinó el cascall. 

Rosella i cascall no són exactament el mateix. Ambdues plantes 

s’assemblen car són del mateix gènere*, essent però dues espè-

cies diferents.  

El cascall  (adormidera), d’on s’obté l’opi és la “Papaver 

somnífera”, té la flor de blanca a rosada i és una assídua en la 

decoració funerària (veure entrada de plantes funeràries). La 

rosella (amapola) és la “Papaver rhoeas”. Apart del vermell de 

la seva flor difereix de l’anterior en que la càpsula de les llavors 

és més allargassada que la pilota amb la que es fa l’opi del cas-

call. 

En moltes ocasions en que la representació floral està 

mancada de color i no apareix el fruit és gairebé missió impos-

sible saber si es tracta d’una o altre espècie. Per les seves con-

notacions la rosella s’avindria millor amb el caràcter urbà així 

que a la ciutat les belles flors del papaver serien més aviat rose-

lles i no pas cascalls, més adreçats aquests últims als cementi-

ris. Però recordem que a l’era modernista va estar molt de moda 

el consum d’opiacis, com la morfina. Hi ha un famós quadre de 

                                                
* Recordem la classificació de regne; divisió; classe; ordre; família; 

subfamília; gènere; espècie; subespècie; varietat.  
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Rusiñol de 1894 on es representa amb cru realisme una morfi-

nòmana estirada al llit. El mateix pintor va ser un gran morfi-

nòman, raó per la qual féu més d’una estada curativa en algun 

balneari de l’estranger. 

Sigui com sigui, cascall o rosella, la flor s’obre generosa 

a la primavera, conformant amb els seus pètals un calze d’on 

emergeix un prominent feix d’estams. L’aparença exuberant de 

la flor, com una d’aquelles vistoses faldes de ball que tant 

s’estilaven llavors, captivà com un remolí xuclador als estetes 

del moment. Les formes extremes, fins i tot informes, del  Mo-

dernisme requerien de l’espectador un abandó irreflexiu, un 

deixar-se portar per la sensibilitat. El Modernisme necessità 

d’aquella indolent voragine ja que altrament, si els contempo-

ranis s’haguessin parat a pensar el que estaven fent ho hagues-

sin descartat per esbojarrat. Això és el que succeí al cap de pocs 

anys quan aterrà el Noucentisme, amb la seva demolidora críti-

ca a l’irracionalisme sense sentit del Modernisme. 

Però la dictadura de l’ordre i el seny encara trigaria uns 

anys a arribar. Mentrestant Catalunya fruia d’una vigorosa ado-

lescència estètica. La rosella, amb la seva pronunciada convexi-

tat era una invitació a endinsar-se en aquell món, on tot és ple 

de suau naturalesa i art. Però per a obrir les portes als sentits i 

deixar-se encisar per aquella nova estètica era menester cert 

grau d’inconsciència, sobretot per a la mentalitat petitburgesa 

del botiguer pragmàtic i estalviador. En més d’una novel·la de 

l’època com l’Auca del Senyor Esteve de Santiago Rusiñol o 

La Bogeria de Narcís Oller apareixen ben contraposats els tipus 
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socials pragmàtic, impermeable a l’art, versus l’idealista, tocat 

per l’art. L’època que ens ocupa ajudà a consolidar la figura de 

l’artista però llavors encara era una cosa que no s’entenia. 

Acostumats de feia segles a la figura de l’artesà-productor, ar-

renglerat en un gremi, l’evolució envers l’artista-creador indi-

vidualista, era una novetat que causava estranyesa. Aquest tràn-

sit i dissociació de la figura de l’artista respecte la precedent 

identitat d’artesà explica la incomprensió de que foren objecte 

molts artistes i els drames familiars que es visqueren.  

Els que trencaren amb l’status quo bascularen entre 

l’estímul del conflicte alliberador i el repòs després de la bata-

lla. Per això la rosella els captivà. Diuen que per calmar-se no 

hi ha res millor que una infusió de rosella. També recomanada 

contra l’asma i la tos, la rosella, esculpida posem per cas a les 

mènsules de les tribunes de la planta principal comunicava 

doncs sensacions apaivagadores de tranquil respir a la llar. 

Apart de la sedació nerviosa que provoca la rosella tam-

bé brollen d’aquesta flor idees de sensualitat. Plegats es troben 

a la rosella els atributs femenins i masculins emergint el darrer 

de dins d’una adornada trompeta vellutada. En ocasions la rose-

lla està tan exageradament dimensionada, que més aviat sembla 

un gramòfon. Com el remei abans esmentat, en èpoques pretèri-

tes es creia que tirant unes llavors de rosella al plat d’una altra 

persona aquesta s’enamoraria bojament del perpetrador. Com 

en tantes i altres ocasions les supersticions tenen la seva base 

científica. La Trini Mir Hernández ens informa al seu blog que 

“la rosella funciona com a estimulador de l’apetència sexual, ja 
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que produeix una acció descongestiva pelviana i afavoreix el 

drenatge limfàtic”. (http://lasiniatorredembarra.blogspot.com) 

La rosella ofereix altres propietats curatives conegudes 

des de l’antiguitat, raó per la qual és freqüent torbar-la com a 

motiu ornamental a les farmàcies. En aquests establiments la 

primorosa planta d’encés vermell sanguini anava acompanyada 

d’un reguitzell d’altres plantes. El repertori d’aquestes estan 

recollides en un detallat estudi de la Fàtima López Pérez a 

“L’ornamentació vegetal de les farmàcies modernistes de Bar-

celona”, la qual enumera en una taula fins a 77 espècies. La 

selecció d’aquestes per part de l’apotecari que encarregava la 

decoració de la seva farmàcia obeïa és clar a les propietats cura-

tives d’aquestes plantes. 

Els baixos de les finques tenen l’avantatge pel que fa al 

gaudi de l’art de ser de totes les plantes, la més accessible, no 

només físicament per al vianant sinó també visualment per a 

l’automobilista. Això ho saben molt bé els botiguers, sempre 

esforçant-se en fer atractius els seus aparadors. Una centúria i 

escaig enrere un capitalisme que començava a fer l’estirada 

configurava els nous eixamples, transformava els centres ur-

bans i els comerços es multiplicaven. Aquests darrers, amb tota 

la seva tipologia que anava des de tallers fins a magatzems, 

abraçaren les noves línies modernistes probablement per que 

les consideraren bones aliades per al seu objectiu d’atreure cli-

entela. 

 El shopping de l’època encara era un afer relativament 

elitista. La Classe Burgesa, que es trobava en el zenit de la seva 
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hegemonia social volia entorns que reforcessin els seus valors 

de riquesa i modernitat. En conseqüència, els exteriors i interi-

ors dels comerços feren tot un desplegament captivador de luxe 

i novetat estilística. A Catalunya encara hi ha un bon nombre de 

botigues que es conserven en un estat força íntegre i que fins i 

tot continuen venent el mateix gènere. D’altres, sobretot a Bar-

celona, han canviat de propietat i dedicació. En aquests casos la 

magnitud de la destrossa ha estat major i va des de reformes 

parcials fins a un desmantellament total. El grau d’afectació ha 

estat dictat en part per la catalogació de la botiga per part de 

l’administració municipal, que a priori li atorga més o menys 

nivell de protecció. Això a permès a moltes botigues on ara es 

venen souvenirs o es despatxen hamburgueses preservar els 

seus rètols originaris. 

Estem parlant d’aquells característics rètols de vidre ne-

gre sobre el que destaquen unes lletres daurades amb la caracte-

rística tipografia cop de fuet, tot emmarcat en fusta, part d’un 

revestiment amb brancals i predel·la, mostrant també les formes 

modernistes. Aquest rètols, encara que llavors no foren conce-

buts com a grans obres d’art, són avui en dia una de les mani-

festacions més populars del Modernisme. Els rètols modernis-

tes són el testimoni vivent més proper i assequible per a propis i 

estranys, una invitació a descobrir l’inesgotable patrimoni del 

Modernisme català sense tenir que creuar la respectuosa fronte-

ra de galeries i museus.  

La recentment desapareguda Filatèlia Monge al C/ Bo-

ters o els Queviures Murria a carrer Roger de Llúria 85 són dos 





Tot i l’extraordinari desenvolupament
del Modernisme en l’esfera de l’Art 
Sumptuari aquell també deixà grans 
mostres en manifestacions més populars 
a peu de carrer. L’irresistible poder 
d’atracció de les línies modernistes 
queda palès en com el món del comerç, queda palès en com el món del comerç, 
bars, restaurants, farmàcies... va 
recòrrer a ell per a atreure i reternir 

als clients. 
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bons exemples d’aquesta emblemàtica tècnica dels rètols de 

lletres d’or. Ambdós comerços estan recollits a RutadelModer-

nisme.com. Aquesta iniciativa de l’Institut del Paisatge urbà de 

Barcelona, ultra totes les dades que aporta d’autors i dates, és 

una gran eina per a fer-se una idea de conjunt del que fou el 

Modernisme. Amb els mapes, les publicacions i els llocs que la 

Ruta del Modernisme habilita per a ésser visitats el Modernis-

me continua respirant com a quelcom viu i obert a tothom. 

I com es feien doncs aquests rètols que després de tant 

de temps encara conserven la seva lluentor? La clau és el pa 

d’or, aquelles finíssimes làmines del preuat metall. Sobre un 

vidre normalment rectangular per a ésser col·locat a la llinda de 

l’entrada de la botiga es dibuixaven els contorns de les lletres. 

Aquestes constaven de bons gruixos. Una i majúscula per 

exemple, més que un pal vertical seria un rectangle d’empeus. 

Llavors a l’espai interior de la lletra s’aplicava una mena de 

pegament. Acte seguit, amb l’extrema cura que requereix la 

manipulació de les finíssimes fulles d’or es posa una d’aquestes 

sobre la lletra. Com aquesta darrera tenia el pegament el pà d’or 

s’hi enganxa. El pà d’or que quedava fora de la lletra (sense 

pegament) es retirava. D’aquesta manera (amb molts bocins de 

pa d’or) es cobria tot un nom.  

Però obvi, or sobre vidre translúcid no destaca. A fi que 

les lletres daurades explotessin tot el seu potencial la resta del 

vidre que fa de fons es pintava de negre per a així contrastar 

amb el groc de l’or. Aquest or i negre es combinava en ocasi-

ons amb detalls platejats, emprant-se llavors “pà de plata”. Els 
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vitrallers-dauradors sabien donar relleu a les lletres i en ocasi-

ons en comptes de negre per al fons enriquien el paisatge dels 

nostres carrers amb fons verds. Un excel·lent exemple d’això, 

tot i que ja d’un modernisme tardà, és la Farmàcia Puigoriol als 

carrers Mallorca amb Girona de Barcelona. 

A la ciutat comtal les farmàcies han estat el tipus 

d’establiment que millor ha resistit la batalla del temps. Ni les 

guerres, postguerres, canvis d’hàbits de consum i recents puja-

des en els preus de lloguer (fruit del boom turístic i internacio-

nalització de Barcelona) han pogut vèncer la bellesa dels rètols 

de lletres d’or. La rentabilitat del negoci de les farmàcies, que 

per això mateix normalment passa de pares a fills, ha possibili-

tat la preservació d’aquest patrimoni modernista, no només a 

l’exterior amb els rètols sinó també a l’interior, esplèndids con-

tenidors d’art total.  

El vermell, color encès per excel·lència, transmet passió 

a les seves víctimes tant en l’amor com en la guerra. Pel 1914 

l’Art Nouveau ja havia perdut el seu carisma, però si encara 

tenia algun predicament pel continent, aquest s’esfumà com la 

pólvora amb l’esclat de la I Guerra Mundial. Quan als camps de 

Flandes callaren canons i metralletes en aquella terra xopa de 

sang, plena de cadàvers, foren les roselles les primeres flors en 

aparèixer. En el cas de Catalunya, degut a la seva pertinença a 

l’Estat Espanyol que es mantingué neutral, el Modernisme en-

cara s’estirà uns anys més fins gairebé a tocar els anys vint, tot i 

que ja havia perdut la seva hegemonia a favor del Noucentisme. 
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Aquells camps muts de Flandes plens de roselles un cop 

s’abandonaren les trinxeres de la Gran Guerra són prova de la 

força d’aquesta flor que sap créixer en terra arrasada. La rosella 

anuncia fertilitat, és un herald de la mare terra. Rosella en an-

glès n’hi diuen entre altres Corn Poppy, la rosella del blat. Apa-

reixia aquest brot de sang il·luminant els camps, just abans de 

l’època de la sega. És per això que els nostres avantpassats la 

tenien com a auguri de bona collita. A més, els receptacles de 

les roselles contenen milers de llavors, tot un prodigi de fecun-

ditat entre les plantes. 

Com hem comentat referint-nos a altres plantes el Mo-

dernisme va ser un producte de la nova civilització urbana, 

allunyada del camp. Però el món rural encara seguia viu en la 

memòria immediata i en el paisatge proper d’aquelles gents. 

Decorar els carrers i els interiors de les llars amb roselles era 

com lloar a la terra que dóna fruit, la joia cíclica que en temps 

de pau donava sentit a la vida dels nostres avantpassats; i que 

tots encara portem dins.  

La rosella també està present al món mític grec de deus, 

deesses, herois i mortals, amb totes les seves interrelacions. 

Com es recull al Periodico d’Andorra, la rosella és flor de con-

sol. “Per calmar els turments de Deméter, gran deessa mare de 

la Terra fèrtil i de les collites segons els grecs –a la filla de la 

qual, Perséfone, Hades havia segrestat–, Hipnos li va oferir 

roselles, que li van permetre tornar a dormir i consolar-se de la 

seva tristesa. (www.elperiodic.ad/opinio/article/37105/roselles). 

http://www.elperiodic.ad/opinio/article/37105/roselles
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Veiem així com la rosella està associada a la fertilitat de la terra 

des de temps immemorials.  

La rosella encara roman entre nosaltres, però mig cober-

ta per la pols de l’abandó, somorta per la indiferència de les 

gents, marcida de pol·lució. Empetitida de timidesa continua 

grimpant però per entre les motllures dels portals, enroscant-se 

sobre els marcs petris de les finestres. Ara dormita, la salvatge 

gitana de la flora catalana, a l’espera d’una nova florida que la 

torni a fer atractiva. 
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ROURE 
 

Les fulles polilobulades del roure i el seu fruit l’aglà fo-

ren durant el Modernisme la manera de portar a la ciutat els 

boscos més feréstecs de la Catalunya humida. També s’apropà 

als nostres carrers l’aspecte dels alzinars mediterranis, que són 

poblats per un altre arbre del gènere Quercus, amb el mateix 

tipus de fruit que el roure, però amb les fulles més asserrades, 

tota una llaminadura pels porc senglars.  

En una època en que s’exhauria la lliçó classicista tan 

associada a l’Antic Règim i a l’església, els nous elements so-

cials sorgits de l’industrialisme buscaren nous referents, noves 

fonts d’inspiració. Fou allò anterior al cristianisme i alhora di-

ferent del politeisme de grecs i romans, aquell món de deus i 

deesses tan amortitzat. Tornava així un primigeni culte al bosc, 

a la mare terra. Els celtes tenien el secret. El roure, el robust 

santuari que nodreix amb abundor amb les seves aglans les 

criatures i homes del bosc, que abraça i fa proliferar la vida al 

seu voltant, havia de ser una metàfora de la força d’aquella ge-

neració. Es mirava amb prestigi al Nord, a Germània i sobretot 

a la Gran Bretanya. D’allà venien els majors avenços tecnolò-

gics, mentre que el món mediterrani, el Sud semblava haver-se 

quedat adormit en els llorers. 

Potser l’exemple més clar d’aquest prestigi exacerbat 

del nord i menyspreu envers el sud, el trobem en el pensador-

assagista Pompeu Gener. Vegem algunes de les seves afirmaci-

ons pseudo-antropològiques del seu “Herejías. Estudios de crí-
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tica inductiva sobre asuntos espanyoles” que recull (voz-

castellana.blogspot.com): “En España, la población puede divi-

dirse en dos razas. La aria (celta, grecolatina, goda) o sea del 

Ebro al Pirineo; y la que ocupa del Ebro al Estrecho, que, en su 

mayor parte, no es aria sino semita, presemita y aun mongólica 

[...] Hay demasiada sangre semítica y bereber esparramada (sic) 

por la península para que pueda generalizarse en la mayoría de 

sus pueblos la ciencia moderna, para que adquieran una con-

ducta conforme a las universales relaciones de la Naturaleza, 

para que abandonen el pensamiento con ideas absolutas, o solo 

con palabras. [...] España está paralizada por la necrosis produ-

cida por la sangre de razas inferiores como la Semítica, la Be-

reber y la Mongólica, y por espurgo que en sus razas fuertes 

hizo la Inquisición y el Trono, seleccionando todos los que 

pensaban, dejando apenas como residuo más que fanáticos, 

serviles e imbéciles. La comprensión de la inteligencia ha pro-

ducido aquí una parálisis agitante. Del Sud al Ebro los efectos 

son terribles; en Madrid la alteración morbosa es tal que casi 

todo su organismo es un cuerpo extraño al general organismo 

europeo. [...] El problema está entablado entre la España Lemo-

sina, Aria de origen y por tanto evolutiva, y la España Castella-

na, cuyos elementos Presemíticos y Semíticos, triunfando sobre 

los Arios, la han paralizado, haciéndola vivir sólo de cosas que 

ya pasaron.” 

Un germanisme menys imaginat i amb una tremenda in-

fluència va ser el dels contes dels Germans Grimm. La cultura 

oral de la Selva Negra recopilada per aquests insignes literats-
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folkloristes ja portava dècades fent-se popular arreu d’Europa 

entre petits i adults. Al tombant de segle les històries de llops, 

nans, caputxetes i caçadors comencen a acompanyar als Ni-

belungs, Parsifal i Sigfried de Wagner. Aquest interès per les 

coses alemanyes acabà traspassant el paper i la partitura per 

acabar decorant els salons i les llars de la burgesia. Al Cercle 

del Liceu hi han uns excepcionals vitralls amb escenes de les 

òperes de Wagner. A la Casa Burés de Francesc Berenguer tro-

bem una remarcable llar de foc representant una escena de Ha-

ensel i Graetel.  

