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INTRODUCCIÓ

El Modernisme al Camp de Tarragona
Des del mes de maig de l’any 2017 i fins al juliol de 2018 es van celebrar 
mensualment tretze conferències amb el títol genèric “Els arquitectes 
modernistes del Camp de Tarragona”. Sis conferències es van realitzar al 
Centre de Lectura de Reus, cinc a la Cambra de la Propietat Urbana de 
Tarragona i dues a l’Institut d’Estudis Vallencs. Per ordre cronològic, ens 
vam endinsar amb els perfils biogràfics i les obres dels arquitectes Antoni 
Gaudí Cornet, Joan Rubió Bellver, Josep Maria Jujol Gibert, Pere Case-
lles Tarrats, Josep Maria Pujol de Barberà, Francesc Berenguer Mestres, 
Ramon Salas Ricomà, Lluí Domènech Montaner, Pau Monguió Segura, 
Cèsar Martinell Brunet, Enric Sagnier Villavechia, Josep Maria Vives Cas-
tellet i Domènech Sugrañes Gras.

Amb el suport de la Fundació Privada Mútua Catalana, ara teniu a les 
mans el llibre que reflecteix la presència de tots els arquitectes esmen-
tats, amb l’aportació dels textos corresponents de tots els conferenciants. 
Aquesta part documental es complementa amb una visió més artística i 
literària a la vegada, Per tant, els textos vénen acompanyats de les aqua-
rel·les del pintor Pere Joan Salas i els rodolins del filòleg Jesús Figueras, el 
qual, sens dubte, li dona a un llibre d’arquitectura una altra dimensió i un 
ventall més ampli de persones interessades.

El Camp de Tarragona disposa d’una riquesa patrimonial que és un ve-
ritable tresor i està ben palès en les obres modernistes disseminades pel 
territori. El Modernisme arquitectònic de les comarques meridionals de 
Catalunya es van anar configurant amb els corrents premodernistes, que 
tenen base neomedieval i que volen trencar amb el passat, traient l’art de 
l’academicisme hegemònic. Promotors i dissenyadors se sumen als cor-
rents estètics existents a Barcelona i a altres capitals europees. Les línies 
sinuoses i l’estil floral fan acte de presència, alhora que els arquitectes, els 
artesans i els professionals locals entraren en contacte amb les noves for-
mes arquitectòniques i les noves solucions constructives. Les tipologies 
més abundants corresponen a l’arquitectura civil i religiosa. El Modernis-
me es desenvolupà des de finals del segle XIX fins a gairebé el primer terç 
del segle XX, gràcies a una certa reactivació econòmica i en el context 
ideològic de la Renaixença. La burgesia industrial pròspera, culta i nacio-
nalista de finals del XIX va donar suport als arquitectes modernistes per-
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què les seves obres satisfeien les seves inquietuds: enllaçaven amb el gòtic 
nacional dels segles XIV i XV, responien a les seves aspiracions de moder-
nitat per les seves innovacions tècniques i estètiques i, a més, permetien a 
la burgesia fer ostentació de la seva riquesa i del seu bon gust.

El Modernisme és conseqüència del context de Catalunya: revolució 
industrial a Europa i adquisició d’una personalitat pròpia, econòmica i 
cultural. Totes les disciplines artístiques van ser consentides pels moder-
nistes, però sens dubte l’activitat més destacada va ser l’arquitectura. A 
casa nostra, a més d’Antoni Gaudí, tenim uns autèntics arquitectes mo-
dernistes nascuts al Camp de Tarragona o amb obra escampada al nostre 
territori. Des d’aquí us invitem a descobrir quelcom més d’aquests insig-
nes homes, els quals gràcies a les seves obres han dotat el nostre territori 
d’un autèntic valor afegit patrimonial i cultural per a conèixer-lo millor, 
estimar-lo i visitar-lo.

Josep Maria Buqueras Bach
President de la Fundació TRENCADÍS. Modernisme i Cultura
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FRANCESC BERENGUER MESTRES
Josep Bertran Llari

Ermita de la Riera (les Borges del Camp)
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El motiu d’aquests apunts sobre la figura i l’obra de Francesc Berenguer 
i Mestres (1866-1914) és aportar els materials escrits i documentals que 
serveixen de base a la conferència sobre aquest arquitecte reusenc, col·la-
borador de Gaudí, dins el cicle Els arquitectes modernistes del Camp de 
Tarragona.

Atenent les limitacions del format de l’exposició, no es pretén un estudi 
exhaustiu sobre la totalitat de la seva obra ni tampoc un aprofundiment en 
el detall de la seva col·laboració amb les obres de Gaudí. Més aviat es tracta 
de donar relleu a una figura de la qual es destaca la seva competència pro-
fessional fonamentada en el dibuix i els coneixements tècnics, adquirits no 
pas en estudis reglats sinó en la pràctica de taller. 

Cal recordar que no va prosperar en els seus estudis d’arquitecte i la 
seva formació es va completar amb un seguit de col·laboracions amb al-
tres arquitectes, especialment a l’entorn de Gaudí i també al despatx d’Au-
gust Font i Carreres en els temps inicials del seu aprenentatge i, més tard, 
com ajudant de Miquel Pascual Tintorer, arquitecte municipal de Gràcia. 
Cal esmentar també la figura de l’arquitecte calculista d’estructures Jaume 
Bayó i Font, col·laborador de Gaudí, que va signar el projecte de l’ermita 
de la Mare de Déu de la Riera, així com de Joan Rubió i Bellver, amb qui 
va treballar en els projectes de la casa del Mestre i la Cooperativa de la 
Colònia Güell, entre altres. 

La formació inacabada de Berenguer pel que fa al títol d’arquitecte no 
obsta perquè demostri una alta capacitat en el seu desenvolupament pro-
fessional, a partir d’un aprenentatge continu dels arquitectes amb els quals 
col·labora, essent la seva relació de confiança amb Gaudí i les vivències del 
taller la primera font del seu saber arquitectònic que li permet desenvolu-
par les seves pròpies capacitats creatives. És per això que cal considerar-lo 
una figura singular dins dels arquitectes del Modernisme que el fa especi-
alment interessant per haver estat una peça destacada del cercle gaudinià 
i perquè fonamenta en gran manera el seu ofici en la destresa del dibuix, 
de manera que esdevé un dibuixant arquitecte. Podem dir que Berenguer 
constitueix un cas excepcional dins de les figures de dibuixants, amb per-
fils, nivells de capacitat i de responsabilitat diversos, que varen formar 
part d’una manera intermitent o continuada dels tallers dels arquitectes 
de l’eclecticisme i del modernisme.

Dels aspectes que es tracten es vol destacar el paper del dibuix com a 
fonament de la representació de l’arquitectura i d’expressió dels seus va-
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lors compositius i ornamentals. És precisament a partir d’aquest domini 
que Francesc Berenguer podrà entrar al taller de Gaudí com a ajudant i 
que posteriorment ampliarà a altres aspectes de la realització dels projec-
tes i del coneixement de les tècniques de l’arquitectura, especialment les 
que es refereixen als càlculs estructurals per mitjà de la grafostàtica i de les 
maquetes funiculars, seguint les teories gaudinianes i les aplicacions pràc-
tiques de l’arquitecte Joan Rubió, també reusenc i col·laborador de Gaudí. 