Un altra famosa llar de foc, tot i que sense representació 

de cap conte dels Grimm, és la que es pot contemplar a l’antiga 

casa del pintor Ramon Casas (la desapareguda Vinçon). Amb-

dues llars de foc són extraordinaris exponents de la tendència 

envers a l’Horror Vacui que desenvolupà una branca del Mo-

dernisme. Aquesta voluntat d’omplir tots els espais exprimia al 

màxim la voluntat decorativa dels artistes. L’actitud era la de 

“contra més bigarrat més narratiu; contra més elements entre-

lligats més atractiu”. Per al client una superfície tan intensa-

ment omplerta podria semblar la màxima constatació d’uns 

cèntims ben esmerçats ja que evidencien moltes hores de “mà 

d’obra”. 

A fi de comptes, l’art sumptuari, l’exterior com a mínim, 

no està fet per ser vist? Si en aquesta època van saber conciliar 

bon gust amb ostentació ho deixem a criteri del lector. Però sí 

sembla clar que la voluntat de la Burgesia de mostrar i demos-

trar el seu poder adquisitiu va ser un dels motors que van possi-
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bilitar el brot modernista tot fomentant la seva espectacular 

florida. 

Una altra llar de foc excepcional és la que es troba a la 

Fonda Espanya, obra d’un joveníssim Pau Gargallo sota el mes-

tratge d’Eusebi Arnau. D’un caire menys carregat que les adalt 

esmentades llars de foc, en ella es representen Les Edats de 

l’Home i La Caritat. En el cimal de la llar de foc obre les ales 

una àliga bicèfala ensenyant l’escut de la Casa d’Habsburg his-

pànica. Degut al nom de la Fonda s’entén l’elecció de motius 

referents a la monarquia de les diferents províncies de les Es-

panyes, com les peces de ceràmica que recobreixen les parets 

del menjador on surten representats els escuts de diverses pro-

víncies ibèriques. Però tampoc va ser casualitat anomenar Fon-

da Espanya a aquell establiment. I és que el pensament polític 

sobre com organitzar l’Estat espanyol i l’encaix de Catalunya 

en aquell, va ser una de les qüestions que més ocupà a aquella 

generació. 

 Situem-nos al 1898. Finalment s’han perdut les últimes 

colònies que eren Cuba, Filipines i Puerto Rico. El ranci milita-

risme espanyol, els cerealistes castellans, el cotó català i la si-

derúrgia basca han jugat al tot o res rebutjant l’autonomia inici-

alment demandada per Cuba. I després de moltes vides sacrifi-

cades, va ser res per a Espanya i la independència per a Cuba. 

El somni imperial s’havia clos i amb urgència es requeria la 

refundació de l’Estat. Vista la situació sòcio-econòmica endar-

rerida d’Espanya (apart del problema del Deute Públic) i l’estat 

més avançat en que es trobava Catalunya, immersa ja de ple en 
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les formes capitalistes, fabrils, amb un nou patró demogràfic i 

de classes socials, era el moment propici per part del Principat 

d’agafar les regnes de l’Estat. 

Catalunya, la locomotora d’Espanya en termes produc-

tius, podia igualment liderar moral i políticament la maquinària 

estatal. Però per a assolir això calia acabar amb el mesetaria-

nisme, amb la supèrbia de militars i burocràcia madrilenya, 

amb el centralisme, tot tornant a aquella unió de Regnes confe-

derats anterior a la fundació de l’Estat Espanyol amb el primer 

Borbó i els previs intents del Conde Duque de Olivares. Part de 

la rica decoració de la Fonda Espanya o la sèrie d’al·legories i 

escuts de províncies espanyoles a l’Arc de Triomf s’entenen en 

aquest context de fe en una nova Espanya, reformada i millora-

da amb la recepta catalana. 

Els molts plafons en baix relleu, escultures exemptes i 

elements de ceràmica vidriada de l’Arc de Triomf representaren 

una gran empenta per a una generació d’escultors que poblaria 

en els successius anys amb les seves figures la ciutat dels vius i 

la dels morts. En els treballs escultòrics de l’Arc de Triomf par-

ticiparen Josep Llimona, Josep Reynes, Torquat Tasso, Antoni 

Vilanova, Manuel Fuxà i Pere Carbonell. Amb l’Arc de Triomf, 

així com amb l’Estàtua de Colom i els diferents treballs del 

recinte de l’Exposició Universal aquells i altres escultors gaudi-

ren de multitud d’encàrrecs la qual cosa els va permetre demos-

trar la seva vàlua i iniciar un cercle virtuós, incitant a la deman-

da, en un clima de competència entre creadors. L’Exposició 
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Universal del 1888 fou per tant el tret de sortida de l’Edat d’Or 

de l’Art Català que reverberà durant dues bones dècades. 

Sens dubte el més gran i emblemàtic dels monuments de 

la Barcelona de l’Exposició fou l’Estàtua de Colom. El fet de 

dedicar-la a aquella gran icona de la Hispanitat, al primer con-

queridor d’Amèrica, demostra la implicació de bona fé per part 

dels organismes municipals, almenys els liberals monàrquics, 

amb el projecte espanyol. L’obra fou una fita de la metal·lúrgia 

amb els tres fragments de ferro colat que configuren el fust de 

la gran columna.  

El monument dissenyat per Gaietà Buïgas comptà amb 

la flor i nata de l’art escultòric del moment. En ell es produí una 

feliç convivència de tendències, entre les més acadèmiques com 

les d’Eduard Alentorn, Agapit Vallmitjana, Francesc Nobas o 

Francesc Pagès i Serratosa amb aquelles de més modernistes 

com les de Manuel Fuxà, Josep Llimona i Rafael Atché. La 

gran foneria que es necessità per a muntar les diferents peces de 

la columna, dels lleons i de la colossal figura de Colom demos-

trà igualment fins a quin punt la indústria podia posar-se al ser-

vei de l’Art.  

Aquella Exposició fou inaugurada per la reina regent 

Maria Cristina en plena restauració borbònica. En aquella èpo-

ca, malgrat el caciquisme a l’àmbit rural, el clientelisme a les 

ciutats, en definitiva, quelcom que no arribava ni a simulacre de 

democràcia, hi havia certa fe en el progrés i imperava la pau 

social. Però les coses anaren maldades i la situació política i 

social s’anà tensionant al llarg del període modernista. Potser la 
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brillantor del Modernisme català es deu a que fou una via 

d’escapament per obviar el conflicte que anava in crescendo. 

L’enfrontament era de caràcter interclassista així com entre 

Catalunya i Espanya, amb constants ingerències del golpisme i 

la mà dura militar. Però malgrat la asinergia entre les parts hi 

havia voluntat d’aportar solucions. 

El regeneracionisme català envers l’Estat va quallar en 

un projecte polític concret el 1901 amb la fundació de la Lliga 

Regionalista que faria realitat la primera pre-autonomia i con-

tribuiria a la governabilitat de l’Estat espanyol. En resposta al 

pessimisme de la “Generación del 98” després de l’hecatombe 

de la pèrdua de les colònies el 1898 el Catalanisme polític ofe-

ria la seva recepta de modernització econòmica i eficiència ad-

ministrativa descentralitzadora. La proposta catalana mai va ser 

acceptada seriosament i malgrat que la Lliga Regionalista per-

severaria en l’intent, aquest quedaria frustrat, frenat pels dife-

rents governs espanyols. 

Ja amb la innocència perduda, i amb el rerefons de la 

primera unitat de partits catalans, el “Visca Espanya” de Joan 

Maragall de 1908 sintetitza aquell sentiment reformador.  

“Espanya ja no es un lloc comú de patrioterisme encu-

bridor de tota mena de debilitats i concupiscencies, sinó que 

Espanya es això que's mou i s'alça i parla i planta cara als que 

fins are han viscut de la seva mort aparent. [...] Però, com ha de 

viure Espanya? No pas arrossegant-se pels carrerons provinci-

als del caciquisme; no pas agarrotada, com fins are, en els lli-

gams d'un uniformisme que es contrari a la seva naturalesa; no 
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pas en la buidor de sentit dels partits vells ni en l'aire corromput 

d'un centralisme tancat a tota penetració de l'aura popular... sinó 

que ha de viure als quatre vents dels mars que la volten; ha de 

viure en la llibertat del seus pobles; cadascú lliure en sí, traient 

del terrer propi l'ànima propia, i de l'ànima propia'l govern pro-

pi, pera refer tots junts una Espanya viva, governant-se lliure-

ment per sí meteixa. Així ha de viure Espanya. Visca Espa-

nya! Ja ho sabèu, doncs, are, lo que us vindrà a demanar la So-

lidaritat catalana: us vindrà a demanar la llibertat del pobles 

espanyols, la vida nova d'Espanya: la vida. [...] I què farèu? 

Atiarèu l'exèrcit contra nosaltres, contra Espanya? Visca Espa-

nya! Quin exèrcit espanyol trobarèu contra aquest crit?  

Qui alçarèu al davant nostre? El poble dels treballadors? 

Si ells ne són la entranya viva d'aquesta Espanya nostra! Ells la 

mouen. Ells vindràn tots un dia contra el seu destorb, que sou 

vosaltres.  

Teniu, per ventura, alguna joventut ben vostra pera opo-

sar-nos, en nom d'algun altre ideal nou? No; la joventut, que es 

la esperança, la joventut meteixa que heu criat en la vostra at-

mòsfera, no s'ha deixat contaminar pel vostre vell prejudici. 

Ella'ns ha obert els braços acullint generosament el nostre ideal, 

i el seu amor mai li serà prou ben pagat. Aquesta joventut es ja 

també germana nostra. 

Doncs, si no teniu l'entussiasme de la joventut, si no te-

niu el brahó popular, si no teniu la noblesa de la espasa, si us 

manquen les virtuts cardinals de tota empenta nacional, què 

teniu, doncs? què hi queda entre vosaltres? Mes, vosaltres me-



421 

 

teixos, qui sou que jo no us veig? En veritat que ja ni sé amb 

qui parlo; i no crec que davant meu, que contra meu, pugui ha-

ver-hi res més que ombra i mentida... 

 —Visca Espanya!!” 

 

La formositat, generosa carnositat de fulles i fruits del 

roure és igualment conseqüència del redescobriment del gòtic. 

En el nou sistema de pensament que donà a llum a la criatura 

modernista qualsevol força anti-classicista era benvinguda. Ar-

ribava a la seva fi el monopoli estètic de les formes clàssiques 

que s’havia imposat des del Renaixement. Amb romàntic arra-

vatament es redescobria l’època tardo-medieval considerada 

fins llavors bàrbara i inculta. A través de l’art d’aquesta època, 

el gòtic, hom s’anà forjant una idea d’aquell temps. Així, el 

Medievalisme es convertí en un dels elements bàsics del nou 

aliatge que engendrà la nova estètica finisecular. A Catalunya 

l’entusiasme pel gòtic també s’entén per la posició de que gau-

dia el Principat a l’Edat Mitjana. En línia amb la voluntat dels 

diferents països de construir una arquitectura nacional (lluny de 

l’impersonal universalisme del classicisme greco-romà) què 

millor per a Catalunya que emmirallar-se en l’època en que el 

Principat senyorejava tot el Mediterrani!?  

Respecte a això, el llibret de Lluís Domènech i Munta-

ner, “En busca d’una arquitectura nacional” és del tot esclari-

dor. Altres arquitectes, com Gaudí, anaren a la recerca d’una 

arquitectura natural en les seves essències més profundes. La 

doctrina de Domènech i Muntaner però va tenir més seguidors. 
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A més de guiar la carrera arquitectònica del mateix autor d’una 

manera directa o inderecta exercí una gran influència en molts 

altres arquitectes i artistes-artesans de l’època. Aquella arqui-

tectura nacional acabaria concretant-se en una versió del medi-

evalisme.      

Molts arquitectes modernistes com Puig i Cadafalch o 

Adolf Ruiz i Casamitjana (La Rotonda a Barcelona) desenvolu-

paren la seva idea d’Art Total partint d’un patró medieval. Però 

curiosament el model a fer reviure lluny d’ésser l’auster i mi-

nimalista gòtic català fou més aviat el més fotogènic gòtic fla-

míger continental. El prestigi del Nord està darrera d’aquell 

medievalisme tan poc català. En alguns casos com el mateix 

Puig i Cadafalch o Domènech i Muntaner també es van incor-

porar elements del plateresc castellà. Les massisses i parques 

formes de joies medievals com St. Maria del Mar, St. Just o St. 

Maria del Pi no podien servir, eren poc vistoses per a la nova 

classe dominant, una Burgesia delerosa d’ornamentalisme. De-

corar amb abundància, amb color, i amb un toc pintoresc fou un 

poderós mitjà que utilitzà la Burgesia per fer ostentació de la 

seva riquesa. 

Aquella burgesia era amant de traceries, pinyons, nom-

broses escultures com a Notre Dame de París o a la Catedral de 

Reims. Allò si que servia al seu propòsit de mostrar la seva po-

sició social a propis i estranys, a totes les Classes Socials. Les 

riques vestimentes que nobles, mercaders, bisbes i prelats es 

gastaven a l’Edat Mitjana també lligava amb la vena burgesa 

per l’ostentació.  
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Al costat del Sancta Sanctorum dels artistes de l’època, 

els 4 Gats, separada pel Passatge de St. Josep trobem una altra 

finca modernista. Encastada a la paret d’aquest edifici trobem 

un panell ceràmic on un bisbe mostra la fastuositat dels abilla-

ments medievals reinterpretats 500 anys després. El fum que 

puja sinuós de l’encenser del bisbe, juntament amb aquesta re-

presentació medieval, és una de les mostres més clares de la 

síntesi del revival medievalista amb el cop de fuet. 

El que no calgué d’imaginar-se o anar a buscar al nord 

fou el ric floralisme i desplegament fruital que amb mesura 

però amb gràcia despleguen les esglésies gòtiques de Catalu-

nya. A les mènsules, a les arquivoltes, als permòdols on descar-

reguen les motllures de les finestres ogivals, als capitells dels 

pilars interiors i en d’altres racons, trobem juntament amb figu-

res i caps, motius vegetals en abundància. I d’entre aquests mo-

tius, les fulles i aglans del roure són dels més presents.  

Com si d’una erupció sobtada es tractés, un colossal 

roure s’aixeca entre les palmeres i les acàcies de la Plaça Tetu-

an. Ell forma part del conjunt arquitectònic-escultòric dedicat al 

Doctor Robert que originàriament fou emplaçat a la Plaça Uni-

versitat. Aquest monument, per dimensions i qualitat és un dels 

cims de l’escultura d’aquell segle arreu d’Europa. El primer 

que crida l’atenció és el seu colossal pedestal. Contràriament 

als habituals basaments cúbics, Josep Llimona optà per una 

massa informe. Per sobre d’aquests carreus arrodonits s’alça un 

grup de figures aplegades al voltant del magnífic roure com a 

font de vida.  
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Punt número 1: En l’escultura modernista les bases es 

desfan, s’amollen, es fan toves, perdent consistència i així so-

lemnitat.  

La similitud dels carreus del Monument al Doctor Ro-

bert amb el desbastat rugós de la Pedrera és evident. Gaudí i 

Josep Llimona eren col·legues i ambdós membres insignes del 

molt catòlic Cercle Artístic de St. Lluc. Arquitecte i escultor ja 

havien treballat plegats a Montserrat en una de les capelles 

obertes en el camí del Rosari monumental. Tot i aquestes con-

nexions i la gran semblança Pedrera-Monument Dr. Robert no 

hi ha quòrum entre els especialistes a l’hora d’atribuir a Gaudí 

l’autoria del pedestal. Probablement, d’una manera informal 

Gaudí va assessorar Josep Llimona. En l’excels grup escultòric, 

el mestre del cisell combinà pedra i bronze per aconseguir 

l’habitual contrast blanc i negre del Modernisme. 

La munió de figures de diferents sexes, alçària i edats 

s’eleven cap a les copes dels arbres, com emulant l’impuls flo-

ral d’un brot de primavera. Entre elles s’esdevé no només una 

comunió anímica, d’agraïment i glorificació al Doctor Robert, 

sinó també una comunió orgànica com si tot el grup naixés de 

la mateixa terra. Els cossos, com en una pinya, folre i manilles 

s’eleven gradualment. Resseguint un progressiu esquema pira-

midal d’enxaneta fa un jove que ofereix una corona de llorer a 

l’estimat metge i polític català.  

Punt número 2: Els conjunts escultòrics brollen del marc 

arquitectònic. Entre els variats elements escultòrics s’estableix 

una barreja. Es a dir, que s’entrelliguen les diferents figures.  





Ondulades cabelleres amb volum,
com tocades per un cop de vent;
cos i extremitats gens musculoses i 
acabat epidèrmic suaument rugós, 
fugint de la cristalina 
estatuària neoclàssica; 

roba lleugera, gases mancades de pes; roba lleugera, gases mancades de pes; 
i figures que interactuen 

espontàneament amb el basament
que les suporta, esborrant la 

frontera entre l’una i l’altra; aquestes
són algunes de les característiques
de l’escultura Art Nouveau arreu
d’Europa, com aquest exemple d’Europa, com aquest exemple 
de la capital txeca. 
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Com a punt bàsic i essencial: la sensibilitat, delicadesa, 

eteritat i aquella melancolia que alberguen l’ànima de les escul-

tures de la generació modernista. Sens dubte, Josep Llimona 

excel·lí en la seva capacitat de donar vida a les figures. Sem-

blant sensible emotivitat desperten les obres d’escultors com 

Eusebi Arnau, Miquel Blay, Enric Clarassó o Lambert Escaler. 