Dels valors arquitectònics i els aspectes ornamentals dels seus projec-
tes cal destacar l’ús dels materials en l’expressió de la façana que té en el 
celler del Garraf una de les seves fites més significatives amb la utilització 
de la pedra del lloc com a component únic i que s’estén al pla inclinat de la 
coberta. En altres edificis es basarà en la utilització de l’obra de fàbrica en 
els emmarcats d’obertures i en els elements de remat, cornises i sortints 
que adquireixen un valor de relleu expressiu. Cal valorar també, dins el 
conjunt de la seva producció, les tanques de ferro mòbils i les peces d’or-
namentació amb temes escultòrics diversos que mostren una aplicació del 
dibuix al disseny de les peces de ferro forjat característiques del domini 
artesanal dels oficis de l’arquitectura modernista.

ASPECTES BIOGRÀFICS

Els orígens a Reus
Francesc Berenguer i Mestres va néixer a Reus, el 21 de juliol de 1866. 
El seu pare, mestre d’instrucció primària va ser professor de Gaudí en la 
seva etapa escolar de primers estudis. Probablement aquesta relació va ser 
determinant per orientar al jove Francesc vers els estudis d’arquitectura, 
prenent a Gaudí com a model. Era del tot freqüent orientar el futur pro-
fessional dels joves vers els oficis de la tradició familiar o bé, projectant les 
capacitats observades en els estudis bàsics, en el cas de Francesc d’Assis 
el dibuix, seguir la trajectòria de personatges coneguts i consolidats en la 
seva professió com era el cas d’Antoni Gaudí en l’ofici d’arquitecte, en el 
qual la facilitat pel dibuix i la capacitat de representar les formes esdeve-
nen condicions indispensables. L’emmirallament de Francesc Berenguer 
per l’arquitecte reusenc continuarà amb el manteniment del contacte en-
tre la família Berenguer amb Gaudí quan aquesta es trasllada a Barcelona, 
coincidint amb l’inici dels seus estudis a l’Escola d’Arquitectura de Barce-
lona el curs 1881-82.



[13]

La formació de dibuixant. Els estudis a l’Escola d’Arquitectura
La confiança de Francesc Berenguer en les seves capacitats per al dibuix 
en general i per superar el dibuix tècnic que es demanava a l’Escola d’Ar-
quitectura el porten a matricular-se el curs de 1881-82 a l’assignatura de 
Dibujo Lineal en la que va obtenir la qualificació d’aprovat, certificant així 
el futur obert per continuar en els estudis d’arquitectura. Aquest inici es va 
alentir en el següent curs de 1882-83, en el que es va matricular a l’Escola 
de Belles Arts de les matèries Paisaje y copia de estampa, amb un resultat 
de tres mencions honorífiques, i Teoría Estética e Historia de las Artes 
Plásticas, amb la qualificació d’aprovat. 

Al mateix curs, a l’Escola d’Arquitectura, prepara l’assignatura Dibujo 
de figura, en la que no va reeixir. El curs 1885-86 va aprovar la Geometría 
Descriptiva, assignatura que s’havia de cursar a la Universitat de Barce-
lona, com a matèria obligada d’ingrés. Al mateix curs, a l’Escola d’Arqui-
tectura, aprova el Dibujo de Figura que li havia quedat pendent. El curs 
1886-87, amb una dedicació molt superior pel que fa a les assignatures 
matriculades, aprovarà el Dibujo de detalles arquitectónicos, obtindrà un 
notable a Copia ornato y fragmentos arquitectónicos de yeso i suspendrà 
Topograf ía y nociones de Geodesia i Sombras, Perspectiva y Gnomónica, 
fet que determinarà el replantejament de continuar els estudis d’arquitec-
tura en repetir al curs següent el suspens a l’assignatura del catedràtic An-
toni Rovira i Rabassa, en la que es demanaven uns traçats de perspectiva i 
ombres amb un gran rigor geomètric.

Fent un balanç del pas de Francesc Berenguer per l’Escola d’Arquitec-
tura de Barcelona es pot constatar que el resultat més brillant l’obté pre-
cisament amb les mencions honorífiques a l’assignatura de Paisaje y copia 
de estampa, a Belles Arts, i a l’Escola d’Arquitectura amb el notablemente 
aprovechado en la còpia d’ornaments i guixos de fragments arquitectònics, 
aspectes que denoten una major capacitat pel dibuix de caràcter més lliure. 
No obstant això, cal recordar que també va aprovar la Geometria descrip-
tiva i el Dibuix de detalls arquitectònics que requerien un nivell avançat 
del dibuix tècnic aplicat a la representació arquitectònica. Tot i que no va 
poder passar de les matèries introductòries del curs d’ingrés, el conjunt 
de les assignatures cursades li va proporcionar els coneixements sobre els 
fonaments del dibuix d’arquitectura en totes les seves expressions, així com 
les bases de les teories estètiques i dels oficis artístics. És a partir d’aquestes 
competències i habilitats que Berenguer es podrà iniciar com ajudant al 
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taller de Gaudí i també treballarà en els despatxos dels arquitectes August 
Font i Pascual Tintorer, així com amb el mestre d’obres Josep Graner. 

El taller de Gaudí com a centre de formació. 
Una alternativa a l’ensenyament oficial
La singularitat de l’obra de Gaudí i els seus mètodes de treball varen cridar 
fortament l’atenció de joves estudiants a l’Escola d’Arquitectura de Barce-
lona que veien en Gaudí a un mestre alternatiu a l’ensenyament oficial que 
s’impartia a les aules. És així com el seu “obrador” es va convertir en lloc de 
visita i d’aprenentatge per una bona part dels arquitectes del Modernisme. 
És també en aquestes circumstàncies que Berenguer, tot ajudant a Gaudí, 
completava la seva formació des de la pràctica i l’assimilació de les teories 
sobre les formes, l’ornamentació, el cromatisme i també els sistemes es-
tructurals que emprava el mestre en els seus projectes. 

El nucli d’arquitectes col·laboradors de Gaudí del Camp de Tarragona
A mesura que la figura d’Antoni Gaudí es va consolidant com a arquitecte 
de prestigi entre la societat del seu temps, sorgeix la necessitat d’atendre 
els encàrrecs amb un equip d’ajudants i col·laboradors que puguin assumir 
diverses tasques del procés arquitectònic, des del dibuix a la construcció. 
L’exigència innovadora de Gaudí en els plantejaments projectuals requeria 
un sistema de proves que es canalitzaven a través del dibuix o bé de la 
construcció de maquetes que anticipessin el resultat formal.

El jove Berenguer, en el moment que va decidir no continuar els estudis a 
l’Escola d’Arquitectura ja havia entrat a treballar al taller de Gaudí. En aquell 
moment, a l’obrador, es desenvolupava el projecte del Palau Güell i Francesc 
Berenguer es va encarregar de dibuixar les proves de la façana fins al seu 
estat final. Reusenc com Gaudí serà el primer dels ajudants i col·laboradors 
provinents del Camp de Tarragona que formaran el grup inicial del cenacle 
gaudinià amb Joan Rubió i Domènec Sugrañes, ambdós també de Reus. Més 
tard s’incorporarà Josep Maria Jujol, de Tarragona, i Cèsar Martinell, de Valls. 

Les sortides professionals. Encàrrecs i col·laboracions
Francesc Berenguer constitueix un paradigma de les dificultats per obrir-
se camí en el món de l’exercici professional de l’arquitectura sense dispo-
sar del títol d’arquitecte. La diversitat dels seus treballs, a mitjà jornada a 
l’obrador de Gaudí, com a delineant al despatx d’August Font i posterior-
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ment d’ajudant amb Miquel Pascual Tintorer, arquitecte municipal de la 
vila de Gràcia, per mitjà del qual va obtenir diversos encàrrecs i li va sig-
nar els projectes. Cal destacar també com a fruit d’aquesta col·laboració 
el fet que Berenguer va assolir la plaça d’ajudant d’arquitecte municipal de 
l’Ajuntament de Gràcia. Berenguer també va disposar de la signatura d’ar-
quitectes que pertanyien al cenacle gaudinià, com és el cas de Joan Rubio, 
amb qui col·laborava sovint amb encàrrecs de Gaudí, i de Jaume Bayó en 
el projecte de l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera. 

Obres destacades
El fet que Berenguer col·laborés amb Gaudí i que els seus projectes s’ha-
gin presentat amb la signatura d’altres arquitectes dificulta l’atribució de les 
obres, especialment les derivades de la col·laboració amb Pascual Tintorer. 
No obstant això, per l’autoria dels dibuixos conservats i per altres fonts docu-
mentals es pot identificar la seva petjada en el conjunt d’edificis construïts a 
l’antiga vila de Gràcia, Mercat de la Llibertat, les cases d’habitatges del carrer 
Gran de Gràcia, 15 i 77, la casa Rubinat del carrer de l’Or i en els encàrrecs 
derivats d’associacions religioses, com és el cas de l’altar de Sant Josep de 
Calassanç a Montserrat, la reforma de les façanes de la casa rectoral de Sant 
Joan de Gràcia, el Santuari de Sant Josep de la Muntanya, el Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia i la Capella del Santíssim de Sant Joan de Gràcia. 

DIBUIXAR I CONSTRUIR A L’ENTORN DE GAUDÍ

Els inicis com a dibuixant de projectes de Gaudí
Quan Berenguer entra a treballar amb Gaudi s’estava desenvolupant el 
projecte del Palau Güell, una obra molt significativa dels primers encàr-
recs, de gran complexitat espacial i amb la façana al carrer del Conde del 
Asalto, números 3 i 5, molt treballada en la seva expressió material. Dels 
dibuixos de la façana es conserva el plànol administratiu presentat per ob-
tenir la llicència municipal que serà objecte d’una anàlisi específica. 

El dibuix tècnic dels expedients administratius
Una de les funcions de què es va ocupar Berenguer a l’estudi de Gaudi va 
ser la preparació dels plànols necessaris per presentar com a expedients 
administratius pel tràmit de llicències d’obra. El procés de treball s’iniciava 
amb els croquis i posteriorment tenia lloc la posada a escala dels dibuixos 
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representatius de l’obra: emplaçament, plantes, alçat i secció de la façana 
principal. Aquesta documentació es limitava a precisar els elements de 
l’obra que havien de ser revisats amb relació a les normatives d’edificació. 

El suport del dibuix era, normalment, el paper tela, que permetia calcar 
a tinta els dibuixos de base i fer-ne còpies, a càrrec de delineants calquis-
tes. La tècnica emprada en la delineació de les plantes era definir la línia de 
perímetre dels elements arquitectònics amb tinta xinesa i emplenar amb 
aquarel·la de color negre. En les obres de reforma i ampliació es distingia 
la part a conservar amb tinta negra, els enderrocs amb tinta groga i l’obra 
nova amb tinta vermella. Els alçats i seccions definien les obertures, els 
emmarcats, balcons i elements sortints. També podien definir l’especeja-
ment de la pedra, les parts escultòriques i ornamentals i les baranes dels 
balcons. Per tal de donar relleu a les formes s’emprava la tècnica del coup 
de force, un regruix intencionat en les arestes i perímetre de la forma se-
gons una direcció de llum convencional. 

El cas del dibuix de la façana del Palau Güell, una anàlisi
La representació de l’alçat i la secció de la façana del Palau Güell constitu-
eix un document paradigmàtic de les tècniques del dibuix de presentació 
emprades en els expedients administratius dels arquitectes del Modernis-
me. El dibuix, atribuït a Berenguer, ens mostra en l’alçat la composició dels 
elements arquitectònics de la façana, amb l’especejament de pedra i el re-
lleu per l’efecte del regruix de la tinta. La secció, en correspondència amb 
l’alçat, mostra la situació espacial dels diferents elements de la façana i les 
obertures. Les parts seccionades hi són tractades amb un ratllat de replè.

Les col·laboracions amb Gaudí. El Celler del Garraf. 
Autories controvertides
El paper de Berenguer en els projectes i les obres de Gaudí ha estat motiu 
de discussió per la dificultat de precisar el nivell d’intervenció de cadas-
cun en les diferents fases de l’obra. En el cas de l’atribució de l’autoria del 
Celler del Garraf aquesta situació ha estat objecte d’una polèmica que es 
va iniciar amb l’article de Joan Sacs “Gaudí-Berenguer”, publicat a la Nau el 
9 de gener de 1929, tot i que la descoberta dels plànols de l’obra a l’arxiu de 
Sitges, l’any 1978, mostren la signatura de Gaudí en aquest projecte. Resta 
per determinar la intervenció de Francesc Berenguer en la construcció del 
conjunt de l’obra i especialment a la porta d’entrada, a la tanca mòbil de 
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ferro forjat i a l’habitatge del porter, on es fan palesos aspectes composi-
tius i tractament de les fàbriques que el caracteritzen.

El dibuix d’ornamentació, una eina fonamental 
dels arquitectes modernistes
El Modernisme es caracteritza per la utilització de formes ornamentals 
sinuoses, inspirades en la naturalesa, així com per l’aplicació d’aquestes 
formes als esgrafiats de les façanes i interiors, paviments, elements de forja 
a les baranes i reixes, fusteria de tancaments i mobiliari en general. Podem 
dir que es tracta d’un sentit ornamental global que afecta a tota la produc-
ció artística de l’època. En aquest context, els arquitectes dibuixen en estil 
les peces més significatives de l’expressió del projecte.

Els dibuixos de Francesc Berenguer, una selecció 
Francesc Berenguer, amb unes habilitats reconegudes pel dibuix, es va 
lliurar al dibuix ornamental de les plantilles dels esgrafiats de les seves 
obres, les baranes, tanques i altres elements ornamentals de ferro forjat, 
les rajoles dels paviments hidràulics i el mobiliari singular, com un banc 
d’església i reclinatori, així com rètols i abecedaris. L’aplicació d’aquesta 
capacitat pel dibuix ornamental es manifesta en els plànols del Mercat de 
la Llibertat de Gràcia, on sobre l’esquema estructural bàsic de la Maqui-
nista Terrestre i Marítima hi aplicarà les frondes i elements escultòrics de 
ferro forjat que el caracteritzen. Aquest domini en els treballs de forja que-
dà també palès a la façana de l’antic Ajuntament de la vila de Gràcia, a les 
baranes de la casa del Parc Güell i del Centre Moral i Instructiu de Gràcia. 
Entre la selecció de dibuixos cal destacar el disseny dels canelobres i llàn-
ties de ferro forjat per a l’altar de Sant Josep de Calassanç a Montserrat. 
El dibuix de la façana de la casa Rubinat mostra també el treball acurat de 
Berenguer en la definició de les formes dels esgrafiats d’inspiració floral. 