Aquest darrer destacà en la producció de peces de terra cuita 

policromades. Junt amb la mal·leabilitat d’aquest material, la 

pedra (a Barcelona sobretot la dura sorrenca de Montjuïch), el 

marbre de Carrara i el bronze foren els materials estrella per les 

fines execucions de l’època. Cada material porta associades les 

seves eines. Per la pedra hom es serveix del martell i del cisell 

en un primer estadi.  

D’un bloc de pedra amb uns bons cops de maça sobre el 

punxó o l’escarpa s’extreu la figura en brut. En alemany de fet, 

escultor es diu bildhauer que traduït literalment seria “extractor 

d’imatge”, aquell qui fa aparèixer una imatge. Acte seguit, amb 

un cisell gruixut es comencen a conformar les diferents parts 

del cos. A mesura que l’escultor s’aproxima al detall es va can-

viant de cisell, que varia en la seva dentadura i angle dels fulls 

tallants. El polit final s’executa mitjançant una escofina i un 

paper de vidre. Aquest darrer aspecte d’acabat, de textura, és 

una altra de les característiques més diferencials de l’escultura 

modernista.  

Punt 3: les pells estan tènuement enfarinades i la roba té 

la consistència de lleugeres gases.  
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L’altre material apte per a l’exposició d’escultura a la 

intempèrie és el bronze. El procediment és el de la cera perdu-

da. Com que per explicar certes coses un vídeo al youtube val 

més que mil paraules, només ens quedarem en el pas inicial. 

Aquest consisteix en fer la figura amb les mans o petites espà-

tules, amb cera o argila. D’aquí traiem la conclusió que, mal-

grat l’evident duresa d’una escultura de bronze i que és filla de 

la fosa, el seu esperit és de fang. En aquest camp, diferent a la 

talla de la fusta o la pedra, també situem a la terra cuita. El fet 

de ser un material més econòmic i menys pesant ha jugat en 

contra de la posteritat de l’escultura en terracota, com si fossin 

peces de segona classe.  

Però en el Modernisme català un escultor que privilegià 

aquest material aconseguí fer obres del tot identificatives amb 

el Modernisme, aquelles que passats cent anys s’ensenyen com 

a prototípiques, no només d’un estil, sinó d’una època. Per en-

tendre’ns, si necessitéssim una imatge per a una coberta d’un 

llibre sobre “L’escultura Art Nouveau” o simplement “L’Art 

Nouveau” una de les obres de Lambert Escaler seria una ex-

cel·lent opció. Són aquells bustos de belles noies esllanguides, 

disposades informalment, sense cap cerimònia ni corona. Co-

bria el fang cuit una capa de pintura per fer les carnacions així 

com els tons marronosos clars de cabells i roba. La suau aplica-

ció d’aquesta policromia conferia a aquelles lívides criatures un 

alè d’anèmica sensualitat.  

Les noies de Lambert Escaler foren molt populars ja que 

les produïa en sèrie, oferint-les a bons preus. Però alhora tenien 
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el seu punt de funcionalitat, ja que estaven incorporades a mi-

ralls, cendrers...  Els autors de l’article a Wikipèdia ens expli-

quen el procés de treball de Lambert Escaler: “El rasgo distinti-

vo que lo hacía original era la policromía individualizada de 

cada una de las obras sin volverlas a cocer, un procedimiento 

que les daba un aspecto más artesanal [...] En este sentido es 

considerado un verdadero maestro en el uso del color [...] espe-

cialista en el uso de esta innovadora policromía pintada en la 

obra directamente, sin esmaltes. [...] las obras eran producidas 

en serie pero cada pieza recibía un tratamiento individualizado, 

explicando el excelente acabado de sus terracotas”. Veiem com 

“indústria” i art es donen la mà, una de les lliçons del Moder-

nisme que mai hauríem d’oblidar. 

Sempre amb els cabells voleiant al vent, de nas prim i 

allargat, de cos fi i sensual, d’expressió estranyament extàtica, 

caminen entre la trivialitat del benestar burgés i el simbolisme 

d’un esperit immaterial. Però tot i compartir l’habitual ingredi-

ent decadent de l’època, les escultures de Lambert Escaler fo-

ren d’allò més apreciades com a element decoratiu que agrada-

va a tothom.  

En la mateixa línia d’un Modernisme amable sense ex-

trems intimistes, panteistes o simbolistes trobem a Eusebi Ar-

nau. Al MMCAT s’exposa un excepcional gerro amb una noia 

abraçada a aquest, amb la faldilla enroscant-se en oberta espi-

ral, rodejada de roses. La joie de vivre, anuncia la noia des del 

gerro, recordant-ho als inquilins cada dia a l’entrar al portal on 

estava situat aquest marbre animat. Sembla com si les roses es 



428 

 

poguessin olorar. Per alguns va ser la Belle Epoque, un miratge 

és clar, en una època de bombes al Liceu, en processons de 

Setmana Santa, d’execucions sense judici al Castell de Montju-

ïch, d’allistaments forçosos... 

Els historiadors de l’Art escatimen alabances a l’obra 

d’Eusebi Arnau i Lambert Escaler, menystinguda com efectista 

i amanerada. Però les seves figures han resistit bé el pas del 

temps. Les seves escultures, són en el sentit positiu de la parau-

la d’allò més típiques, un bitllet a la Belle Epoque. Probable-

ment sense la col·laboració que Eusebi Arnau prestà a alguns 

dels arquitectes més reputats de l’època, avui en dia no tindrí-

em una capital d’aspecte tan cofoiament modernista. 

Trobem escultura aplicada a l’arquitectura ja sigui en alt 

o en baix relleu en innombrables edificacions de l’època, com a 

la barcelonina Casa Lleó Morera de Domènech i Muntaner, 

autor també del Palau de la Música Catalana. L’escultura apli-

cada també apareix, encara que més modestament, a La Casa de 

la Lactància de Barcelona, de Pere Falqués i Antoni Falguera, o 

la Casa Costa de Josep Illa a la Plaça Major de Vic. Excepte per 

l’últim cas, on el treball escultòric anà a càrrec de Pere Puntí i 

Terra, en la resta de les obres, l’escultor principal fou Eusebi 

Arnau. Aquest, per a l’execució de molts dissenys, acostumava 

a treballar amb Alfons Juyol, el qual també actuà a les barcelo-

nines cases Thomas, Serra, Quadres, Amatller, Juncosa, Terra-

des o a la reusenca Navàs. Alfons Juyol, que stricto sensu era 

marbrista també executà la coneguda bústia de Domènech i 

Muntaner a la Casa de l’Ardiaca, amb la tortuga i les orenetes. 
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Després de quatre generacions el seu taller encara perviu. Al-

fonsjuyol.com ens informa: 

“La seva primera gran obra fou per a Puig i Cadafalch a 

la casa Amatller, on elaborà el conjunt escultòric, llevat de les 

peces de figures més destacades que són d’Eusebi Arnau. 

Aquesta complementarietat amb Arnau en que aquest feia les 

peces exemptes i Juyol el conjunt de l’escultura decorativa es 

tornaria a repetir a la Fonda Espanya on els germans Juyol va-

ren fer la xemeneia d’alabastre, a la casa Lleó Morera en la que 

s’encarregarien de l’escultura decorativa de la façana i algun 

capitell interior o al Temple del Sagrat Cor del Tibidabo on són 

obra seva les estàtues de Sant Jordi, Sant Jaume i la Mare de 

Déu de la Mercè a la façana de la cripta”. 

Eusebi Arnau també participà junt amb el seu deixeble 

Pau Gargallo en l’excepcional conjunt de l’Hospital de Sant 

Pau i la Santa Creu on es veu clarament la diferència entre les 

suaus línies Art Nouveau d’Eusebi Arnau i el més Expressio-

nista o Secessionista biaix de Pau Gargallo. Un grup escultòric 

exempt dóna la benvinguda a qui s’endinsa en el recinte. La 

peça escultòrica que s’aixeca sobre un petit estany ens recorda 

que la cura i la caritat que es desplega a l’hospital s’ha d'agrair 

a la munificència altruista del senyor Gil.  

El mecenatge a través de donacions que exercí l’Alta 

Burgesia és una de les peces clau que possibilitaren el desple-

gament del Modernisme. Amb una Administració General de 

l’Estat absent (i inexistència de qualsevol autogovern) els po-

tentats van ser els encarregats de bastir algunes institucions 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Lle%C3%B3_Morera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temple_Expiatori_del_Sagrat_Cor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fonda_Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Puig_i_Cadafalch
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eusebi_Arnau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Amatller
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bàsiques, com l’esmentat primer gran hospital modern de Bar-

celona. 

Aquest recinte que tan bé lliga els àmbits exteriors, inte-

riors i subterranis (els túnels que connecten els diferents pave-

llons) desplega un ric mostrari de motius vegetals en un entorn 

enjardinat. Moltes de les espècies representades, sobretot en els 

capitells i mènsules, formen part de l’herbari medicinal, plantes 

que serveixen per guarir enfermetats. A l’Hospital de Sant Pau i 

la Santa Creu el poder evocador de l’ornamentació floral con-

dueix a tot allò relatiu a la curació. Apart del seu bell aspecte, la 

suggestió de bon flaire de les flors de pedra, ceràmica vidriada i 

mosaic incideix positivament en el nostre ànim, ens persuadeix 

a creure que recobrarem la salut i tornarem a estar tan frescos 

com una rosa.  

L’abundant herbari del recinte hospitalari que tan bé es 

confon amb els arbres i arbustos del jardí fou obrat per escul-

tors “de repartiment”, com Francesc Modolell i Francesc Ma-

durell. Aquests darrers, com els germans Juyol, eren experts en 

executar detalls escultòrics encastats, escultura aplicada a 

l’arquitectura. Aquesta mena d’escultors considerats de segona 

fila, experts picapedrers, per la molta feina que feren són en 

bona part els majors responsables de l’aspecte modernista de 

molts indrets. Però és clar, la fama se l’han emportada aquells 

que com  Eusebi Arnau feren les principals figures exemptes. 

La importància d’aquest darrer, apart de la seva excep-

cional obra, també rau en que fou mestre d’un dels grans noms 

de l’escultura de Vanguàrdia, Pau Gargallo. Aquest, juntament 
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amb Pablo Picasso, Isidre Nonell i altres joveníssims artistes 

com Joaquim Mir o Anglada Camarasa formaren part de la se-

gona fornada modernista, que a rebufo de més madurs i expe-

rimentats artistes modernistes acabaren fent el doble salt mortal 

per participar en la formació dels nous estils de Vanguàrdia. En 

els primers passos de Pau Gargallo, treballant amb Eusebi Ar-

nau, veiem la seva adscripció a les formes escultòriques del 

Modernisme. Per contra, a la façana anterior i posterior de 

l’Hospital Pau Gargallo assaja maneres que s’allunyen del sua-

víssim modelat de les figures que estava en voga a Catalunya. 

En comptes d’això disposa unes figures cantelludes i tectòni-

ques, que semblen sortides de les sagues nòrdiques i a certa 

altura uns sants homes i dones en baix relleu sobre un fons ce-

ràmic d’un marcat caire expressionista, que semblen ressuscitar 

el patetisme del barroc espanyol. 

L’altra font importantíssima de producció escultòrica 

fou la de l’imagineria religiosa. Entenem per això les figures 

que es poden traslladar, admeten ser replicades en gran nombre 

i van adreçades a les capelles. Aquesta manifestació artesana-

artística ha estat sovint menystinguda pel fet de produir peces 

en sèrie, que no són úniques. Però fora bo recordar que de les 

obres escultòriques més famoses, com el Pensador de Rodin, 

també hi ha diverses còpies fetes o autoritzades pel mateix au-

tor, basades en un únic motllo. 

El gran centre productor de l’imagineria de l’època (en-

cara ben actiu als nostres dies) el trobem a Olot. Coincidint 

amb l’avanç tècnic que suposà la “pasta cartró fusta” s’obrí a la 
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capital de la Garrotxa un taller anomenat “El Arte Cristiano”. 

Fou una iniciativa dels germans Vayreda i de Josep Berga i 

Boix, els quals provenien de la tradició carlina, ergo cristiana-

conservadora. No fou pas casualitat que el taller de figures reli-

gioses s’obrís a la ciutat dels volcans. La riquesa dels seus bos-

cos havia permès tenir bona fusta de noguera i boix per als re-

putats esclops, culleres i capçals de llit que es manufacturaven a 

la Garrotxa, exportant-se des del Segle XVII. A més a més, 

Olot comptava amb una Escola de Dibuix amb la que la indús-

tria de les indianes s’assegurava bons dissenys per als seus es-

tampats. Aquesta terra adobada va fer que arrelés la producció 

d’imatges religioses. 

En l’actual Museu dels Sants, on encara hi ha el taller de 

“El Arte Cristiano”, s’explica la manera com es manufacturen 

les devotes figures que avui en dia s’exporten arreu del món. Es 

comença amb un model original en fusta o fang, el qual es re-

cobreix de gelatina líquida. Aquesta, un cop solidifica en tou 

ofereix el negatiu (que es divideix en part frontal i posterior). 

Aquesta mitja representació en gelatina rep un bany al pinzell 

de la pasta cartró fusta (com guix) i després un segon bany el 

qual es reforça amb un tros de tela en xarxa anomenat arpillera. 

Un cop assecada aquesta darrera aplicació ja es pot retirar la 

gelatina i tan sols queda ajuntar l’altre part de la figura junt 

amb les extremitats. Després es passa a polir, pintar, posar ulls, 

corones, llances, palmes, atributs... 

La virtut d’aquesta manufactura era el seu cost més eco-

nòmic i la lleugeresa de pes respecte a les tradicionals figures 
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de fusta policromada. Amb aquesta nova font d’art cristià asse-

quible es va poder nodrir amb abundant iconografia la nova 

onada cristianitzadora que recorregué l’Europa finisecular. 

Aquesta producció seriada va fer possible reemplaçar amb nous 

sants, verges, cristos, angelets i demés; els que amb freqüència 

es cremaven en bullangues i setmanes tràgiques.  

El cas és que les figures originals de les primeres dèca-

des d’aquell taller d’El Arte Cristiano sobre les que s’extreien 

les còpies van ser encarregades a reputats escultors modernistes 

com Rafel Atché, Venanci Vallmitjana, l’olotí Miquel Blay o 

Josep Llimona. En el “Arte Cristiano” ens trobem davant d’un 

taller d’allò més modernista, en el sentit que fa quelcom artístic 

però amb la tecnologia necessària per fer tirades llargues si 

l’obra té demanda. Gràcies a aquesta iniciativa l’escultura mo-

dernista sobrepassà l’àmbit profà i pogué arribar a un públic 

més ampli. Podem afirmar doncs que l’escultura modernista es 

popularitzà a través de les esglésies.  

La clau de la seva acceptació rau en la suavització de les 

rotundes formes natzarenes, estil del qual el modernisme es 

deutor. Els escultors a dalt esmentats van saber treure pesantor 

a les seves figures, aportant calor a les escenes. Imprimint 

d’aquesta manera sensibilitat a les escultures les feren més hu-

manes i accessibles. El Modernisme contribuí per tant a la per-

manència de la pràctica religiosa entre una societat progressi-

vament secular i fustigada per l’anticlericalisme. Avui en dia, a 

través de l’amorosa mirada de les Verges que feren aquells es-

cultors o del sofert Jesús a la creu ens podem apropar al senti-
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ment religiós d’aquell temps. Passada una centúria, les figures 

d’aquells grans escultors modernistes catalans encara es se-

gueixen emmotllant per satisfer la devota demanda d’esglésies 

d’arreu del món.  

Però el taller olotí “El Arte Cristiano” evolucionà més 

enllà de l’estètica modernista. El Modernisme té un doble va-

lor: un d’intrínsec per la gran quantitat d’obres extraordinàries 

que produí i un altre que consisteix en haver estat bressol dels 

moviments que el succeïren. El Modernisme nou fou una esta-

ció terminal, com el gòtic posem per cas, sinó més aviat el punt 

de partida a rumbs desconeguts. Que propostes estilístiques 

posteriors com l’Art Deco, el Mediterranisme, Noucentisme o 

Cubisme distin tant dels preceptes del Modernisme sembla que 

no quadri amb l’anterior afirmació segons la qual el Modernis-

me va facilitar l’aparició de nous estils. Però la gran demanda 

del mercat i l’entorn de llibertat creativa de que gaudiren els 

artistes facilità les futures recerques dels que un dia militaren 

en l’estètica modernista.  

El Modernisme preparà amb les millors capacitats als 

joves artistes per a la seva posterior carrera. Això explica que 

molts d’ells despuntessin en les troballes artístiques de les 

Vanguàrdies. Recordem a Pablo Picasso, que de jove feia di-

buixos clarament modernistes, o Peter Behrens, patriarca de 

l’arquitectura moderna que al 1902 feia un pavelló Jugendstil a 

l’Exposició universal de Torí. És cert que més endavant molts 

artistes van renegar del seu passat “adolescent” i que la Història 

de l’Art dissocià les Vanguàrdies de la seva antecessora Art 
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Nouveau; però ja se sap allò de cria cuervos y te sacarán los 

ojos. 

Però per a aquell trànsit del Modernisme cap a noves 

modernitats a un li havia de bullir la sang. Els artistes madurs 

com Ramon Cases o Santiago Rusiñol, sense esma per noves 

batalles creatives, continuaren conreant les formes modernistes 

amb retrats o nostàlgics jardins. Uns altres com l’arquitecte 

Jujol bascularen entre sorprenents i avançades propostes inclas-

sificables com la Casa Bofarull als Pallaresos (Tarragonès) i 

encàrrecs retrògrads com la font central de la Plaça Espanya. 

Quelcom semblant li succeí a Josep Llimona, que tant podia fer 

una escultura com l’homenatge al treball (Pl. Cat, Escola del 

Treball, Fira, totes a Bcn) com el més afectat conjunt en bronze 

d’homenatge als herois conjurats de l’aixecament anti-francès 

de la Placeta Garriga i Bachs. Pel que fa als joves artistes que 

mai més retornaren al Modernisme tenim un bon recull al 

MNAC, on s’exhibeixen obres de Manolo Hugué, Maillol i 

Julio Gonzalez entre altres.  
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TARONGER 
 

La sucosa taronja, com un ésser diví, transposa a la terra 

l’astre solar. El tronc ferm i el verd sincer de les fulles són la 

viva imatge de l’eterna primavera que sempre voldríem gaudir. 

Per això, la taronga, amb diverses formes d’artesania va omplir 

bells racons de la nostra ciutat. El fruit, emmarcat per les fres-

ques fulles, venia acompanyat de la inefable flor, que olora a 

les meravelles. El taronger va ser administrat amb carestia, pot-

ser degut a la seva enlluernadora prestància, cosa que la feia 

difícil de combinar amb altres espècies, o potser és que volien 

reservar a la preuada estrella per moments especials. 

 Aplicacions artesanes com la ceràmica esmaltada o re-

presentacions en capitells vingueren a substituir o a acompa-

nyar als tradicional patis de tarongers o petites avingudes flan-

quejades per aquest saludable arbre. Atrets com estaven els 

modernistes per l’Edat Mitjana, no podien deixar de rememorar 

el món vegetal propi d’aquella època de comtes, reis, trobadors, 

donzelles i cavallers. L’apreci per la taronja transcendia el mer 

gust pel suc de taronja. Aquells artistes tenien un bon grapat 

d’exemples de tarongers a la ciutat. Patis i terraplens, autèntics 

vergers com els del Palau de la Generalitat, plens de l’aroma de 

la tarongina, l’azahar, com el que emana de l’antic Palau Reial 

o jardinets d’encès verd i color taronja com l’antic Hospital de 

St. Pau i la Santa Creu. Tots aquests llocs mostraven, com con-

tinuen fent-ho avui en dia, les excelses virtuts d’aquest arbre 

fruiter. 
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 Els demiürgs del Modernisme, tan arrelats com estaven 

en el teixit social i productiu del país prengueren sense esforç el 

ric fruit que tenien a l’abast. En vitralls com en un que es troba 

a la Casa Lleó Morera el taronger apareix sencer, de cap a peus. 

Aquest arbre fou un model sense parió per encarnar un dels leit 

motivs del Modernisme, l’Art Total. Com en les òperes en que 

l’Ars Canendi, l’instrumentació, la dramatúrgia, les vestimentes 

i la pintura decorativa es fusionen per donar quelcom complert, 

un taronger uneix i ens ofereix igualment diferents virtuts. El 

taronger mostra una forma equilibrada, té una alçària modesta i 

uns colors ben contrastats. Sobre un marró ennegrit s’assenta 

un capçal honestament verd, d’on pengen com en l’arbre de 

Nadal, unes bombetes ben plenes d’aigua èbria de sol.  

La taronga és sinònim de plenitud, font de vida i de sa-

bor. Quanta vida cap en el palmell d’una mà! Quanta frescor es 

capaç de regalar-nos la naturalesa! No és pas casualitat que 

molts recobriments ceràmics de menjadors, com el que hi ha al 

Col·legi Condal de Barcelona, tinguin com a motiu la taronja i 

les seves fulles i flors. Apart de que la ceràmica és fàcil de ne-

tejar, tenir representades taronges inspira netedat i fins i tot fa 

entrar la gana.  

Les flors del taronger, que xiquetetes treuen el cap amb 

els primers calors, tan plenes de perfum, semblen la cirereta 

que completa l’exuberant desplegament de virtuts del taronger. 

Tant com la flaire de la tarongina, va seduir als artistes moder-

nistes els colors d’aquesta, blancs i rosa, amb un pessic de groc. 

Aquesta combinació cromàtica fou emprada tant a la pintura 
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sobre tela com en la mural així com en esgrafiats exteriors, ce-

ràmica o composicions de mosaic.  

Els verds, grisos i blaus foren igualment colors freqüents 

en aquella època. Aquest univers cromàtic dotà de gran perso-

nalitat al Modernisme diferenciant-lo clarament d’altres estils. 

Sense estridències, amb un bany de cendra, els esmentats colors 

acostumaven a aplicar-se plans, sense degradació tonal, és a dir, 

aplicant a tota l’àrea colorejada el mateix to de color i sense 

zones més aclarides o ombrejades. Aquestes característiques 

cromàtiques són de fet les que es troben a les nostres plantes, 

amb colors diferenciats en els seus components, fulles, bran-

ques, fruits i flors, i en la seva interacció amb la terra i el cel. 

La Naturalesa fou en tot una guia per al Modernisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







439 

 

TRÈVOL 
 

Els entremaliats brots de trèvol, que despleguen impre-

visibles els seus prims circells tipifiquen com cap altra planta 

l’actitud juganera del Modernisme, un estil de tant curta durada 

com la vida de la planta herbàcia. El trèvol, amb la seva gràcil 

linealitat va alleugerir els balcons, tornant dúctil el dur metall. 

Per entre les barres s’estén un dinàmic embolic de tiges que 

pugen i baixen, que s’obren i es tanquen en constant ball cen-

trípet i centrífug. Treu el cap una fulleta i es mostra una floreta, 

per calmar i centrar la vista entre tot aquell garbull que hipno-

titza la mirada. 

El trèvol va colonitzar molts racons de les edificacions 

bastides a l’època de l’Art Nouveau*. La veiem en innombra-

                                                
* Llavors les ciutats europees visqueren un moment d’expansió urbana 

com a conseqüència del creixement demogràfic. Ja des de feia dècades, a les 

acaballes del S.XVIII la mortandad neonatal i infantil va començar a decréixer 

gràcies a millores generals en la higiene pública, la medicina i l’alimentació 

(aquesta última afavorida per una major productivitat del camp). L’acció com-

binada d’això junt amb un progressiu allargament de l’esperança de vida va 

donar com a resultat el creixement vegetatiu. En paral.lel les ciutats van co-

mençar a experimentar el fenòmen de l’inmigració provinent de l’àmbit rural, 

excedent de mà d’obra agrícola que vèia en el treball fabril l’única sortida un 

cop descartada l’emigració ultramarina. Fins a la primera dècada del Segle 
XIX les ciutats europees van fer lloc a aquest creixement demogràfic al mateix 

espai urbà que havien ocupat des de feia segles, es a dir, intramuros. Això 

provocà una creixent densificació del teixit urbà i dels habitatges, la qual cosa 

anava en detriment dels postulats d’higiene pública d’una ciutat arbrada, ben 

ventilada i asoleiada. 

En el cas de Barcelona ja cap als anys 20 del Segle XIX es va guanyar 

espai intramuros quan es portaren els cementiris a fora de la ciutat, al nou 

cementiri del Poble Nou. Uns quinze anys mes tard va haver-hi una nova em-

branzida en la transformació urbana gràcies a la Desamortització de Mendizá-

bal, que alliberava un gran nombre de solars intramuros fins llavors de propie-
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bles racons interiors i exteriors, embolcallant bigues, arrapada a 

mènsules, cobrint tanques, donant forma als balcons... Llavors, 

el ferro forjat es disfressava de teixit vegetal. El dur metall, 

mal·leable al foc, tenia a casa nostra una llarga tradició. A 

l’època preindustrial, al Ripoll fàbrica d’armes, es va fer un 

gran avenç tecnològic amb la farga catalana. Aquesta consistia 

en l’aprofitament de l’aigua tant per fer moure la sínia que ac-

cionava el martinet com per insuflar aire al forn a través de la 

trompa. L’enginy permetia aconseguir un ferro més pur tot se-

parant-lo de la pedra en brut. 

Amb l’esclat del Modernisme, Barcelona comptava amb 

nombrosos tallers dedicats a la forja del ferro per fer sobretot 

balcons. Les foneries on es feia el ferro colat ja comptaven amb 

la màquina de vapor, alimentada amb carbó. D’allà sortiren 

infinitat de pilars i bigues per fer els mercats de Barcelona o per 

als nous blocs de pisos, sobretot a les plantes baixes. La me-

                                                                                                       
tat eclesiàstica. Però la demanda de nous solars no s’aturà. La mateixa necessi-

tat de nous habitatges per a una població creixent empenyia a l’administració 

local a proveir-los dels serveis necessaris, com hospitals, mercats, universitats, 

o fins i tot presons. Els industrials també tenien sed de solars, ja que les seves 

fàbriques no cabien a dins de la ciutat. 

Tota aquesta pressió va tenir com a conseqüència que les principals 
ciutats europees, entre els 50 i 70, desmantellessin les seves antigues muralles i 

planejessin els seus eixamples urbans. En aquells anys encara imperava en les 

Arts l’anomenat Historicisme o Eclecticisme, amb totes les seves combinaci-

ons de neos. Els nous barris al principi van tenir poca acceptació ja que els hi 

mancaven botigues, pavimentació, serveis públics... Però en poc temps els 

nous carrers van començar a agafar cara i ulls i la demanda de noves edificaci-

ons es va disparar. Això, almenys en el cas de Barcelona, correspon amb el 

tombant de segle, i per aquell temps l’hegemonia estètica va ser del Moder-

nisme. 

 





Els elaborats treballs en ferro 
o ferronneries com s’anomena 
a França mostren la comunió de 
tècniques diverses. Veiem aquí 
ferro colat incloent-hi formes 
vegetals, ferro forjat en les fulles
que s’arrapen a la pedra i ferroque s’arrapen a la pedra i ferro
ensamblat per confegir les 

tibants tijes.
Apreciem igualement un 

trompe d’oeil (trampa per a l’ull) 
arquitectònic molt en voga llavors. 
Consistia en practiar ratlles 
a l’arrebossat de la façana per a a l’arrebossat de la façana per a 
que aquesta semblés construida amb 

carreus de pedra
i tot plegat tingués un aspecte 

més noble.
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tal·lúrgia catalana també s’encarregà de les estructures de ferro 

amb les que es feren estacions i ponts ferroviaris per a totes les 

Espanyes. Els principals actors d’aquell important sector eco-

nòmic foren la Nueva Vulcano i després la Maquinista Terres-

tre i Marítima del barri de la Barceloneta, on també treballaven 

és clar en la construcció de vaixells. 

L’existència d’una gran indústria, com a proveïdora de 

matèria prima excedentària, segur que va facilitar l’aparició de 

petits tallers. A l’inrevés segur que en un primer estadi indus-

trial, els petits tallers van obrir camí acumulant capitals i conei-

xements. L’engròs i el menut en una economia sana es retro-

alimenten en un cercle virtuós. 

La forma principal amb que els artesans donaren vida al 

ferro fou el cop de fuet. Les barres de ferro roent a cops de mar-

tell manual o mecànic es deixaven aprimar i amb llargues pin-

ces s’anaven doblegant. El secret fou el treball en equip en els 

tallers, amb ferrers que sabien com les barres subjectar, quan i 

quant fer-les girar per a que aplacades al con es deixessin esto-

var. Aquells artesans obraren el miracle de fer flexible allò que 

és ferm. Portant al ferro a giragonses impossibles sacsejaren 

una ciutat que abandonà l’uniformisme. Aquest canvi en el pai-

satge urbà, l’aparició del Cop de Fuet en els balcons o en fanals 

com els del Passeig de Gràcia, incidí en l’abandó de les actituds 

estoiques del vuitcentisme progressista per deixar pas a un món 

més hedonista.   

El Cop de Fuet és l’Alma Mater del Modernisme, línia 

impredictible en els seu dibuix que sembla condensar tots els 
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valors que va propagar aquell moviment artístic. Comença allà 

on s’amaga i s’allarga per on vol. Vigorosa, tota ella és movi-

ment. Es mostra entremaliada, agosarada, incontenible i vital. 

Fou nascuda per desplegar-se, per embolicar-se. Les seves for-

mes sinuoses i serpentines es combinaren amb petits tocs 

d’hèlix i espiral que condueixen el moviment, com el fum que 

puja, com creixen moltes espècies arbòries, com els remolins 

d’aigua..... El Cop de Fuet fou la metxa que encengué una caò-

tica creativitat oberta a multitud de colors i materials, l’Art To-

tal. 

Amb un bon cop a la punta roent de les barres de ferro 

s’aconseguia el final aixafat, prim i arrodonit d’aquelles fanta-

sies herbàcies destinades a les balconades. Però en ocasions 

aquestes inestables obres de la mà del ferrer necessitaven un xic 

de recte enquadrament per a ser fixades en tanques o en fanals. 

En aquí vingué en ajut del ferro forjat la fosa industrial. Feia 

poc que s’havia popularitzat l’ús del ferro T, aquella barra que 

vista des del seu tall té forma de T. Això ho veiem als fanals del 

Passeig de Gràcia, de 1907, de Pere Falqués, que fou arquitecte 

municipal. 

Les fulles i primes tiges que recorren aquests famosos 

fanals bé podrien ser trèvols, una forma sintètica de representar 

als centenars d’espècies que hi ha d’aquest gènere de planta. 

Aquests fanals dissenyats per Pere Falqués i obrats pel taller de 

Manuel Ballarin mostren els avenços en la manufactura del 

ferro en aquells anys, com formes més netes de perforar, tallar i 

estampar així com la soldadura autògena. Aquests fanals per 
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cert, són una prototípica síntesi de les característiques de l’Art 

Nouveau, amb la seva combinació de materials, (ferro colat i 

forjat del gran braç que suporta la bombeta amb la ceràmica de 

trencadís al banc), formes arrodonides (com en els cantons del 

banc), combinacions de colors oposats (en aquest cas blanc i 

negre), motiu vegetal combinat amb d’altres secundaris com un 

rap penat i una corona, i com no, el típic i dinàmic Cop de Fuet 

que li dóna unitat a tota la composició.  

Trobem en Joan Oños un altre forjador que feu possible 

els difícils dissenys acrobàtics dels arquitectes. De la seva mà 

sortiren moltes peces per a les construccions de Gaudí, com el 

Palau Güell o el gran temible drac dels Pavellons Güell. Segons 

recull Yahli al seu blog (hierroyfuego.mforos.com) “A este 

taller solía acudir Gaudí durante su época de estudiante, a fami-

liarizarse con las técnicas del oficio, del que ya tenía buenas 

nociones, pues había trabajado en la calderería de su padre y la 

herrería de su tío”. Aquest punt és important ja que denota una 

actitud diferent de Gaudí envers la seva feina d’arquitecte. 

Lluny de la idea de professional liberal de fines mans com ja 

eren llavors els arquitectes, Gaudí estava fet d’una altra pasta, 

la d’artesà, però amb títol universitari.  

També hauriem de citar com a grans artífexs de la forja 

modernista a Esteve Andorrà, Cadena y Bayó, Salvador Ma-

ñach i Artur Santamaria. Junt amb d’altres aquests noms estan 

recollits a “Les Arts de la Forja a Barcelona durant els primers 

anys del Modernisme”, de Lluïsa Amenós (raco.cat). Un altre 

forjador destacat fou Antoni March i Volart. A “Serralleria-
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March.com” extraiem un fragment molt informatiu sobre les 

interaccions que es produïen entre projectista, mestre forjador i 

aprenent: “Antoni March Volart neix el 1884. Amb només 11 

anys entra d’aprenent al taller de ferro forjat del Sr. Esteban 

Casellas. Als 14 anys s’en va a Barcelona a aprendre l’ofici de 

la forja al Taller Ballarín, un taller dels més importants i repre-

sentatius de l’època. Comptava amb diversos socis, i un d’ells 

era l’arquitecte Puig i Cadafalch, figura destacada del Moder-

nisme català. Entra a treballar a la secció artística i allà hi estarà 

fins als 20 anys”.  

Un altre cas d’aprenents que arribaren a mestres consti-

tuint el seu propi taller és el dels Germans Badia i Miarnau, 

responsables dels magnífics balcons de la Pedrera, que apro-

fundeixen en l’art del reciclatge, l’acoblat ja assajat 20 anys 

enrere pel seu mestre Joan Oños als Pavellons Güell.  

En una altra de les cases de Gaudí, la Batlló, hom 

s’asseia en uns bancs de fusta que sintèticament reproduïen les 

formes lobulades del trèvol. Excepte quan és el de la sort, 

aquesta planteta presenta tres fulles, i recordem que tres és el 

nombre de la trinitat. El trèvol per tant era una manera de portar 

Deu a l’àmbit urbà d’una manera simbòlica. El Modernisme va 

tenir la seva importància en humanitzar la religió cristiana, tor-

nant-la a reconduir dins la naturalesa, traient-li la fredor o so-

lemnitat d’altres èpoques. El bosc de columnes que Gaudí pla-

nejà per a les naus de la Sagrada Família seria la culminació 

d’aquesta fita que el Modernisme llegà a la Humanitat.   
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Amb el trèvol, a més, la ciutat es vestí d’amor. Amb la 

clivella que s’obre al mig de cada fulleta, aquestes dibuixen un 

cor. Com si d’uns nous trobadors enmig d’un prat cantant al 

bell amor es tractés, la Burgesia volia recrear visions de goig en 

els seus espais. El Modernisme, amb els seus motius vegetals 

donava forma a l’hedonisme imperant, al menys el de la Classe 

Dominant, que nedava en l’abundància. L’objectiu era que el 

capital es multipliqués amb la mateixa facilitat que ho fa el trè-

vol, que converteix els camps en abundants catifes verdes.  