L’OBRA DE BERENGUER

Context i arquitectura
Quan el curs 1881-82 Francesc Berenguer inicia els estudis d’ingrés l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona era dirigida per Elies Rogent, amb una orienta-
ció historicista que pretenia superar l’eclecticisme decimonònic. Quan pen-
ja definitivament els estudis l’any 1888 i comença la seva trajectòria profes-
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sional té lloc l’Exposició Universal de Barcelona, en la que hi participen els 
arquitectes més rellevants de l’època, molts d’ells amb vinculació acadèmica 
amb l’Escola d’Arquitectura. Barcelona proposava la seva expansió sobre la 
quadrícula de l’Eixample, ideada per Cerdà i Gaudí, que havia acabat la car-
rera l’any 1877. Ja havia construït la Casa Vicens, El Capricho, els pavellons 
de la Finca Güell i estava treballant en els projectes del Palau Güell, Les Te-
resianes i, des del 1883, en la continuació de les obres de la Sagrada Família.

Projectes propis i col·laboracions
La trajectòria de Berenguer es caracteritza pel servei i la fidelitat al seu mes-
tre Antoni Gaudí, del qual aprèn i aplica formes compositives i estructurals. 
La seva capacitat de treball també li permet altres col·laboracions, la més 
destacada amb Pascual Tintorer, que li deriva encàrrecs que tot i manllevar 
la signatura, podem considerar de l’autoria de Berenguer. La influència de 
Gaudí en l’obra de Berenguer es fa palesa en múltiples detalls i especialment 
en l’ús que fa del trencadís pels pinacles de remat de les torres i també als 
sota balcons dels edificis d’habitatges del carrer Gran de Gràcia, 77 i de la 
casa Rubinat del carrer de l’Or, 44, desenvolupant un notable joc cromàtic. 

Relació d’obres destacades
Mercat de la Llibertat (1888-1893)
Altar de Sant Josep de Calasanç a Montserrat (1891)
Reforma de façanes a la casa rectoral de Sant Joan de Gràcia (1894)
Cellers Güell al Garraf (1895-1904)
Santuari de Sant Josep de la Muntanya (1895-1902)
Ermita de la Mare de Déu de la Riera a Les Borges del Camp (1903-1904)
Centre Moral i Instructiu de Gràcia 
Casa d’habitatges al carrer Gran de Gràcia, núm. 77 (1905)
Casa d’habitatges al carrer Gran de Gràcia, núm. 15 (1906?)
Casa Rubinat al carrer de l’Or, 44 (1909)
Església de Santa Maria de Can Aguilera a Piera (1909-1910)
Casa del Mestre i Cooperativa a la Colònia 
Casa al Park Güell (1904)
Façana de l’antic Ajuntament de Gràcia (1905)
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1) Plànol de la façana del Palau Güell (Barcelona)
2) Cellers Güell al Garraf (Sitges)
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3) Cellers Güell. Porta d’arcades parabòliques amb tanca de ferro forjat (Sitges)
4) Francesc Berenguer i Mestres: El dibuixant arquitecte
5) Canelobres de l’altar de S. Josep de Calasanç - Basílica de Montserrat (Monistrol de 
Montserrat)
6) Mercat de la Llibertat (Barcelona)
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PERE CASELLES TARRATS 
Anton Pàmies Martorell

Estació Enològica (Reus)
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En primer lloc vull agrair a la Fundació Trencadís, haver confiat en mi a 
l’hora de pronunciar una conferència sobre la figura de l’arquitecte Pere 
Caselles i Tarrats, dins el cicle dedicat a l’Arquitectura Modernista a les 
nostres comarques.

Com sovint recordo, el 25 de novembre de 2000 i dins el magnífic Pave-
lló dels distingits de l’Institut Pere Mata de Reus, vaig pronunciar la meva 
primera conferència sobre en Caselles amb motiu del primer Seminari so-
bre el Modernisme, organitzat per l’Institut Municipal d’Acció Cultural de 
l’Ajuntament de Reus, el Centre de Lectura de Reus i el Departament de 
Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. Va ser el Dr. Pere An-
guera, bon amic meu, qui m’havia demanat, just sota el nostre campanar, 
si volia analitzar la figura i l’obra d’en Pere Caselles i així ho vaig fer, val a 
dir que amb força èxit de públic. Tot seguit vaig revisar el text i es va pu-
blicar dins d’un número de les Edicions del Centre de Lectura que recollia 
les diferents ponències d’aquell Seminari Modernista.

Anys després i d’acord amb Mossèn Gil, el seu rector, vaig donar una 
altra conferència dins el temple de Sant Joan, el mes de març de 2011, amb 
motiu de commemorar el centenari de la col·locació de la primera pedra. 
Tanmateix llavors només em vaig centrar especialment en el projecte i la 
construcció d’aquesta inacabada església del carrer de Prat de la Riba.

Novament el 15 de març de 2016 vaig pronunciar una altra xerrada di-
vulgativa al Centre de Lectura. Tanmateix aquesta vegada voldria donar una 
pinzellada més profunda en la seva biografia i en el conjunt de les seves obres.

VIDA I OBRA DE L’ARQUITECTE
PERE CASELLES I TARRATS (REUS 1864-1936)

Biografia:
Pere Caselles i Tarrats va néixer a Reus el dia 3 de novembre de 1864, pro-
bablement al carrer Montserrat; fou batejat a Sant Pere l’endemà mateix, 
el dia 4 segons documents descoberts a l’Arxiu. Era fill del matrimoni entre 
en Pere Caselles Farré, fabricant reusenc, i la Isabel Tarrats de Homdedeu, 
procedent d’una coneguda família dedicada al tèxtil. El seu germà, Josep 
M. Caselles, fou comerciant de vins i es va casar amb la senyora Maria Se-
gimón i Artells. Devia estudiar el batxillerat al col·legi dels Pares Escolapis, 
l’Institut situat al convent de Sant Francesc, després conegut com Institut 
Gaudí i actualment com Institut Salvador Vilaseca. 
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Va estudiar la carrera d’arquitecte a l’Escola d’Arquitectura, oberta el 
1875 i pertanyent a la Universitat de Barcelona, on obtingué el títol l’any 
1889 amb el projecte d’un hospital civil, el qual li valgué l’elogi unànime de 
l’Escola i el de l’Academia de Bellas Artes de Madrid. De la seva promoció 
només varen obtenir el títol cinc companys, entre ells en Pau Monguió i 
Segura, de Tarragona, quelcom més jove i amb qui l’uniria una bona amis-
tat tota la seva vida.

El 1890 ja realitza la restauració de l’Església de sant Ramon a la car-
retera del Morell i dins el terme municipal de Constantí i ja va exercir de 
suplent com arquitecte municipal a Reus. Aquest mateix any es va casar a 
Misericòrdia amb la senyora Maria del Carme Biarnès i Huguet i va obrir 
el primer despatx al carrer dels Seminaris núm. 20-2n de Reus.

S’adjudicà la titularitat de la plaça d’arquitecte municipal de Terol, si bé al 
cap de pocs mesos, ja el 31 de març de 1891 accedí a la de Reus, després de la 
mort del titular Sebastià Cabot i de la dimissió d’en Francesc Borràs i Soler.

El 1991 trasllada el seu despatx al carrer Sant Pere Apòstol 6-2n., fins 
que ja el 1995 obre el seu despatx definitiu a la plaça de la Constitució 1-1r. 
(avui plaça del Mercadal, cantonada amb el carrer del Vidre).