No s’equivocaren pas a la Catalunya finisecular en esco-

llir el trèvol com a símbol de la nova era de progrés. Per que al 

final resultà que el capitalisme català va ser tan feble i efímer 

com el trèvol. Falta de mercats, una banca catalana frustrada, el 

capitalisme monopolista d’Estat radicat a Madrid que va engo-

lir moltes empreses catalanes o el posicionament polític anti-

democràtic de l’Alta Burgesia van condemnar a galeres a una 

economia que prometia molt més.    
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TULIPA 
 

Un dels motius predilectes de l’artista modernista foren 

les tulipes. És la flor d’humits colors, que s’alça sobre una llar-

ga pica mostrant nua la seva bellesa, reunint amb timidesa els 

seus pètals en forma de copa. El femení capoll de delicades 

corbes que dibuixa la tulipa sorgeix d’un impuls centrífug que 

subtil flueix envers un moviment centrípet. Aquest ritme de 

quelcom que es bifurca, separant-se cap enfora, per acte seguit 

a certa altura redirigir-se cap endins, és una de les línies-força 

de l’estètica modernista.  

Partint d’un punt d’origen, les línies que divergeixen 

simètricament per tornar a convergir i d’aquí tornar-se a separar 

és quelcom que podem veure en multituds de treballs de ferro 

forjat als balcons de les finques modernistes. Aquest dibuix 

simètric engendrat per les forces centrífugues i centrípetes tam-

bé va ser adoptat a l’hora de fer mobles per l’ebenisteria (com 

podem veure en alguns exemples de l’MNAC, del MMCAT o 

d’algunes finques modernistes obertes al públic).  

Aquesta moguda linealitat a voltes apareix en els arma-

ris, frontalment, complint una funció merament decorativa. 

Però en ocasions aquestes característiques línies sortints i en-

trants que s’entrellacen són part estructural dels mateixos mo-

bles, contribuint a certa aparença d’inestabilitat, flexibilitat i 

moviment del moble en qüestió. Les talles o els contraxapats 

dels peus o dels respatllers de cadires i canapès compleixen la 

seva comesa funcional. Alhora, tot el mogut conjunt de parts i 
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línies constituents del moble sembla recalcar la vida vegetal 

que encara batega a la fusta. 

Mimètic amb la forma del capoll de la tulipa trobem les 

faldes que abillen a les donzelles que habiten els bucòlics jar-

dins modernistes, o els mateixos àngels* dels quals tenim nom-

brosa presència a Barcelona.  

Els missatgers de Deu mostren amb les seves arrodoni-

des ales, quan les tenen plegades, la mateixa forma del botó de 

la tulipa però cap per avall. A l’església de St. Pau i la St. Creu 

de l’hospital del mateix nom podem apreciar de prop els mo-

dels en guix dels àngels que custodien la torre del rellotge de 

l’edifici de l’administració de l’hospital. Un d’ells, amb les ales 

descansant, amb un posat meditatiu, bé podria ser la corporitza-

ció celestial d’una tulipa que descansa satisfeta mig oberta des-

prés d’haver rebut el regal d’uns rajos de sol.  

Però tornem al mobiliari. El fet que aquest adoptés de 

manera tan brillant les formes modernistes dotà de gran entitat 

a aquell moviment artístic. El Modernisme fou complert, con-

querint per igual els exteriors i els interiors, tant els espais pú-

blics com els privats. Es va aconseguir una continuïtat estilísti-

ca entre la façana i el treball d’interiorisme. Això es deu a que 

molts dels arquitectes d’aquell temps van encarregar-se de dis-

senyar no només l’edifici, sinó inclús els elements mòbils dels 

seus interiors. És famós el cas de Gaudí com a creador de mo-

                                                
* Sobre la recreació de les celestials criatures a l’època modernista en 

un entorn funerari veure “El Jardí dels Àngels” (TheHangingBook.com) 
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biliari ergonòmic. Però molts d’altres arquitectes com fou el cas 

del medievalista romàntic Puig i Cadafalch també foren autors 

de mobles.  

L’interès dels arquitectes per les Arts Menors no es va 

circumscriure només a l’ebenisteria. Domènech i Montaner o 

Antoni Maria Gallisà per exemple també feren sovint dissenys 

per a peces de ceràmica o per a balcons de ferro. No és que els 

arquitectes estiguessin pluriempleats, sinó que volien controlar 

tots els ressorts de la seva obra. Al igual que l’estètica moder-

nista tendeix a fluir, fugint de recons i punts discordants de 

trencament, en les edificacions tot havia d’estar igualment ben 

relligat. De cap a peus, des d’una visió general exterior fins al 

més petit dels detalls interiors, l’obra havia de ser del tot con-

gruent entre les seves parts, estar informada per un mateix es-

perit.  

En la feina com a projectistes (fent el dibuix) de mobles 

és d’on potser els arquitectes treien més suc. Els mobles, con-

cebuts com a cases o temples en miniatura, servien de provatu-

res per veure la fila que podria fer un projecte futur de cons-

trucció, com qui fa una maqueta.   

Per a transportar a l’ebenisteria la ductilitat del cop de 

fuet i la torsió de branques i troncs va ser necessari una revolu-

ció tècnica que va venir de la mà de la firma Thonet, el contra-

xapat, ja comentat sumàriament al parlar de l’olivera. Després 

és clar se li va haver d’afegir tota la inventiva dels creadors de 

l’època. Els ebenistes, a través dels seus viatges (sobretot visi-

tant fires i Exposicions universals), amb subscripcions a revis-
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tes com l’anglesa The Studio o simplement amb les seves con-

verses amb altres artistes estaven amatents als corrents de 

l’època, tant en pintura, arquitectura, com és clar mobiliari. La 

competència i una clientela acomodada també foren factors que 

possibilitaren l’excel·lència tècnica i la inventiva estilística, 

anar sempre més enllà, fent quelcom nou, atractiu. 

En el cas de Catalunya, el fet de comptar amb ports on 

es practicava el comerç intercontinental també procurà de fus-

tes exòtiques que els ebenistes saberen aprofitar per a les seves 

variades produccions. L’article de Wikipedia sobre “Ebaniste-

ria” ens parla de tots aquests aspectes i de les eines i el quefer 

de l’ebenista:  

“Las maderas que emplea el ebanista son las llamadas 

finas o preciosas, exóticas e indígenas por punto general. Pero, 

por razones de economía, también se suelen hacer los muebles 

con maderas ordinarias chapeadas de las maderas antes indica-

das. En el primer caso, se dice que los muebles son macizos y, 

en el segundo, chapeados. Las maderas indígenas deben bus-

carse ligeras, que sean fáciles de trabajar con el cepillo, capaces 

de recibir el regular pulimento y de resistir sin deformarse las 

influencias atmosféricas, encontrándose en estas condiciones: 

- El abeto, acebo, aliso, almendro, boj, castaño, cere-

zo, ciprés, ciruelo, fresno, haya, chopo, lentisco, 

manzano, olivo, peral y tejo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fagus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerezo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerezo
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Populus
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Buxus
https://es.wikipedia.org/wiki/Alnus
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciruelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Acebo
https://es.wikipedia.org/wiki/Peral
https://es.wikipedia.org/wiki/Manzano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cipr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Castanea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fresno
https://es.wikipedia.org/wiki/Almendro
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- Otras, que son pesadas, fuertes y de grano fino, que 

admiten un buen pulimento, como el nogal y el ro-

ble. 

- Las exóticas, de gran finura y compactibilidad, que 

se pulimentan perfectamente y presentan colores vi-

vos y un veteado especial, como el amaranto, la cao-

ba, el palo de Cayena, el itaibo, ébano, arce de Amé-

rica, granadillo, limonero, palo santo, palo de rosa, 

guayaco, tuya de Argelia y sándalo. 

Las herramientas que emplea el ebanista son las mismas de que 

hace uso el carpintero, pero más finas, ya porque así lo exige el 

grano de la madera, ya porque no debe perder de ésta sino la 

menor cantidad posible. Además, utiliza cuchillas de alisar, 

piedra pómez, esmeril y papel de lija. 

El ebanista debe saber chapear, barnizar, embutir y teñir las 

maderas, así como utilizar las vetaduras y lobanillos de aquéllas 

por el bello aspecto que ofrecen, y hasta debe conocer algo de 

las artes del tornero y del tallista. Las sierras del ebanista son de 

dientes finos. Los cepillos, de boca estrecha, y cuando se tiene 

gran interés en que no se levante astilla alguna, los hierros de 

cepillar o corroer deben estar estriados en sentido de la longitud 

del hierro, con lo que su canto se halla erizado de una dentadu-

ra sumamente fina y de dientes triangulares cuya punta rae sin 

levantar astillas”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amaranto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_rosa-sinensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_%28herramienta%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Limonero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aspidosperma_polyneuron
https://es.wikipedia.org/wiki/Roble
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Caoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Caoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_de_lija
https://es.wikipedia.org/wiki/Arce
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89bano
https://es.wikipedia.org/wiki/Roble
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_p%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Torno
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallista
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndalo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nogal
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceiba_pentandra
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeril
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Itaibo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Thuja
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 Un cas particular en el camp de l’ebenisteria o més aviat 

de la fusteria l’ofereix els marcs de quadre. Desconeixem els 

tallers especialitzats en la confecció de marcs de quadre de 

l’època, així que podem recordar alguns dels més reputats ta-

llers d’ebenisteria on probablement també confeccionaven 

aquest complement imprescindible de la pintura sobre tela. 

Destacaríem els tallers de Francesc Vidal, el de Josep Ribas, 

Esteva Hoyos & cia., la casa Busquets, la de Gaspar Homar, 

Eudald Puntí i Andreu Aulet. Per una llista més completa reme-

tem al lector a: “Los talleres de ebanestería de Barcelona 

(1875-1914) de Leire Rodriguez Fernández, a: raco.cat) 

Probablement els diferents pintors tenien lligams especi-

als amb tallers de marcs de quadre. Deurien ser tallers per tant 

amagats al públic general, establint-se només una relació arte-

sà-artista. Això no treu que ebenistes reputats com les cases 

Vidal & Cia., Casa Busquets o la regentada pel mallorquí Gas-

par Homar tinguessin algú de la colla especialitzat en producció 

de marcs de quadre i que en manufacturessin més o menys oca-

sionalment. 

Capítol apart mereixeria el velat negoci d’emmarcar de 

la gran galeria d’art de l’època a Barcelona, la Sala Parés. En 

ocasions de manera obligatòria, els quadres que s’exposaven 

els emmarcava la pròpia Sala Parés. D’aquesta manera en cas 

de venta l’expositor apart del pessic de la tela en si, també es 

feia cobrar el marc que posava ell mateix.  

 A una centúria vista de l’apogeu i ocàs del Modernisme 

se’ns fa difícil percebre les seves essències. Paradoxalment 
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captem amb més facilitat la munió d’elements secundaris o 

d’acompanyament que produí aquella època. Això passa amb 

els marcs de quadre. A una persona que per primer cop veiés un 

Vancells, un Baixeres o un Modest Urgell potser no encertaria 

a identificar els quadres d’aquests amb el període modernista, 

creient que són pintures d’un anys anteriors a aquell període. 

Però si s’ensenya el mateix quadre amb un formós marc daurat 

amb giragonses i voluminosos rínxols llavors si que estaria se-

gur en catalogar aquelles pintures com a modernistes. Els marcs 

de quadre són per tant, com els fòssils en geologia, guies per 

situar la pintura en el temps. 

Com a artesania del grup de la fusteria i l’ebenisteria els 

marcs de quadre complien una funció decorativa. El marc de 

línies corbes i impulsos centrífugs i centrípets havia de cobrir 

una paret de manera alegre i fastuosa. Quan hi havia convidats 

a casa o al despatx no calia fixar-se en el contingut d’un qua-

dre. Llavors com ara en moltes ocasions la pintura era un mitjà 

per presumir i fer ostentació. Contra més ploma millor. Calia 

sobreactuar per evidenciar la posició social. Aquesta funció 

“propagandística”, de marcar status va dotar als marcs de qua-

dre modernistes d’un tarannà extravertit, amb formes lleugeres 

i sinuoses.  

La pintura que contenia el marc, filla de la voluntat crea-

tiva de l’artista, ja eren figues d’un altre paner. Aquesta era 

menys susceptible d’una classificació unívoca. La pintura mo-

dernista és més subtil, mostra més matisos que els marcs de 

quadre que servien per embellir-los o simplement per “omplir” 
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la paret. Les mans expertes que amb el tall, el modelatge, dau-

rat, vernissatge i acoblament de la fusta obraren els marcs de 

quadre van aconseguir un difícil equilibri. Normalment un marc 

de quadre ha de ser discret, excepte quan la pintura és molt do-

lenta. Llavors millor distreure l’atenció envers el continent des-

pistant la vista del contingut. El Modernisme va generar un 

marc de quadre equilibrat, que sense ser discret tampoc era 

exagerat, potenciant d’aquesta manera el contingut de la tela.  
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VINYA 
 

La vinya, tot i ser una veterana de l’ornamentació, va 

lligar bé amb el sentiment modernista. Ultra les seves connota-

cions religioses la vinya era expressió de vitalitat. Del vell cep 

creixen amb cada primavera trempades les redoltes, de les que 

penjaran llustrosos i atapeïts gotims carregats de raïm a l’ombra 

d’unes fulles que frondoses cobriran el rabassut arbust. Com els 

rajos de sol que banyen el pàmpol, també les finestres de les 

finques modernistes trencaren amb la rigidesa del rectangle per 

abraçar el sol, amb grans tribunes de vidre i balcons ben gene-

rosos. Els exteriors de les cases modernistes es mostren ufano-

sos, amb profusió d’ornamentació, volcant-se envers el sol, 

deixant-se acaronar per ell.  

Sobre la influència de la llum natural en l’art, Gaudí te-

nia una curiosa teoria que si bé sembla sortida de prejudicis 

deterministes tampoc és cap bajanada. Segons Gaudí, el pare 

dels dies enlloc dóna el seu bany de llum millor com ho fa a la 

Mediterrània. Recordem que exceptuant l’especial percepció 

dels invidents a través del tacte, - hom necessita la llum per 

conformar l’espai, els volums, els relleus. Això és tant com dir 

que hom necessita la llum per percebre l’obra d’art. Però en 

funció de la intensitat i angle en que la llum solar incideix sobre 

l’objecte, veurem una o altre aparença.  

Per tant, segons Gaudí, els pobles del Tròpic no en sa-

ben ni en sabran mai d’art degut a que el sol inunda la terra de 

manera vertical, encegant, desbaratant qualsevol recerca estèti-
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ca. Tampoc el Nord és òptim per l’art. A les terres septentrio-

nals la insolació incideix de refiló, deixant-los en penombra. 

Per aquesta raó els nòrdics serien uns ineptes per a la síntesi, 

mare de les arts; compensant-ho però amb la potenciació de  

l’abstracció, que és la mare de les ciències. Per a Gaudí només 

els pobles mediterranis com el grec, l’italià o el català estan 

dotats per a les creacions artístiques. En aquestes latituds gau-

dim d’un frec oblic dels rajos de sol, amb una inclinació de 45º. 

Estem lluny, equidistants tant de la foscor del nord com de la 

sobre-il·luminació dels tròpics. Gràcies a això podem veure les 

coses en la seva justa mesura, amb el just toc de clar-obscur. 

Sobre els castellans, Gaudí els considerava uns ciclops, dotats 

només d’un ull. 

La vinya desplega a la primavera els seus circells, cargo-

lant-se per entre els emparrats. I és que mil anys no bastaran per 

a fer oblidar a aquesta planta que veritablement és una enfila-

dissa, com se la troba en estat salvatge, malgrat estar tan doma-

da per centúries, mil·lennis de podes i més podes. Per a una 

vitis vinífera en estat salvatge els circells són l’eina mitjançant 

la qual les fulles s’enfilen, escalen, pujant amunt a la recerca 

del màxim de radiació. Els circells dibuixen petites espirals i 

cops de fuet, una cadència jovial i juganera que fou grata als 

modernistes i que es projectà en les seves més diverses Arts 

Aplicades, com fou el cas del paper pintat. 

Els dissenys del paper pintat de l’època, amb que moltes 

cases van empaperar-se les parets interiors, van inspirar-se en la 

pintura mural del Neogòtic. Aquest revival va tenir un impor-
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tant impuls a la Gran Bretanya amb August Pugin que 

s’encarregaria de reedificar a mitjans del Segle XIX el Parla-

ment de Westminster, de clar aspecte goticista. Des de França, 

com cap altre, il·luminà tota Europa la figura de Viollet-le-Duc. 

Apart de totes les restauracions, reedificacions i terminacions 

de castells i esglésies de que es féu càrrec, a Viollet-le-Duc 

també se li encarregà la restauració de l’emblemàtica catedral 

de Paris, Notre Dame. En aquell inigualable temple, apart de les 

noves escultures (com algunes de les gàrgoles) i vitralls que 

aportà, féu una sèrie de pintures murals a les capelles interiors. 

Amb vius colors i motius vegetals com els pàmpols de vinya 

cobrí enterament els murs i els feixos de les columnes que a les 

voltes es transformen en nervis. 

Aquest estil de pintura mural neogòtica eclesial va ser 

un dels patrons bàsics en que es basaren els dissenys de paper 

pintat al llarg del Modernisme. L’altre patró bàsic recuperava 

les vestimentes medievals, amb els seus rics brodats de fil d’or i 

estampats florals. En aquest cas Catalunya comptava amb una 

rica matèria prima, una font autèntica en la que inspirar-se o 

directament copiar. Estem parlant dels retaules del Gòtic Inter-

nacional, com els de Bernat Martorell o Jaume Huguet, que 

llavors com avui en dia es podien veure en les catedrals i esglé-

sies de les nostres diòcesis. Aquest predicament medieval es 

manifesta no només en l’elecció dels motius florals sinó també 

i sobretot en les dimensions, proporcions i aparença dels ele-

ments vegetals representats, amb primers plans, tons suaus, 

colors plans i falta de profunditat entre el fons i el contingut.  
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Anglaterra va ser qui va marcar la pauta, perfilant 

l’estètica de que parlàvem. Foren uns joves idealistes que com 

Pugin trobaven poc britànic el classicisme imperant. Conforma-

ren el moviment Arts & Crafts i entre ells destacà la figura de 

William Morris. Encara avui en dia es reprodueixen els matei-

xos patrons que dissenyà William Morris fa més d’un segle i 

mig. Els hereus del taller on treballà aquest artista tan influent 

s’expliquen: “William Morris began designing wallpapers in 

the 1860s which were hand printed by Jeffrey & Co. in London 

using wood blocks and mineral based natural pigments. Along 

with other designers, most notably John Henry Dearle, Morris 

created stunningly beautiful wallpapers with complex rhythms 

and movement which seemed to capture the randomness and 

symmetry of nature” (william-morris.co.uk). 

És una sort que tallers com el de William Morris facin 

facsímils dels dissenys que van veure la llum ja fa més d’un 

segle i quart. Altrament, degut a la vulnerabilitat del paper, avui 

en dia es fa difícil trobar exemples de paper pintat modernista. 

Qui no ha arrencat paper pintat algun cop... redecorant una ha-

bitació en un pis de propietat o a l’entrar en un pis de lloguer? 

Quelcom semblant, davant l’auge dels parquets, ha passat en 

les darreres dècades amb les rajoles de paviment hidràulic. El 

paper pintat va ser un dels primers sacrificats un cop passada la 

fal·lera del Modernisme. Degut al fum del tabac que fàcilment 

embruta el paper, per la relativa facilitat d’arrencar-lo, per la 

perillositat de que cremi, per diferents raons sobreviuen pocs 
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exemples de paper pintat. Inclús en aquelles cases que conser-

ven mobiliari o llums de l’època el paper pintat fou sacrificat. 

Al Museu Hub de Barcelona, que ha heretat la col·lecció 

d’Arts Aplicades que estigué molts anys al Palau de Pedralbes, 

hi ha una bona mostra de diferents tipus de paper pintat moder-

nista. Segons expliquen: “Majoritàriament de fabricació euro-

pea, alguns de barcelonins, presenten les diferents tipologies – 

peça tirada, sanefa, tancament, fris, volant, etc. -, les tècniques 

d’estampació i els acabats – gofrat, daurat, argentat, etc. – “ 

(vitrina Museu Hub: museudeldisseny.cat). Una de les exhibi-

cions permanents d’aquest museu té una bona selecció repre-

sentativa d’altres Arts Aplicades com mobiliari, ceràmica, “fer-

ros” i guardes de llibre. Aquest últim element és aquell paper 

de l’interior dels llibre, al revers de la tapa i contratapa. 

Part del poder d’atracció d’un llibre està en la gràcia 

d’aquestes guardes. El Modernisme participà de la creixent 

producció i distribució de llibres que per aquella època estava 

donant passes de gegant en els seus processos d’impressió. 

S’elaboraren exquisides enquadernacions i Ex-libris a cases 

com la de Josep Thomas. Lluís Domènech i Muntaner fou el 

responsable de bastir la Casa-Taller, el que es coneix com a la 

Casa Thomas, al barceloní C/Mallorca amb Llúria. El que ara 

és una exclusiva botiga de llums s’erigeix com un magnífic 

exemple de desplegament de diferents arts decoratives.  

Els afegits de més pisos als originàriament projectats ha 

desfigurat l’aparença de moltes de les cases modernistes. A la 

Casa Thomas, l’habilitat de Francesc Guàrdia i Vial al 1912 per 

http://www.museudeldisseny.cat/
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a fer una remunta és una bella excepció. En la gran majoria dels 

casos, arquitectes sobretot a l’època Porcioles van afegir despi-

etadament i barroerament àtic i sobreàtic sense cap mena de 

connexió estètica amb els pisos inferiors. Fins i tot, en dècades 

a venir (ja que aquests afegits que a fi de comptes representen 

més pes) poden incidir negativament en la fermesa estructural 

de la finca.  

Però tornant als dissenys de les guardes dels llibres, tot i 

que són un sub-producte del paper pintat de les parets, estilísti-

cament estan més a prop dels cartells. Respecte a aquests, les 

guardes de llibre, pel fet d’estar adreçades a l’atenta i pausada 

mirada del lector són més detallistes, alliberades com estan de 

la funció publicitària dels cartells, transmissors d’un missatge 

ràpid i sintètic. En algunes guardes de llibre, entre l’enramada i 

les fulles de la fantasia vegetal acostumen a aparèixer fauna de 

la faula modernista.  

Tornant al raïm, els seus grans agrupats en els formosos  

gotims apareixen abastament en moltes obres modernistes. Del 

raïm se’n fa most i deixant-ho fermentar se n’obté vi, el gran 

llegat de Bacus als pobles mediterranis. El déu de la bona vida 

segur que s’hagués sentit còmode en alguns dels exuberants 

salons modernistes plens de vida i de color. Pàmpols, gotims o 

el cep sencer en ocasions, mostrant fins i tot l’arrel, van ser 

motius freqüents en moltes façanes, obrant-ho amb freqüència 

amb la tècnica de l’esgrafiat. Apart de l’obra civil, en algunes 

esglésies de l’època decorades a l’estil modernista com la dels 
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Pompeians  (Diagonal amb Riera de St. Miquel) d’Enric Sagni-

er, també trobem gotims de raïm negre.  

Recordin el Sant Sopar, la comunió en la que el fill de 

déu es reuní amb els seus apòstols. Fou llavors quan Jesús aga-

fant la copa de vi els hi digué: - “Beveu-ne tots, que això és la 

meva sang, la sang de l'aliança, vessada per tothom en perdó 

dels pecats”. El fet de que el vi es faci amb raïm explica per que 

aquest fruït, des de l’Antiguitat, hagi estat un dels motius vege-

tals predilectes en la decoració d’esglésies. En un principi el 

Modernisme va ser un Art exclusivament profà i molts dels 

seus artistes jutjaven el món catòlic com a carrincló. Però tot i 

la rèmora del Carlisme, l’església catòlica catalana demostrà 

voluntat de modernitzar-se. En això, tant com a teòric així com 

a home d’acció el bisbe Torres i Bages jugà un paper clau. A 

finals de segle doncs l’església catalana, a fi de fer arribar mi-

llor el seu missatge, no dubtà en incorporar en l’art religiós 

l’estètica modernista que ja triomfava en els àmbits profans. 

Molts dels artífexs que feren possible aquell Modernis-

me religiós s’agruparen en un col·lectiu que s’anomenà Cercle 

Artístic de St. Lluc, del qual ja hem parlat en les pàgines dedi-

cades a l’ametller. Aquest fenomen d’agrupacions artístiques 

guiades per la voluntat de contribuir al revifament cristià no va 

ser exclusiu de Catalunya. A França un grup de pintors funda-

ren els “Rose-Croix” envoltats en un aura d’esoterisme i secre-

tisme. A la Gran Bretanya, com a pioners trobem els Pre-

rafaelites, alguns membres del qual havien estudiat teologia a 
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Oxford. Els seus dissenys en les diferents Arts aplicades marca-

ren una pauta de gran influència en l’art religiós a tot Europa. 

Jennifer Meagher del Departament de pintura europea 

del Metropolitan Museum of Art ens fa quatre cèntims de la 

gènesi i motivacions d’aquell grup: “In 1861, Burne-Jones and 

Rossetti joined Morris' new design firm of Morris, Marshall, 

Faulkner & Co. (reorganized as Morris & Co. in 1875), produ-

cing murals, stained glass, furniture, textiles, jewelry, and wall 

coverings inspired by botanical motifs. The firm responded to 

the rift between fine and applied arts caused by the Industrial 

Revolution and mass production by reviving the workshop 

practices of medieval Europe, considered a paragon of spiritua-

lity and artistic integrity”. (metmuseum.org)  

El Modernisme religiós tot i la renovació estètica en es-

cultura, pintura i altres Arts menors va tenir que lluitar en ar-

quitectura contra el prestigi i la forta institucionalització del 

neo-medievalisme. Ja fos neoromànic, neogòtic, neobizantí o 

una barreja més o menys fantasiosa de tot plegat, les esglésies 

de l’època no semblen gens modernes i fins i tot pretenen pas-

sar per antigues. Això va ser un gran handicap que frenà un 

major progrés del Modernisme religiós. A fi de comptes una 

església és el contenidor de totes les altres arts com pintura, 

escultura, ebenisteria per als bancs, etc... Ella marcava la pauta 

i el contingut tenia que concordar amb el continent. Per tant si 

l’església en el seu conjunt prenia una forma neomedieval els 

seus elements interiors tendiren a seguir aquell estil, sense 

aportar res de nou en l’horitzó de les Arts. 
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Malgrat això, el panorama artístic europeu pel que fa al 

Modernisme religiós va ser prou ric. Prengué especial força en 

l’art funerari, potser per que depenia de la iniciativa i el gust 

privat. Tenim mostres excepcionals amb multitud de panteons i 

figures als cementiris generals de Barcelona i de Viena. En 

aquella ciutat, l’església Steinhof d’Otto Wagner es desmarca 

de l’habitual neomedievalisme imperant de l’època. Quelcom 

semblant succeí amb la Sagrada Família o amb la Cripta de la 

Colònia Güell aprop de St. Coloma de Cervelló. En un altre 

obra de Gaudí, el baldaquí de la Catedral de Mallorca, trobem 

pàmpols, sorgint de les mateixes redoltes, símbol del sacrifici 

de Jesús. 

Pel que fa a la representació profana de la vinya, en oca-

sions s’escaïa com a referència directa a algun negoci vitiviní-

cola. Fou la proliferació de les vinyes des del segle XVII, la 

creixent producció de vi i aiguardent de Reus, després també 

vermut, la fabricació de botes de castanyer a l’àrea de Tarrago-

na des d’on també s’exportava a través del seu port el valuós 

producte, una de les fonts d’acumulació de capital que feren 

possible la gran celebració burgesa que fou el Modernisme.  

Parlant de la vinya no podem estar-nos d’esmentar les 

catedrals del vi, cellers tardo-modernistes de les comarques de 

la Terra Alta, la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Priorat. 

Moltes d’aquestes cooperatives foren projectades per Cesar 

Martinell. El seu tret d’identitat és la totxana i l’arc parabòlic. 

Amb el primer recurs reduïa costos i mantenia l’espai fresc, 

mentre que mitjançant el segon aconseguia espais diàfans i ben 
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ventilats on encabir els tancs de fermentació de formigó. Un 

bon exemple d’això és el Celler d’El Pinell de Brai. En el fris 

ceràmic de Xavier Nogués que recorre tot el seu exterior abun-

da, com no, el raïm. 

Cèsar Martinell també té la seva importància com a un 

dels pocs biografs de Gaudí que el conegué personalment. Mar-

tinell, de ben jove, quan encara estudiava arquitectura es sentí 

atret per la magna obra de la Sagrada Família. Això féu que 

visités al mestre al seu taller i que acabessin forjant una bona 

amistat. De totes les converses entre ells o de Gaudí amb ter-

cers que Martinell escoltà i anotà en el seu dietari, després en 

féu algun llibre, com “Gaudí i la Sagrada Família, comentada 

per ell mateix”, dels anys 50. Aquesta informació de primera 

mà que Cèsar Martinell deixà per a la posteritat ha estat de gran 

utilitat per a la Junta Constructora a l’hora de confirmar de que 

anaven pel bon camí en les diferents fases constructives. 
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VIOLETA  
 

Amb la modèstia que la caracteritza, la violeta o viola 

d’olor tricolor va participar, tímidament, en el desplegament 

floral del Modernisme. Xiqueta la floreta, mig amagada, la vio-

leta passa desapercebuda entre altres plantes més grans. També 

es cert, que molts dels motius florals, com ha passat al llarg de 

la Història de l’Art són de difícil observació. Només accedint 

als pisos superiors o amb un bon zoom hom pot veure el que 

resulta difícil de definir a peu de carrer. Això passa al Castell 

dels Tres Dragons, on en un dels plafons ceràmics de perfil 

heràldic es representa una violeta, precisament en color violeta.  

Aquest també va ser un color emprat per Gaudí en algu-

na ocasió, com a la gran coberta ceràmica de la Casa Batlló. Al 

de sota d’aquesta gran coberta que protegeix les golfes és des-

plega un fenomenal trencadís que apart de les habituals peces 

irregulars de ceràmica també compta amb uns discs amb unes 

veladures opalescents estil Louis Tiffany. 

Del trencadís es pot afirmar que es una invenció catala-

na. Totes les corrents emparentades al Modernisme com l’Art 

Nouveau o el Jugendstil van emprar les mateixes arts aplicades, 

donant a aquestes però, el seu toc especial i particular. Però 

enlloc apart de Catalunya va desenvolupar-se el Trencadís. 

Aquest es pot considerar com fill del mosaic. De fet, els romans 

feien servir quelcom semblant en el que s’anomena Opus Seg-

mentatum, l’Opus scutulatumm, l’opus signinum i fins i tot en 

algunes excavacions s’han trobat pavimentacions amb trosse-
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jats de vidre. Consistia en disposar ben compactades sobre mor-

ter aglutinant peces i trossos irregulars de diferents colors de 

ceràmica, marbre i pedra. 

 La voluntat renovadora del Modernisme va fer necessari 

la recerca de referents històrics oblidats o minoritaris, que amb 

la seva redescoberta esdevindrien nous i moderns. És de supo-

sar que els primers arquitectes que es decantaren per aquest 

revestiment ornamental coneixien aquells exemples de 

l’antiguitat.  

S’atribueix a Gaudí la paternitat del trencadís amb l’obra 

dels pavellons Güell, com a recobriment dels cupulins, llanter-

nes i xemeneies. Per aquella època Europa vivia un temps de 

certa islamofília. La creixent industrialització i urbanització 

d’Europa trobava en les medines i els basars del Marroc i Algè-

ria una autenticitat, un misticisme perdut, desaparegut a 

l’Occident. L’exotisme d’escenes morisques de Marià Fortuny 

o Josep Tapiró eren d’allò més apreciades i cotitzades als mer-

cats europeus. En arquitectura, les façanes amb elements anda-

lusís com els arcs de ferradura o polilobulats, motius decoratius 

geomètrics i l’ús intensiu de totxana i rajoles van ser emprats 

des de l’època romàntica (Laberints d’Horta) fins ben entrat el 

segle XX. Aquest gust per l’arabisme arribà fins al 1914, data 

de la plaça de braus de La Monumental, extraordinària fusió 

d’elements neo-sarracens amb Arc Deco i Expressionisme. 

En els anys en que el Modernisme escalfava motors, 

d’una manera subtil el llavors molt jove Antoni Gaudí incorpo-

rà als Pavellons Güell de 1884 la lluminositat i immaterialitat 



466 

 

de l’arquitectura àrab. A la mateixa època Gaudí bastia la Casa 

Vicens, on l’empremta islàmica és manifesta en finestres, bal-

conets en voladís, torretes i fins i tot un fumoir amb un recarre-

gat sostre de mocàrabs. Ens atreviríem a dir que el trencadís és 

el producte sorgit dins la inquieta ment de Gaudí de la fosa 

combinada del mosaic romà amb l’art del azulejo nazarí, mudè-

jar i persa. 

Inicialment, al llarg de la segona meitat dels anys 80 i 

primers 90 el trencadís té un paper menor, gairebé reservat a les 

xemeneies, com les del Palau Güell. Sembla com si hom no 

goses cobrir altres superfícies amb un tutifruti informe tan tren-

cador. Però en pocs anys el trencadís guanyaria adeptes i amb 

el nou segle el fan servir molts més arquitectes, com els tres 

tenors, Gaudí, Puig i Cadafalch i Domènech i Muntaner. No-

més els arquitectes més acadèmics com Enric Sagnier sempre 

es van resistir a una decoració tan heterodoxa com el trencadís. 

Diem decoració però recordem que en moltes ocasions el que 

és aparentment només ornamental també compleix una funció 

supletòria.  

Que el trencadís comencés a conquerir façanes, bancs 

(com els de les faroles del Passeig de Gràcia o el banc continu 

del Park Güell) i sobretot cúpules era quelcom més que un ca-

prici estètic. Revestir una superfície amb peces de ceràmica 

refractària sobre una capa de morter suposava protecció contra 

la pluja, un abric contra el fred, igualment foragitant la calor i 

per més virtuts, donant un brillant efecte lumínic quan és acari-

ciat pels rajos de sol. 





A la Torre Bellesguard, 
característica creu gaudiniana de cinc 
braços patats, forma que recorda la 

llavor seca del xiprer. 
Aquest cimal de simbologia cristiana 
s’aixeca sobre un tronc cònic cobert de 

trencadís enfilant-se cap adalt helicoidalment, trencadís enfilant-se cap adalt helicoidalment, 
comunicant moviment ascensional.  
Per sobre i just a sota de la creu trobem

una corona. Lluny de ser un caprici decoratiu 
de Gaudí, aquest atribut reial ens recorda 
que en aquest indret d’es d’on es divisava 
la ciutat comtal l’últim rei de la Casa de
Barcelona tingué un dels seus palaus.Barcelona tingué un dels seus palaus.
Les obres de Gaudí estan farcides 
de simbologia nacional. Els atípics 
campanars de la Sagrada Família, quatre
per a cada portal ens recorden la Senyera.
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La tècnica del trencadís demostrà una gran capacitat 

d’innovació endinsant-se en el que avui catalogaríem com 

Trash Art. Una excepcional mostra d’això la trobem al terrat de 

la Pedrera, on una amalgama de trossos de vidre verd 

d’ampolla recobreixen les testes d’un parell de xemeneies heli-

coïdals. La imaginació proto-abstracta-surrealista que Gaudí 

desplegà en els cossos sobresortints del terrat de la Pedrera de-

mostra fins a quin punt el genial arquitecte s’avançà uns anys a 

l’eclosió de les més sonades Vanguàrdies pictòriques. El catoli-

cisme del geni català però, el condemnà a un anatema per part 

dels historiadors de l’art, que mai reconegueren la seva contri-

bució al naixement de les Vanguàrdies.  