Si bé va passar alguns primers estius a una caseta llogada d’Alforja, aviat 
va poder adquirir una finca gran amb una masia, situada a la partida del 
Brugaret entre la carretera del Morell i la de Constantí, la qual aviat es cone-
gué com el Mas d’en Caselles. S’hi pot accedir des de la carretera de Reus al 
Morell, just abans del vial que porta al Polígon Industrial de Constantí, com 
també des de la carretera de Reus a Constantí a l’altura de l’aeroport.

Aquella finca era el seu autèntic refugi doncs s’estimava molt la terra i 
l’agricultura i era molt aficionat a les Ciències Naturals i a la Geologia. Diu 
la seva família que de seguida que trobava un forat s’hi acostava amb una 
tartana de les de l’època. El Sr. Caselles, lluny de fer despeses ostentoses en 
millorar la imatge del mas, va optar per anar comprant finques veïnes per 
augmentar l’explotació agrícola. Fins i tot va construir un petit pont, del 
que avui només en queden els dos estreps fets de mur de paredat i totxo 
vist, damunt el barranc que avui porta el seu nom, per a poder accedir més 
fàcilment a la finca que havia adquirit més tard. Va tenir dues filles, la Isabel 
que es va casar amb en Pau Ornosa Soler (doctor en farmàcia i més tard 
alcalde de Reus), i la Carme, que es va casar amb l’advocat Joan Bofarull i 
Molné, descendent dels propietaris del Mas Calvó i pares del jove Bernardo 
Calvó, el qual va morir assassinat a Darmós, al front de l’Ebre, als 17 anys.
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El matrimoni Pau Ornosa i Isabel Caselles va tenir cinc fills, nets per 
tant de l’arquitecte Pere Caselles i Tarrats. Van ser en Pau, Pere, Anton 
Maria, Joan i Isabel; només son vius els dos últims. Els seus testimonis i els 
de les vídues dels seus germans grans, han estat molt útils per anar desgra-
nant aquest perfil biogràfic, poc conegut fins avui.

Mentre estudiava a Barcelona, l’any 1888, ja va publicar articles d’opinió 
a “Lo Somatent”. Posteriorment, l’any 1915 també va publicar un article 
sobre “El Temple Expiatori de la Sagrada Família” a la revista de l’Asso-
ciació d’Arquitectes de Catalunya, amb motiu de l’homenatge a “tots els 
artistes i animadors de la grandesa de Barcelona”.

En Caselles era un home molt estudiós, metòdic i treballador; s’alçava a 
les sis del matí per a començar a treballar, ja que tots els matins els passava 
a l’Ajuntament fins a la seva jubilació a finals del 1929; les tardes les passa-
va al seu despatx privat de la mateixa plaça de la Constitució i als vespres 
donava classes de dibuix a l’Escola Municipal de Dibuix i Comerç, creada 
el 1895 de la qual va ser també director entre el 1922 i el 1930, un càrrec 
que segons diuen va desenvolupar amb amor i competència. Segons do-
cuments de l’arxiu de l’Institut Baix Camp, continuador de l’Escola del 
Treball, quin embrió havia estat aquella escola, Caselles va seguir sent-ne 
professor fins al mateix any de la seva mort, el 1936. 

També es coneix que era un home força religiós i tradicional; pertanyia 
a la Confraria de la Congregació de la Puríssima Sang. El 1929 publicà al 
núm.13 del Semanario Católico de Reus un treball sobre la llarga història 
d’aquesta Congregació i de quina església n’havia fet l’alçament del plànol 
de la planta general. Era soci i directiu del Centre Catòlic, del carrer de 
la presó, i també va ser soci actiu de la societat recreativa “El Círcol” de 
la qual el seu pare n’havia estat president i era conegut per freqüentar els 
espectacles culturals i festius del Teatre Fortuny, als quals la seva senyora i 
filles n’eren especialment assídues.

Li agradava molt la música i en especial l’òpera, tenia moltes partitures 
al seu estudi i a més tocava un piano de cua, dels pocs que llavors hi havia a 
Reus i que va ser destruït quan van forçar el seu domicili el juliol del 1936.

En tant que necessitat d’aigua pel reg de la seva finca i sent home expert en 
les obres públiques, no és d’estranyar la seva estreta vinculació al Sindicat del 
Pantà de Riudecanyes dins del qual ja el 1908 ocupava una vocalia de la seva 
Junta d’Obres (als seus arxius es conserva una foto de la Junta d’aquesta data), 
essent-ne el seu President des de l’any 1933 fins a la seva mort l’any 1936.
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Es va jubilar d’arquitecte municipal a finals del 1929, als 65 anys, passant 
la titularitat al també arquitecte reusenc Antoni Sardà Moltó, qui va gua-
nyar les oposicions convocades, obligant-se així a tornar de Barcelona, on ja 
començava a destacar al poc d’acabar la carrera. Tanmateix en Caselles va 
continuar treballant dins l’àmbit privat fins pocs dies abans de la seva mort, 
ja que als arxius es guarden una bona quantitat d’expedients ja signats per 
ell, sobretot d’habitatges unifamiliars (reformes, nova planta...) datats entre 
1930 i fins i tot en ple mes de juliol de l’any 36, quan el varen matar.

En efecte el Sr. Caselles va morir el dia 27 de juliol de 1936, assassinat 
al barranc, molt a prop del seu estimat mas; segons testimonis familiars, 
passava l’estiu allí, envoltat dels seus nets, quan uns homes el van anar a 
buscar amb una camioneta, excusant-se en el fet que calia anar a fer un 
reconeixement a un poble veí, comentant que aviat tornarien. Tot i que 
sembla que coneixia bé a algun d’ells, el comportament dels altres va fer 
que hi pugés recelós; a uns centenars de metres van aturar-se i li van dis-
parar uns trets al cap que es varen sentir clarament des del mas.

No feia ni deu dies de l’alçament del general Franco i per tant de l’inici de 
la guerra civil; probablement el seu tarannà conservador i la rancúnia que li 
tenia algun veí de la finca que el podria haver denunciat, foren l’excusa per-
què es convertís en un blanc idoni d’un dels piquets esquerrans que apro-
fitant el desconcert dels primers dies de guerra, van assassinar a diversos 
personatges de la burgesia local. Quinze dies després van assassinar també 
a mossèn Jocund Bonet, el rector de l’església de Sant Joan, que li havia en-
carregat les obres. Les restes de l’arquitecte reposen al cementiri de Reus.

Sembla que el mateix dia de la mort ja havien saquejat el seu despatx, 
destruint mobles i cremant llibres i plànols dels seus arxius. Tanmateix al-
guns familiars encara conserven cert nombre de llibres de la seva bibliote-
ca particular i alguns records personals com el tampó del seu ex-libris amb 
la seva fotografia, la placa de llautó de la porta del seu despatx, el rellotge 
de butxaca i algunes fotos familiars. Entre els seus llibres es conserven per 
exemple els quatre toms del diccionari de l’arquitectura de Viollet-Le-Duc 
(s. XI al XVI), editat en francès. També es conserven alguns toms dels es-
tudis que sobre Santa Maria del Mar havia publicat l’arquitecte Bonaven-
tura Bassegoda, a qui ell apreciava molt, així com també alguns exemplars 
de La Construcción Moderna, publicació d’abast estatal on en el núm. 4 de 
1916, s’hi publicà com a mostra, un gran projecte inèdit d’en Caselles; es 
tracta del projecte complet per un nou mercat municipal al carrer Batán, 
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datat el 31 d’octubre de 1911 i no construït; inclou tots els plànols, els càl-
culs de l’estructura portant, la memòria i el pressupost detallat.