Per a la casa Calvet de Gaudí, aquest també s’encarregà 

de dissenyar una cadira i un banc que en els seus contorns tenen 

certa semblança amb la violeta o amb una altre flor del mateix 

gènere, la Viola tricolor o Pensament. Precisament tenir seny i 

una continguda vitalitat són atributs que s’atorguen a la viola o 

que destil·la el seu color. Potser per això i per la bellesa de la 

seva figura van posar el nom de La Violeta a la Societat Coral 

de Centelles fundada en ple Modernisme.  

Recordem la importància del moviment coral a la Cata-

lunya del moment. El gran promotor fou Josep Anselm Clavé, 

al qual se li retria homenatge un cop mort amb multitud de bus-

tos com el de Manresa o el de l’interior del Palau de la Música, 

monuments com el del Passeig de St. Joan a Barcelona o amb 

el magnífic panteó del cementiri del Poble Nou. Ultra la seva 

contribució a l’evolució de la música catalana, els anomenats 
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Cors de Clavé jugaren un paper fonamental en refermar els lla-

ços de fraternitat entre obrers i menestrals i mantenir la pau 

social. La creixent conflictivitat laboral, el pistolerisme de la 

patronal, el terrorisme d’elements lliures nihilistes farien pro-

gressivament cada cop més difícil la feina d’integració social i 

de dignificació de la Classe Treballadora.  

La violeta també és una flor netament femenina, com va 

ser el Modernisme en el seu conjunt. L’Art, ens atreviríem a 

dir, és una successió de cicles que basculen entre allò masculí i 

allò femení. El Romànic seria masculí, mentre que el gòtic fe-

mení, el Classicisme molt hombrón i hermafrodita el Rococó. 

Que el Modernisme fos un estil governat per l’elan femení ex-

plicaria la presència de les violetes en l’ornamentació d’aquell 

període. La també anomenada viola de bosc “prepara a les no-

ies per a les primeres emocions amoroses” segons el llenguatge 

de les flors victorianes, com recull Debra N. Mancoff a la pag. 

28 del seu “The Pre-rephaelite Language of Flowers”. La viole-

ta a més, pel suau decaïment dels seus pètals, que pengen deli-

cats de la corbada tija s’adia i acompanyava el sentiment me-

lancòlic que afligia les ànimes més sensibles del tombant de 

segle. 
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XICOIA - DENT DE LLEÓ 
 

Qui no ha bufat de petit aquell globus eteri, aquell es-

quitx de cotó, en que es converteix la daurada flor que creix 

espontània en els prats abandonats. Semblant artefacte de la 

naturalesa, el plomall esfèric mitjançant el qual la planta es-

campa les seves llavors, per força havia de cridar l’atenció dels 

artistes modernistes. L’exemple del dent de lleó, on la bellesa 

emana d’una extrema fragilitat, actuava com un símil del proto-

tip de feminitat de l’època. L’ideal femení del Modernisme 

estava lluny de les ben alimentades muses de Rubens o de les 

brunes, ben plantades dones noucentistes. En temps del Deca-

dentisme es portava el defalliment, s’estilava la languidesa de 

noies preses per l’anèmia, de nimfes en un món de somni. 

 La bellesa femenina modernista reeditava les Venus, 

Primaveres i Verges Maries dels florentins Botticelli o Filippo 

Lippi. Primes, rosses, pàl·lides noies, gairebé adolescents, co-

mençaren a poblar els quadres sobretot dels pintors simbolistes. 

Poc després començaren a posar-se en moviment, a enfilar-se 

per pilastres i balcons, mesclant les seves melenes amb les fu-

lles, creant un sinuós aiguabarreig d’embriagadora sensualitat. 

Trobem aquest prototip de feminitat als quadres de Joan Brull, 

amb títols com “les nimfes de l’ocàs” o “ensueño”, o les dames 

que representava Alexandre de Riquer que desenvolupà a casa 

nostra la vena melancòlica dels pre-rafaelites. En pedra, una 

prototípica noia modernista, una inconscient musa, la trobem al 

grup escultòric de la proa del Palau de la Música. 
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 I com en un sobtat cop de vent, que fa volar enlaire les 

llavors alades del lletsó, deixant eixuta en un instant el que era 

una boleta encesa de llum; així mateix, en una exhalació les 

noies es convertiran en dones. El dent de lleó és doncs símbol 

de la fugaç bellesa adolescent. En pintura, quan es representa 

una donzella a punt de bufar el blanc papus d’angelets, 

s’al·ludeix a la pèrdua de la virginitat.  

El Modernisme va ser una carrera irreflexiva contra el 

temps, sense mirar a l’endemà que sabien s’emportaria per da-

vant aquella fràgil il·lusió estètica. Els mateixos artistes sabien 

que la seva pròpia evolució i la de la societat els conduiria cap a  

posicions més prosaiques. Amb la fi de la innocència s’acabava 

la poesia. Però mentre no arribaren les solemnes campanades, 

els esperits sensibles de l’època van jaure anestesiats en el seu 

melancòlic conte de fades. Podríem adjudicar al Modernisme 

l’epítet d’irracional. I no només fou entre els artistes que domi-

nà la irracionalitat, a fi d’atènyer la creativitat. També els 

pragmàtics burgesos es deixaren emportar durant un temps per 

la corrent hedonista-irracional. Qui fent un càlcul de durabilitat 

hagués invertit els seus diners en unes obres d’una moda pas-

satgera, tan denostada després del seu efímer èxit?  

Aquella generació d’artistes fou la primera que creava 

allò que volia i no pas allò que li demanaven. Enrere quedava la 

gairebé total dependència d’artistes i artesans envers els pa-

trons, que havien estat l’aristocràcia, jerarques de l’església i 

membres dels estaments. Aquella assumpció d’independència 

per part dels artistes els conduí a l’art per l’art. Imbuïts per 
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aquell nou esperit es deixaren portar pels impulsos de llibertat. 

Que importa si a la xicoira li manca solidesa si a canvi ens re-

gala poesia quan bufem aquell pom de seda. Qualsevol cop de 

vent, una simple sacsejada a la corona de la xicoia pot deixar-la 

despullada, orfe de l’embolcall que l’embelleix. Però qui es 

resisteix a l’espectacle de veure saltar pels aires aquelles fades 

vestides d’agulles de cotó? 

Fou aquella actitud irreflexiva de gaudir de la delicadesa 

i la bellesa el que aprengueren d’aquella flor. Les sedes, les 

gases, la immaterialitat de la que semblen dotades moltes obres 

modernistes trobaren en el dent de lleó un mestre inspirador. El 

tacte pubescent del trofeu de la xicoia fou model per al tracta-

ment de superfícies en ebenisteria i escultura, donant-lis un 

acabament d’sfumatto. Lluny de setinar en excés la caoba, mar-

bre o pedra, els artistes s’estimaren més acabar les superfícies 

amb una finíssima rugositat, aconseguint així més calidesa per 

a la peça.          

Noies un tant irreals sostenint flors, jugant amb les papa-

llones, envoltades d’ocells, jugant despreocupades o preses per 

l’ensomni, els seus cabells lliscant, cavalcant amb les onades 

del vent. Pàl·lides donzelles, tristes sirenes, nimfes guardianes 

de l’art més delicat, impossible de conservar car la bellesa més 

sublim és un miratge fugisser, un estat de gràcia temporal. Abi-

llades van aquestes joves amb vestits d’un cert aire bizantí, com 

mostren les donzelles que dibuixà Alexandre de Riquer.  
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Comença el poemari floral “Crisantemes” d’Alexandre de Ri-

quer,   

“A tu, regalim murmurador d'aygua puríssima que refle-

xas les celisties á l'ombra del boscatge: clar mirall de nereydes, 

filles d'un raig de lluna y un petó de les boyres; á tu dedico 

aquest ram de Crisantemes.  

Jo vinch com un pelegrí de la ciutat populosa y á l'om-

bra atapahida de l'alzina gegant deposo mon present de pálides 

flors sense perfum ni aroma.  

Fés que les poncelles boscanes se capvinclen fins á 

besarlo, fins á encomanarli'l perfum de la flor ignorada feta tan 

sols per adornar les selves. 

      Préstam la flayra sanitosa de la pineda oscura y'l mur-

muri eloqüent que xarrotejas escorrente per entremig de murri-

torts y créxems”.  

 

Més endavant, parlant concretament del dent de lleó,  

 

      “El marge quedava enriquit per les cápsules llavorades 

de les xicoyres.  

Se destacavan com á nebuloses sobre'l fons oscur de la 

montanya, y aquell manat de llevors lleuger y fonedís, era una 

joya frágil de bellesa infinita. 

      Lo bosch se va somoure, al buf lleuger de la marinada, 

l'estol de volianes va enlayrarse dexant les tiges despullades; y 

l'infant endormisquejat al pit de la mare, alsant les manetes va 

seguir una estona ab la mirada embadalida les llevors que s'es-





Henri Privat-Livemont  
USA Library of Congress

Commons.wikimedia.org / Public Domain
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campavan per la terra, gèrmen de xicoyres novelles qu'al seu 

día donarían flor y grana”. 

 

(Cervantesvirtual.com)  

 

A través d’Alexandre de Riquer arribà a Catalunya la 

saba anglesa dels Pre-Rafaelites i del Moviment Arts & Crafts. 

Els dibuixos i pintures de l’artista català estan en la mateixa 

línia d’Alphonse Mucha, que com ell també participà en l’art 

del cartellisme. El que avui anomenem pòster començava lla-

vors a ser emprat pels fabricants de productes de consum i es-

pectacles com a eina publicitària. Malgrat que en aquells esta-

dis de la societat capitalista el benestar i el poder adquisitiu 

eren gairebé un luxe reservat a la Burgesia, el consumisme 

s’anava obrint pas. Sabons, tabac, cava, anís, espectacles, bal-

nearis, etc... aprofitaren el nou llenguatge expressiu que els ofe-

ria el cartell per a connectar  amb un públic creixent. 

Per a portar al format del cartell un dibuix a color a fi de 

poder-ho repetir com si fos un gravat, era necessari subdividir 

la composició en els diferents colors que la composen. Primer 

es marcaven els contorns de les figures i objectes en negre; es 

passava doncs un rodet d’aquell color deixant la resta en blanc. 

Es procedia llavors a passar els següents rodets dels altres co-

lors per al fons i el farciment cromàtic fins a tenir la composi-

ció complerta amb totes les tintes, tots els colors del dibuix ori-

ginal traslladats al cartell. 
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Una de les mostres més famoses sobre aquest art gràfic 

vingué de la mà del prolífic i reconegut pintor Ramón Casas, 

que en col·laboració amb Miquel Utrillo executà un cartell per a 

Codorniu que aconseguí el premi del concurs que convocà la 

degana dels Caves de Sant Sadurní d’Anoia. En una època en 

que el disseny gràfic encara no havia adoptat personalitat prò-

pia, gairebé tots els pintors de l’època participaren en aquesta 

mena de concursos. De Picasso, per exemple se’n coneix la 

seva participació al concurs de cartells del Carnaval de Barce-

lona de 1900. Un altre jove que també participà en algun 

d’aquells concursos fou Xavier Gosé, que de seguida se n’anà a 

Paris en busca de reconeixement. 

L’artista lleidatà va captar, caricaturitzar magistralment 

el món de la Belle Epoque, fent un retrat psicològic del selecte 

grup de bon vivants burgesos. Eliseu Trenc ens fa un esbós de 

l’Art de Xavier Gosé: “Per comprendre i valorar l’art refinat de 

Gosé, cal notar primer que el seu art és el de l’estampa i no el 

de la pintura a l’oli. La seva obra és purament decorativa, no hi 

cap la imitació de la natura, de l’atmosfera, de la llum, del mo-

delat i del volum; és una obra arbitrària, tant en les formes com 

en els colors, la justificació dels quals obeeix a una harmonia 

interna” (Pag. 28 - Xavier Gosé (1876-1915) – Eliseu Trenc i 

Ballester + Autors varis – Fundació Caixa de Pensions). 

“Xavier Gosé, il·lustrador de la modernitat” va ser ob-

jecte d’una Exposició al MNAC sota aquest mateix títol. 

L’artista lleidatà ha passat a la posteritat com un dels més cons-

picus dibuixants de l’Art Decó. Però abans de que això arribés, 
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en els seus primers anys executà uns dibuixos d’una esbalaïdo-

ra factura modernista. A més, els temes d’aqueixos mostraven 

amb descarnada cruesa com de dura era l’existència per a mol-

tes capes de la societat, que vivia en el món de brutícia i malal-

tia característic de les grans ciutats europees. Sembla mentida 

que després acabés pintant el món de la moda i l’elit parisenca!  

Evidentment, com qualsevol persona, Gosé s’havia de 

guanyar la vida. I la bellesa sempre ha cotitzat més que la po-

bresa. També ens atreviríem a dir que a mesura que un artista 

envelleix li resulta més feixuc enfrontar-se a coses desagrada-

bles i per això acaben derivant cap a paisatges, el món íntim, 

retrats.... temes menys punyents. La temàtica miserable de quan 

Xavier Gosé encara residia a Barcelona i es relacionava amb la 

colla dels 4 Gats, exposant a la Sala Parés, i dels primers anys 

de París, ens recorda el compromís social de molts artistes i de 

com aquests participaren a la seva manera en les ideologies i 

tendències polítiques esquerranes del seu temps. 

Com Xavier Gosé, qui més qui menys, tots els artistes 

tingueren la seva experiència vital a Paris, lloc de peregrinatge 

ineludible per als artistes. La majoria dels creadors catalans 

com Rusiñol, Casas, Nonell o Pablo Gargallo feren estades a la 

capital francesa més o menys llargues però sempre acabaven 

tornant. Picasso fou dels pocs que s’instal·là definitivament a 

Paris. Després, amb la victòria feixista a la Guerra Civil espa-

nyola el geni malagueny es convertí en un exiliat.  

Molts d’aquests que en una edat més jove vivien a Bar-

celona havien participat en aquells concursos de cartells dels 
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que parlàvem. Un cop coneguts els premis, en moltes ocasions 

les marques que els havien convocat exposaven a la Sala Parés 

totes les obres que havien pres part o els cartells més destacats. 

Aquestes exhibicions i la mateixa publicitat dels cartells complí 

la funció d’apropar el modernisme al públic general. A la Sala 

Parés no només es feien exposicions de cartellisme català sinó 

també internacional. Referint-se a l’any 1896, en la seva “His-

tòria de la Sala Parés” de J. A. Maragall llegim:  

“També el mes de novembre el senyor Parés va organit-

zar una exposició que devia ser molt interessant: era un conjunt 

de cartells originals de pintors estrangers, entre els quals sobre-

surten els noms Cheret, Léfèvre, Grosset, Toulouse-Lautrec, 

Puvis de Chavannes, Forain, Dudley, Hardy, Bradley, Hiland 

Ellis, Price, Hassall, Robertson, Fischer, Bauer, Grèfen 

Hûgen...” (Pag. 68). 

Els cartells, tant d’autors nacionals com internacionals, 

continuaren fluint a l’haver del Modernisme català. Succeí en 

gran mesura el 1897, amb motiu del Concurs convocat per Anís 

del Mono. Resultà guanyador Ramón Casas. El gran crític d’art 

Raimon Casellas deia comparant l’obra premiada amb la pre-

sentada per la d’altres:  

“Allí todo es propio, todo es Casas; el Casas sencillo y 

espontaneo y natural de siempre. Sin virutas ni fideus a lo Mu-

cha, sin gimnasias ni cabrioles a lo Cheret, sin heráldicas ni 

numismáticas a la alemana, sin florecillas ni nubecillas a la in-

glesa, la figura de Casas, sòbria y sencilla, enseña con el ejem-

plo que no son las caligrafías ni los bordados el camino para 
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llegar a la decoración” (Raimon Casellas i el Modernisme – 

Jordi Castellanos - Pag. 260) 

Veiem com l’acusació d’art amanerat que ha patit l’Art 

Nouveau en el seu conjunt va ser quelcom del que els contem-

poranis també n’eren conscients. 

Seguint amb els cartells, segons recull Eliseu Trenc i 

Ballester en un llibre sobre Xavier Gosé, aquest participà en el 

concurs convocat per la marca de cigarrets Paris de Buenos 

Aires, propietat de Malagrida. Fou aquest últim un dels grans 

noms del comerç català, controlant la importació del tabac ame-

ricà. D’aquesta època i de l’alta burgesia s’acostuma a reiterar 

la importància de la fabricació de derivats del cotó. I certament 

aquest sector fou un motor clau en el creixement de la Catalu-

nya del Segle XIX. Però per res s’ha d’oblidar la importància 

d’altres sectors en una economia progressivament diversificada.  

Fins a les acaballes de l’època modernista el capital ca-

talà era absolutament dominant en el panorama de l’Estat espa-

nyol. Les grans fortunes catalanes o assentades al Principat 

controlaven tota la cadena de producció i distribució de la ma-

joria dels productes manufacturats de l’època. Hem parlat del 

tabac americà. Però també hi havia el procedent de Filipinas, on 

el magnat Antonio Lopez apart de tenir extenses plantacions en 

aquelles illes també posseïa la seva pròpia flota mercant per 

transportar el preuat producte fins a Catalunya. En plantació, 

tractament i comerç d’altres productes colonials, com el sucre i 

el cafè destacà en Josep Guardiola i Grau. Part de la fortuna que 
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heretà la seva dona Roser Segimon s’emprà en finançar la cons-

trucció de la Pedrera al casar-se la vídua amb el Sr. Milà. 