Reconeixements i distincions
Entre les distincions rebudes cal assenyalar el fet que el 6 de juny de l’any 
1904 el Rei Alfonso XIII li atorgà el guardó de Cavaller de l’Ordre de Isabel 
la Católica. Es tracta d’un títol honorífic que conserven els seus familiars 
i on es pot llegir:

 Por cuanto queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Vos Don 
Pedro Caselles y Tarrats, he tenido a bien nombraros por Mi Decreto 
de tres del actual, Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica, 
libre de gastos con arreglo a la ley de presupuestos de mil ochocientos 
cincuenta y tres.

 Por tanto os concedo los honores, distinciones y uso de las insignias 
que os corresponden a tenor de los Estatutos confiando por las cuali-
dades que os ditinguen, en que os esmeraréis en contribuir al mayor 
lustre de la Orden. Y de este titulo, refrendado por el Secretario de la 
Orden y firmado por el Gran Canciller, se tomará razon en la Conta-
duria de la misma.

 Dado en Salamanca a treinta de septiembre de mil novecientos 
cuatro. Yo el Rey D. Alfonso XIII, por la Gracia de Dios y la Consti-

tución, Rey de España.

També va merèixer la Creu de Plata al mèrit civil, una distinció molt 
apreciada pel Pere Caselles que va obsequiar a la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang, per tal que la pogués lluir el seu Sant Crist cada Divendres 
Sant. Molts anys després de la seva mort, l’any 1979, el consistori munici-
pal acordà dedicar un carrer a la seva memòria; concretament es tracta del 
carrer paral·lel al carrer del Carme Baix que s’inicia a la plaça d’Hèrcules, 
conegut fins llavors com a carrer Nou de Misericòrdia. Els seus gairebé 
quaranta anys exercint com arquitecte municipal de Reus i la gran quan-
titat d’obres que ens ha deixat (algunes malauradament ja enderrocades), 
penso que mereixen l’agraïment dels reusencs en general i dels professio-
nals en particular i que ens aturem a analitzar amb més detall bona part de 
les seves obres i projectes.
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Els seus principis professionals
Com a tècnic municipal, ja l’any 1890 actua dirigint les obres de l’escor-
xador municipal segons projecte d’en Francesc Borràs i Soler; el 1892 va 
projectar dues carrosses representatives dels segles XVII i XVIII per a les 
festes de la Verge de Misericòrdia, amb un elevat nivell artístic. El 1898, 
projecta per l’exèrcit de cavalleria, el conegut com a “Picadero” de la plaça 
dels Quarters de Reus, ja enrunat fa anys, tot i que com molts altres pro-
jectes, vagi signat pel seu company Pau Monguió. També destaca pels seus 
projectes en l’àmbit del sanejament i l’abastament d’aigües de la ciutat.

En l’àmbit privat, el 1896 projecta una capella d’estil gòtic per una casa 
particular; el 1901 i dins del Palau Bofarull del carrer Llovera, reforma la 
seva escala principal donant-li probablement l’aspecte que encara conser-
va avui. 

També d’aquells primers anys són la Casa Tarrats, la casa Homdedeu, la 
casa Sardà o la coneguda com la casa Punyed, són obres que corresponen a 
un estil neogòtic, abans de decantar-se per l’estil més floral, propi dels seus 
projectes de la primera dècada del s. XX, sobretot dins l’àmbit dels seus 
encàrrecs privats. D’aquesta època cal destacar la seva col·laboració en la 
direcció d’obres dels primers pavellons de l’Institut Pere Mata que projectà 
en Lluís Domènech i Montaner i que sense dubte influirien en algunes de 
les seves obres immediates. 

SELECCIÓ D’OBRES DE CAIRE PÚBLIC MÉS SIGNIFICATIVES

L’escorxador municipal
Justament en acabar la carrera, entre els anys 1890 i 1892 es fa càrrec de 
la direcció d’obres de l’escorxador municipal, projectat el 1889 per l’arqui-
tecte reusenc Francesc Borràs i Soler o pel Francesc Barba Masip, segons 
una altra font consultada. Destacava el disseny del petit edifici aïllat per a 
la bàscula municipal que hi havia a l’entrada, avui ja enderrocat, construït 
probablement pel Caselles entre el 1908 i 1909.

El monument al general Prim
L’any 1892, entre dotze participants, va guanyar el polèmic concurs pel 
projecte de monument al General Prim a Reus, amb la col·laboració de 
l’escultor barceloní Lluís Puiggener, el qual també realitzaria el monument 
a Prim del Parc de la Ciutadella, a Barcelona. L’escultura eqüestre de bron-
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ze es va col·locar el 1893. A la banda sud del peu de pedra hom pot apre-
ciar el nom de Pedro Caselles, una de les poques ocasions on l’arquitecte 
signa la seva obra.

Escola Prat de la Riba
Respon a un acurat projecte de 1910 i es localitzen al carrer Prat de la 
Riba 36, cantonada amb el passeig Sunyer, essent el primer edifici escolar 
construït per la municipalitat amb l’ajuda estatal. Es tracta d’una planta en 
forma de hac, restant reculada respecte als dos carrers i deixant un pati 
de jocs arbrat al costat sud. Es varen inaugurar el dia 10 de juny de 1917, 
essent contractista general en Pau Bartolí. El seu cost va ser d’unes 120.000 
pessetes, rebent una subvenció estatal de 25.000 pessetes, la qual cosa jus-
tifica que hom pugui descobrir alguna simbologia espanyola llaurada a les 
pedres, juntament amb la més catalanista i local.
Realment, com en el cas de l’Estació Enològica, es tracta d’un dels millors 
exemples del modernisme local pel que fa a edificis públics. Va ser cons-
truït en ple període de la Mancomunitat de Catalunya; l’accés general a 
les escoles es produeix des del carrer de Prat de la Riba i està doblat, igual 
que bona part de les dependències interiors i de les sortides al pati; això 
responia al costum de l’època de separar els nens de les nenes.
Cada ala del conjunt gaudeix de grans finestrals que permeten una bona 
il·luminació i una ventilació creuada; en canvi, tots els testers són cecs. 
Aprofitant aquesta circumstància es disposen uns falsos finestrals com a 
suport d’uns mosaics de rajola de València de 15x15 cm de pasta blanca i 
amb dibuixos esmaltats en blau atribuïts a Francesc Labarta, un reconegut 
artista barceloní que col·laborava habitualment amb en Lluís Domènech 
i Montaner, i que precisament Caselles devia conèixer quan treballaven 
junts a l’Institut Pere Mata; a l’ala més llarga les rajoles s’utilitzen per a 
pintar-hi uns motius religiosos del nou testament sobre la infància i vida 
de Jesús, en relació als nens i l’educació. A la façana de ponent un mo-
saic està destinat a l’Anunciació de Maria amb el següent text: El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti… i l’altre al pessebre, Hallaréis el Niño envuelto en 
pañales…; a la façana de llevant, de cara al mercat central, un mosaic re-
presenta Jesús assegut dins el temple conversant amb quatre savis, amb 
el text Entre los doctores oyéndoles, preguntándoles… i l’altre amb Jesús 
envoltat de mares amb els seus fills i el text Abrazándoles les bendecía… Al 
centre de cada façana testera destaca un cercle emmarcat i un escut amb 
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la rosa de Reus i unes fulles disposades radialment; aquest motiu apareix 
en diferents llocs i esculpit en pedra sorrenca.
Pel que fa a l’estructura, cal comentar la de les cobertes, a base d’arcs de 
fàbrica de totxo que suporten les bigues, atirantats per perfils horitzontals 
de ferro que a la vegada suporten unes voltes de maó molt rebaixades que 
fan de fals sostre de les aules i serveis. 

Les teulades tenen dues vessants molt pronunciades i s’aprofita per in-
tercalar unes teules verdes de ceràmica vidrada entre les de ceràmica na-
tural. Fan dibuixos geomètrics de manera semblant a les de l’Institut Pere 
Mata, en quina direcció d’obres cal recordar, havia col·laborat.

Cal remarcar la composició de totes les façanes amb obertures de mides 
semblants i disposades de manera simètrica. Damunt un sòcol de pedra ca-
rejada es recolzen els murs de fàbrica d’obra vista. Les obertures són dispo-
sades amb uns escopidors de totxo aplantillat i en sardinell, com les llindes. 
També cal fer esment dels motius escultòrics fets en pedra sorrenca: escuts, 
claus d’arc, etc... La tanca, tot i haver-se reformat en bona part, manté en el 
tram de l’entrada principal el disseny original molt propi d’en Caselles.

Escola Rubió i Ors
El projecte està datat l’any 1911 i està situat al carrer Rafael de Casanova 
6, cantonada amb el carrer de l’Aiguanova. Es tracta d’un edifici d’una sola 
planta de forma rectangular i aïllada respecte les mitgeres i les alineacions 
dels dos carres; això l’obligà a projectar una interessant tanca perimetral on 
va aplicar el mateix disseny utilitzat en els masos construïts uns anys abans. 
Després de perdre l’ús escolar ja fa molts anys, finalment l’Ajuntament les 
va recuperar primer com arxiu municipal i finalment com a magatzems.

Escola Primo de Rivera (ara Pompeu Fabra)
En ple període de la Dictadura i quan en Jaume Plana i Gaya n’era l’alcalde, 
en Pere Caselles rep l’encàrrec de projectar un nou grup escolar al carrer 
Sardà, abans conegut també com a com carrer dels Jutjats.

L’encàrrec del Sr. Ricardo Wyneken (President de la Comissió de Cultu-
ra municipal, cap de La Unión Patriótica i director del diari La Unión) era 
el d’atendre el greu dèficit escolar construint unes Escoles Nacionals amb 
4 aules per a nens i 4 per a nenes, proposant el nom de Primo de Rivera a 
fin de enaltecer y perpetuar el nombre del salvador de nuestra patria. El 
cost final va ser d’unes 125.000 pessetes de 1928.
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El projecte està datat el dia 27 de gener de 1926 i l’obra es va adjudicar al 
constructor Pere Munné i Llop essent inaugurada el 14 d’abril de 1928 amb 
gran solemnitat. El diari local La Unión, publicà un opuscle especial per 
celebrar la inauguració del grup escolar, com homenatge directe al cap de 
govern espanyol Miguel Primo de Rivera y de Orbaneja; a més d’aturar-se 
en fer un resum de la història de la ciutat i dels seus fills il·lustres, dedica 
un bon nombre de pàgines en donar a conèixer el projecte d’en Caselles i 
un bon reportatge fotogràfic de la seva inauguració, tenint oportunitat de 
veure l’aspecte que llavors tenia l’arquitecte i també el d’altres autoritats 
locals prou conegudes.

El projecte ja no té cap influència modernista i més bé respon a un estil 
clàssic i auster amb un llenguatge renaixentista, més proper potser al que 
es coneix com a Noucentisme. Caselles va disposar les aules per a nens a 
la planta baixa i les de les nenes a la planta superior. Va tenir en compte la 
majoria de normatives de tipus higienistes pròpies de l’època (superf ície 
mitjana per alumne i aula, assolellament, àrees de jocs, etc…).

A finals dels anys setanta va estar a punt de ser enderrocat amb l’excusa 
de l’aparició d’unes esquerdes preocupants produïdes per la construcció 
d’un seguit de refugis durant la passada guerra; tanmateix un grup de com-
panys representant l’arxiu històric del Col·legi d’Arquitectes a Tarragona, 
vàrem lluitar per impedir-ho demostrant que es mereixia una rehabilitació 
i ser recuperat com a peça important del patrimoni arquitectònic reusenc. 
Finalment a la dècada dels noranta, el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat i seguint el projecte encarregat a l’arquitecte barceloní Felip 
Casajuana Salvi, el va recuperar i fins i tot ampliar satisfent la demanda 
escolar del centre de Reus.

El Teatre Circ
La idea de construir un teatre d’estiu ja es va gestar l’any 1900 amb la des-
aparició dels Jardins de l’Euterpe dissenyats pel Josep Tapiró a la banda 
nord del passeig de Mata. Per això els socis de El Círcol varen impulsar 
un projecte als horts del convent dels frares carmelites; l’encarregaren al 
Lluís Domènech i Montaner que llavors estava construint l’Institut Pere 
Mata i projectant els seus primers habitatges senyorials a Reus; el projecte, 
realment preciós va arribar a ser aprovat per l’ajuntament, tanmateix l’in-
compliment de l’arquitecte en presentar el pressupost i els darrers detalls 
varen molestar la junta del Círcol, la qual va decidir repescar un projecte 
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de teatre prefabricat ideat per l’arquitecte barceloní Ricard Magdalena i 
previst per ser instal·lat a Castelló.

En necessitar alguna adaptació al lloc i un director d’obres, fou nome-
nat en Pere Caselles, el qual també va projectar la tanca perimetral de fus-
ta i més endavant el conegut quiosc de davant la porta de l’hospital, amb 
un basament quadrat que mesurava 14 m. i una altura total de 7 m. i on hi 
havia una cafeteria amb terrassa mirador i els serveis a sota seu.

Les obres es varen iniciar l’any 1901 i els contractistes foren el Manuel 
Cochs i l’Antoni Montseny, probablement el mateix que l’any 1929 cons-
truiria el Palau Nacional de Montjuïc. La decoració del sostre i de la façana 
va anar a càrrec del reputat pintor local Tomàs Bergadà. Tenia una capa-
citat d’unes 800 persones, que a partir del 1902 ja varen poder gaudir dels 
carnavals, d’uns jocs florals, concerts i conferències.

Tanmateix entre 1925 i 1931 s’acusà un decaïment general de l’activitat 
social que, juntament amb un petit incendi i unes patologies que obliguen 
al mateix Caselles a limitar-ne l’ús, faran que sigui enderrocat l’any 1935 
i que finalment l’Ajuntament adquireixi els terrenys al Círcol, subvenint 
així dèficits del Teatre Fortuny i d’altra banda possibilitant que l’arquitecte 
Sardà projectés just abans de la guerra i edifiqués just després, el nou mer-
cat central, reprenent en certa manera l’antic projecte d’en Caselles previst 
inicialment allí on ara hi ha el carrer del Batan.