Veiem doncs que en molts dels productes de l’època 

consumits a l’Estat espanyol, l’extracció de matèria prima, 

l’elaboració, el transport i posterior distribució als mercats es-

tava controlat per grans famílies de la Burgesia catalana. I 

aquests comerciants en alguns casos decidiren fer una marca 

pròpia del producte final a fi d’aconseguir la màxima rendibili-

tat. Fou el cas de la ja comentada marca de cigarrets Paris del 

comerciant de tabac Malagrida. Però per arribar a les creixents 

masses de consumidors és necessitava publicitat. Concursos de 

cartells com el dels “Cigarrillos Paris” o el que convocà “Anís 

del Mono” el 1897 i que guanyà Ramón Casas sota el títol de 

“mono y mona”, no es feien per pur amor a l’art, sinó que teni-

en un clar objectiu comercial (tant per a l’empresa com per a 

l’artista pel premi en metàl·lic que rebia i el reconeixement que 

significava). 

Aquest interès comercial però, no treu que amb aquells 

concursos també es contribuís al foment de les arts. Per als ar-

tistes presentar un cartells era un repte. Havien d’afrontar la 

difícil tasca de conciliar satisfacció personal amb acceptació 

popular, tot, mediatitzat per les urgències de l’èxit i de poder-se 

guanyar la vida. Aquests concursos també fomentaren la com-

petitivitat, que seguint la teoria capitalista aplicada a l’art con-

dueix a l’eficàcia creativa. El tema de la competitivitat a 

l’època del Modernisme català és de difícil aprehendre, car en 
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bona mesura pertany al món personal e intransferible, interior, 

inconfessable o fins i tot a l’inconscient de l’artista.  

Pocs artistes van deixar escrit el seu parer respecte als 

seus companys de professió, si es van esforçar per superar 

l’obra d’algun contrincant o si l’obra d’aquest o aquell altre els 

va influenciar. La majoria de les coses que s’han escrit sobre 

els elogis o enveges entre artistes és d’oïdes, “que aquell va dir 

que aquell pensava això d’aquell altre”. El que si està clar és 

que a través de les seves obres els artistes interactuaven. És 

famós el cas de la Mansana de la Discòrdia, sobretot entre la 

Casa Batlló i la veïna Amatller, on una balconada de la primera 

s’aparella amb el gablet escalonat de la segona.  

Sabem del cert per les dates de construcció que l’ordre 

d’edificació fou Casa Ametller, Casa Lleó Morera i Casa Bat-

lló. Curiosament aquest ordre correspon amb el de l’altura de 

les finques. Així que la primera és la més baixa i la darrera la 

més alta. Part de l’altura de les finques es guanyava gràcies a 

elements decoratius o parts que no complien una funció 

d’habitatge, com templets (Casa Lleó Morera), gran gablet es-

calonat (Casa Ametller) o esbombades golfes (Casa Batlló). 

Entre la Sagrada Família i el veí Hospital de St. Pau i la 

Santa Creu també s’estableix un diàleg, reforçat per l’obliqua 

Avinguda Gaudí, que connecta les dues obres patrimoni de la 

Humanitat. Fins i tot ens podem aventurar a afirmar que les 

cúpules apuntades dels pavellons ideats per Domènech i Mun-

taner podrien haver influït en Gaudí a l’hora de dissenyar unes 

sagristies amb cúpula també apuntada. En pintura fa uns anys 
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es va poder aprofundir en la influència que exercí Santiago Ru-

siñol sobre un jove Picasso. (Exhibició Picasso Vs Rusiñol – 

Museu Picasso – Eduard Vallès curador). La llista d’influències 

unilaterals o creuades seria llarga i s’exercí des de la mateixa 

gran acadèmia de les arts catalanes, La Llotja (sobretot de mes-

tre a alumne), així com a través de llocs de trobada com la re-

botiga de Can Pitarra o els 4 Gats, amb els viatges que els artis-

tes feien plegats... L’extensió relativament petita del país i la 

mida abastable de la seva capital segur que també foren factors 

que afavoriren aquell equilibri virtuós, el d’un lloc prou petit on 

“tothom es coneixia” però que era prou gran per a que hi ha-

gués feina per a tothom.  

A Barcelona, la competència entre arquitectes i la volun-

tat dels propietaris d’ostentar més que el veí va comportar una 

bona sacsejada al pla inicial de l’Eixample barceloní. Així, en 

altura, amb aquestes corones, diademes i barrets dels edificis se 

superaven les restriccions de les ordenances municipals que 

prohibien excedir els quatre pisos, que de fet ja eren 6 per que 

s’acostumava a afegir les plantes Entresol i Principal (abans de 

començar a comptar la Primera Planta que és una tercera real). 

Contra l’estricta alineació pensada per Ildefons Cerdà per a les 

façanes de les finques, en l’època modernista la majoria de les 

cases la trencaren incorporant fastuoses tribunes. Això produí 

entrants i sortints, voladissos al llarg del carrer, sobre els caps 

dels vianants, zones d’ombra i d’insolació.  

Entre tots acabaren desfigurant el molt regular i homo-

geni pla d’Ildefons Cerdà per a l’Eixample. Altrament, de no 
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haver-se donat l’esclat modernista, l’Eixample sencer hagués 

tingut l’aspecte que ofereixen les Cases Cerdà, als xamfrans 

dels carrers Consell de Cent amb Roger de Llúria. Aquestes 

finques són de 1863 i destaquen per que són força semblants 

entre elles i en cadascuna les diferents plantes i habitatges són 

gairebé iguals. Si la nova Barcelona en expansió hagués conti-

nuat aquella pauta ideada per Cerdà ara l’immens barri de 

l’Eixample seria força més homogeni, sortit del mateix motllo. 

Ildefons Cerdà estava imbuït de les idees del Socialisme 

utòpic que propugnaven el millorament de la societat mitjan-

çant el progrés, l’aplicació dels avenços de la ciència i la tecno-

logia per a tothom. Fer carrers prou amples, sostres prou alts, 

espais ben ventilats, totes elles eren mesures filles d’aquell pro-

grés l’objectiu del qual era proveir d’un habitatge i entorn urbà 

igual de bo per a tothom (i el més econòmic possible). Cerdà 

pensava en tot el cos social i no pas en l’individu. Per això, si 

s’hagués executat fil per randa el Pla Cerdà, tots els pisos ha-

guessin estat força semblants. Un quart de centúria després de 

les primeres cases de l’Eixample ja no es portava la liberté, 

egalité et fraternité, sinó la jerarquització social i l’ostentació.  

Més enllà de consideracions socials, va ser una sort que 

després del temps de l’urbanisme arribés el moment dels arqui-

tectes, després d’ordenar tocava abillar. L’alternança o una 

amistosa cohabitació entre urbanisme i arquitectura acostuma a 

donar bons fruits per a la funcionalitat i atractiu de les ciutats. 
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Amb la tardor, quan arribaren els primers freds, cons-

tants ràfegues de vent s’endugueren les fulles, les flors i molts 

fruits del Modernisme. Impetuós, gèlid, incontestable s’instal·là 

un nou ordre de perfecció. Es congelaren les innocents, estilit-

zades, juganeres, irreflexives tiges de l’Art Nouveau. La impe-

rial elegància de l’Art Deco, l’anacrònic classicisme del Nou-

centisme deixaren mudes a les nimfes de l’estil floral, l’estil 

desenfadat. Cap al Nord, un Expressionisme cridaner deixà 

sordes a les sensibles campanetes, a les criatures del Jugendstil.  

Però la fi del Modernisme no va ser pas sobtada, més 

aviat fou com el marciment d’una flor, progressiu; i deixà lla-

vors. És el que coneixem com a Post-modernisme, el qual, com 

el seu propi progenitor també sorprèn per la seva diversitat. En 

alguns casos, com en algunes propostes de Josep Maria Jujol va 

ser una estació terminal. En altres casos, com en les obres de 

Pericas o Domènech i Roura el Post-modernisme contribuí a la 

formació del Noucentisme i l’arquitectura racional. Pot semblar 

paradoxal que l’arxi-enemic del Modernisme, el Noucentisme, 

es nodrís d’aquell. Però el cert és que tot i les discontinuïtats 

que es donen entre períodes consecutius en l’Art, sempre queda 

un petit marge per a la continuïtat.  

Els elaborats esgrafiats del Noucentisme, amb les figu-

racions, flors i colors que aporten a la simple concepció de la 

construcció, haguessin estat impossibles sense un estil anterior 

tan colorista i floral com el Modernisme. 

Sense ànim de fer cap categorització rigorosa, citaríem 

els següents tipus de Post-modernisme: 
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- Jujolià pairal 

- Para-racionalista 

- Secession català 

- Para-expressionista 

 

L’estil jujolià-pairal és el que trobem a Esplugues de 

Llobregat o al poble dels Pallaresos al Tarragonès. El gran 

col·laborador de Gaudí evolucionà envers una autèntica arqui-

tectura d’autor. Va saber esprémer les possibilitats estètiques 

dels estris i materials més humils del món rural donant-lis més 

volada i un nou ús en la construcció. Jujol sempre fou un mes-

tre de l’Art del Reciclatge. L’arquitecte va excel·lir combinant 

diferents materials, textures i formes en les seves façanes i inte-

riors. Però el cas és que aquestes combinacions sorgides d’un 

aparent desordre conformen un conjunt harmoniós. Veiem 

doncs com el Jujol arquitecte independent dels anys 20 va saber 

ultrapassar la clàssica asimetria i cop de fuet modernista.   

L’estil pairal de Jujol mostra en ocasions un aspecte tec-

tònic de roca mare, d’un cert trogloditisme com a la Cripta de la 

Colònia Güell i al Park Güell de Gaudí. Aquest aspecte es 

combina amb un moderat rococó marià. I el que a priori sembla 

antitètic aconsegueix amalgamar-se gràcies al càlid sol mediter-

rani i al saber seleccionar l’aspecte escaient tant per l’interior 

com per l’exterior, per a aquest o aquell altre racó. En definiti-
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va, Jujol allargà la vida del Modernisme amb quelcom ben viu i 

creatiu.  

 

El mateix Jujol va saber fer el salt mortal a l’arquitectura 

para-racionalista incorporant allò del Modernisme que casés 

bé amb la nova estètica. El millor exemple d’això ho trobem a 

la barcelonina Casa Planells, de Diagonal amb Sicília. Veiem 

herències del Modernisme en les finestres atrompetades per a 

afavorir l’entrada de llum, generosos balcons ondulants en vo-

ladís, la tribuna principal i una columna monolítica rústica al 

portal. Alhora, el disseny singular i un cert desordre en la dis-

tribució de les obertures emparenta la Casa Planells de 1924 

amb l’Expressionisme d’Erich Mendelsohn. 

Les lliçons de Jujol pogueren ser apreciades pel Gatpac, 

per arquitectes com Josep Maria Sert, però l’imperi tradiciona-

lista del Noucentisme deixà en via morta la proposta modernit-

zadora i singular de Jujol. Aquesta significava la voluntat de 

l’arquitecte d’estar sempre a la vanguàrdia, creant, innovant, 

fugint de patrons seriats i repetitius. 

 

El que encabim dins el grup Post-modernisme Secession 

català són aquelles edificacions bastides ja cap al 1915. Per 

aquella època encara hi havia un buit de poder en el camp estè-

tic. El Modernisme s’havia quedat reduït a un bulb incapaç de 

donar nous rebrots. Però les ínfules de predomini de la ideolo-

gia Noucentista encara no s'havien concretat en una proposta 

arquitectònica. Això va permetre que es seguís l’estela del Mo-
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dernisme, però decantant-se envers els postulats de la Secession 

vienesa (Hoffmann, Josef Maria Olbrich...) que estava més en 

línia amb la idea de seny i ordre. Es substituí la moguda festa 

colorista d’Art Total modernista per una més greu serenor recti-

línia. Aquesta mena de Post-modernisme, com a bon hereu, 

continuà amb el desplegament floral per les seves façanes però 

d’una manera més continguda. Les superfícies tendiren cap a la 

simplificació geomètrica, la simetria i la sòbria monumentalitat.  

Aquest darrer i últim alè del Modernisme, junt amb 

l’Expressionisme que ara passarem a comentar, posava en línia 

l’arquitectura catalana amb el que es feia al Continent. Adscriu-

ríem a aquest Post-modernisme Secession obres com la Biblio-

teca de la Barceloneta de Francesc Guàrdia i Vial (antiga coo-

perativa obrera La Fraternitat), la Casa Fuster de Domènech i 

Muntaner als Jardinets de Gràcia de Barcelona, la Casa Ferrer-

Vidal d’Eduard Ferrés i Puig a la part baixa dels mateixos jar-

dinets o la Casa Xina al barceloní carrer Muntaner amb Consell 

de Cent, obra de Joan F. Guardiola. Aquesta finca de reminis-

cències babilòniques sembla Gotham a Barcelona, un sorpre-

nent immoble, que juntament amb els altres referits adoptaren 

els postulats Art Decó que s’obrien pas als emporis del capita-

lisme com Paris, New York, Miami o Tel-aviv. Però a Catalu-

nya, el Noucentisme triomfant impedí el normal desenrotlla-

ment de l’Art Decó, fent-lo passar pel seu sedàs classicista me-

diterranista. 
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Paral·lel al Post-modernisme aparegué a Barcelona la 

proposta para-expressionista. Aquest estil va saber marcar-se 

un perfil propi, força diferenciat de l’estètica modernista. L’ús 

intensiu de la totxana i el predomini del ple sobre el buit el dis-

tingeixen netament del seu predecessor. Trobem alguns exem-

ples d’aquest para-Expressionisme de curta vida a l’església del 

Carme al carrer del Carme de Barcelona, obra de Josep Maria 

Pericas així com al Grup Escolar Collasso i Gil de Josep Goday 

del carrer de St. Pau, o a el campanar de l’església de Santa 

Madrona del Poble Sec al carrer Tapioles, d’aires de Metropolis 

de Fritz Lang. L’aire ombrívol i tancat d’aquestes edificacions, 

quelcom aliè a la lluminositat mediterrània limità el recorregut 

de l’Expressionisme a Catalunya. 

 

En tota aquesta relació sobre el Postmodernisme, en el 

transcurs dels anys 10s i 20s la flama del Modernisme ja 

s’havia apagat, només en quedava el fum que progressivament 

s’esvaí. Com despertats de cop d’un embriagador ensomni es 

començà a recuperar el seny. Avergonyits de tant plaer viscut, 

no se’n volgueren recordar del que havien experimentat. Fins i 

tot alguns dels seus representants en parlaren en pretèrit, en-

frontant-se als pecats de joventut amb una estranya mescla 

d’oblit i malenconia. En el seu “Discurs davant la Reial Aca-

dèmia de les Belles Arts de Barcelona”, ja a les acaballes del 

Modernisme l’any 1912, Lluis Masriera i Rosés, de la gran nis-

saga de fonedors, pintors i joiers deia sever: “L’art modern, al 

qual s’havia batejat amb el nom de Modernisme, està en plena 
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decadència o, com vulgarment es diu, ha passat de moda. I han 

passat amb ell els taciturns genis de llargues melenes, ample 

barret i pipa a la boca, els símbols creadors de nimfes cloròti-

ques, i els que van tenir com a emblema el lliri, els adoradors 

del cadmi i el violeta, els que pintaren amb punts brillants i 

contornejaren llurs figures amb amples franges negres, els qui 

van pintar amb els colors purs de l’arc iris, els èmuls de les arts 

primitives i els que van imitar la càndida factura gràfica dels 

infants. Passaren també els artífexs que van retorçar el ferro i la 

fusta en corbes histèriques, els que tractaren la pedra com pasta 

i el ferro com tela, i en fi, tots aquells que fa deu anys admirà-

vem amb el nom de modernistes”. 

Per força el Modernisme havia de ser limitat en el 

temps. Per que tot el que és sublim és passatger. Com quan 

despertem d’aquells anys de joventut en que bull la sang i hom 

té la certesa de que els desitjos més agosarats es faran realitat; 

fins que la innocència claudica davant la dura realitat i els som-

nis s’esvaeixen. 

D’aquesta manera el Modernisme quedà oblidat, arraco-

nat, tapat per dècades a venir. I curiosament, han sigut els trivi-

als, massificadors, parc-tematitzadors, ridiculitzats turistes qui 

en gran part han tornat a posar les coses al seu lloc, a revalorit-

zar el tresor modernista durant tants anys menystingut pels au-

tòctons.  

En la llarga travessia del desert, en que els arquitectes 

del moment i els comentaristes d’art ridiculitzaven el Moder-

nisme, durant les dècades en que amb facilitat es tapaven i 
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s’amagaven les filigranes d’ebenisteria o estuc del Modernisme 

o directament es demolien finques modernistes senceres (és 

famós el cas de la Casa Trinxet), mentre s’anaven embrutant les 

façanes que ara tant llueixen, llavors pocs van reivindicar el 

valor del que feren els artistes del tombant de segle. Un d’ells 

fou Salvador Dalí. El mestre del deliri crític paranoic ja decla-

mava en favor de l’irresistible “bellesa aterradora i comestible” 

del Modernisme, en especial de les obres de Gaudí com La Pe-

drera. El geni de l’Empordà qualificaria al Modern Style pan-

europeu com el fenomen més original i extraordinari de la His-

tòria de l’Art. 

De Salvador Dalí és coneguda l’acció de rescat d’unes 

escultures que es trobaven a l’actual Casa Lleó Morera. Els 

bustos d’aquelles exquisides dames que abraçaven uns testos de 

la planta baixa ara habiten al seu teatre-museu de Figueres, 

convivint en la seva original fusió surrealista de pop art, ele-

ments naturals, art pompier i classicisme.  

Ara, a la Barcelona del 2017, el Modernisme mostra tota 

la seva esplendor, sens dubte ajudat per l’adulta monumentali-

tat de plataners i altres arbres que llavors començaven a alçar-

se, quan tot just s’aixecaven molts dels edificis que ara admi-

rem. Torna a resplendir brillant tot aquest tresor, amb la natura 

que batega, amb l’altre recreada, insuflant vida a l’emotiva pro-

posta modernista, tan desenfadada i indolent, a voltes esbojar-

rada o a les antípodes íntima i tancada en la malenconia, però 

sempre amb emoció, el fruit que donà la flor d’un temps únic, 

d’evanescents intensos sentiments. 
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