La Palma
Es tracta d’una construcció lineal d’una sola crugia, com a local d’estiu per 
a la coneguda societat La Palma. Els plànols estan signats el 22 de gener 
de 1903. L’hort, situat entre el carrer Alt de Tívoli i el passeig de Mata te-
nia l’accés pel carrer Ample (abans carrer dels Seminaris) i era propietat 
del Sr. Joan Gombellas i Casas. Destaquen els arcs carpanells entre pilars 
i l’ornamentació a manera de capitells, així com també l’alta portalada de 
mig punt de l’entrada principal. Unes veles mòbils protegien del sol el pati 
de butaques que servia a la vegada de pista de ball. Fa alguns anys l’Ajun-
tament va rehabilitar les façanes i va reformar l’àrea escènica coberta. Poc 
després l’arquitecte municipal Gabriel Bosques va completar l’illa amb 
l’edifici de serveis per a la joventut, amb accés pel carrer de Castellvell.

Club velocipedista
L’any 1895 projecta i dirigeix un nou velòdrom per al Club Velocipedista 
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de Reus. Es tractava de disposar un paviment de formigó polit, adaptat di-
rectament damunt del terreny modificat prèviament. Segons un dels plà-
nols de Reus aixecats pel propi Caselles, aquest equipament estaria situat 
entre el passeig de Sunyer i l’actual avinguda del President Companys.

El Banc d’Espanya
Es tracta d’un projecte datat el 1902 i signat pel Pau Monguió, quina cons-
trucció es va allargar fins al 1904, quan tot i tenir feta la bastida per a la 
torre de la cantonada, que hauria rematat el conjunt, es va desmuntar i ja 
no es realitzaria mai. Es va construir en el solar on hi havia el Teatre Prin-
cipal. Es tracta d’un edifici singular tant per l’aguda cantonada que ofereix 
a la plaça de Catalunya, com per la seva altura (4 plantes molt altes), com 
per l’ús al qual es destinava: sucursal del Banc d’Espanya a la planta baixa 
i soterrani, i habitatges pels seus directius i altres treballadors a la resta de 
plantes.

Malgrat l’època del projecte, Caselles no utilitza un llenguatge moder-
nista com l’emprat a altres cases en aquell principi de segle. En aquest cas 
utilitza un estil clàssic amb elements barrocs, que ell dominava molt bé 
per la formació acadèmica rebuda a l’escola d’arquitectura.

La planta s’estructura a partir de tres crugies, gairebé iguals, disposant 
la caixa d’escala centrada i uns celoberts a cada costat; al soterrani hi havia 
la caixa forta cuirassada a la qual s’hi accedia des d’una escala situada a la 
cantonada.

L’estructura és de tipus murària, a base de murs de càrrega i forjats amb 
perfils metàl·lics i revoltons, tanmateix a la planta baixa hi disposa alguns 
pilars de fosa i bigues de gelosia per oferir uns espais més diàfans per a 
l’atenció al públic.

La pedra de soldó o de Vila-seca, emprada en bona part de l’ornamen-
tació de les façanes i en especial en el balcó principal, s’ha anat deteriorant 
molt i ja va ser objecte de rehabilitació als primers anys vuitanta.

L’Estació Enològica
L’Estació Enològica és un edifici dels més grans projectats i construïts pel 
Pere Caselles. Ocupa una illa sencera en uns terrenys cedits per la ciutat al 
passeig Sunyer, prop del camí de Riudoms. L’Estat es va fer càrrec del cost 
de les obres. El projecte es va redactar el 1905 i l’obra va ser inaugurada 
el 1910 si bé ja funcionava el 1907. L’edifici contenia diferents laboratoris, 
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biblioteca, sala per balances, galeria fotogràfica, un observatori meteoro-
lògic, dos grans cellers, sala de degustació i grans aules, essent considerat 
en aquella època el millor edifici de l’Estat destinat a la viticultura i l’enolo-
gia. Segons la memòria explicativa el gran pati central permetria situar-hi 
possibles ales d’ampliació segons les necessitats. 

També gaudia d’un habitatge pel director de l’entitat, situat a uns dels 
pisos de l’edifici més alt del conjunt. Els materials emprats (obra vista, pe-
dra llaurada, ceràmica vidriada…) i molts detalls, recorden els primers 
pavellons de l’Institut Pere Mata, els quals havia dirigit al costat del Lluís 
Domènech i Montaner.

El projecte va ser publicat en una revista de difusió a tot l’Estat com a 
model a seguir. Va ser restaurada l’any 2000 per “l’Escola-Taller Pere Case-
lles”, sota la direcció de l’arquitecta Carme Fernández i gràcies a un conve-
ni amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

L’església de Sant Joan
L’any 2011 es va celebrar el centenari de la col·locació de la primera pedra 
d’aquest nou temple. Tanmateix Caselles ja havia rebut l’encàrrec de la Junta 
d’Obres el 1908, per indicació del rector d’aquesta nova parròquia en Jocund 
Bonet. Tot i així el projecte l’acabaria signant l’arquitecte tarragoní Ramon 
Salas i Ricomà atès que era l’arquitecte diocesà de Tarragona i així des de 
Madrid es veuria millor el seu finançament. Tot i així, després de molts en-
trebancs, se sap que només es va subvenir prop del deu per cent del seu cost.

Es tractava del projecte de la nova església expiatòria al Sagrat Cor de 
Jesús, titulada de Sant Joan, a situar a l’antic camí de l’Aleixar, l’actual carrer 
Prat de la Riba. Suposava el trasllat de la parròquia de Sant Joan Baptista, 
construïda l’any 1866 en el convent de la Providència del carrer de sant Pan-
cràs, seguint els plànols del llavors tècnic municipal, el mestre d’obres Pere 
Monné. Com d’altres, aquest convent ja es va enderrocar als anys setanta.

Es tracta d’un nou temple en estil neogòtic, molt ben projectat i dibuixat, 
doncs Caselles tenia molts coneixements del gòtic a través dels llibres de 
Viollet-le-Duc i els estudis de la carrera d’arquitectura. La planta és de creu 
llatina amb una alta nau central, dues laterals i un cimbori sense deambu-
latori. La primera crugia, amb façana principal, no va arribar a construir-se 
mai; incloïa un campanar octogonal d’uns 35 m d’altura i una capella sin-
gular a cada costat del vestíbul d’accés, amb el baptisteri. Els plànols es pu-
bliquen a la revista El Heraldo (1926) i es troben a l’Arxiu de l’Arquebisbat.
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Com a novetat constructiva d’interès, cal destacar la utilització de l’ano-
menat ciment armat encofrat, per a la confecció dels arcs i nervis estructu-
rals; tanmateix tota la plementeria entre arcs i els propis contraforts es van 
seguir construint a la manera tradicional amb pedra concertada i també 
amb una ornamentació en bona part feta a base de pedra natural escul-
pida. Per diverses raons, la majoria de caire econòmic, la construcció de 
l’església es va interrompre diverses vegades. L’any 1932 la va inaugurar el 
cardenal arquebisbe de Tarragona monsenyor Vidal i Barraquer. En escla-
tar la guerra el temple va patir molts espolis, cremant imatges i destruint 
les vidrieres, tot de gran valor. Va ser ocupat pel sindicat de fusters que 
hi treballaven al seu interior. Fins després d’acabar la guerra i ja després 
de la mort de l’arquitecte, no es va poder rematar el suficient com per a 
poder celebrar-hi culte, renunciant ja a l’acabament de les obres segons el 
seu projecte. Del seu interior podrien destacar-se entre altres, les pintures 
de la Magda Folch a la capella de la verge de Montserrat, la capella de la 
Sagrada Família i també la de Sant Anton Maria Claret, projectada per 
l’arquitecte Adell als primers anys cinquanta.

Als anys noranta els companys Rafael Bertran i Pau Pérez, van ende-
gar unes importants obres de reforma a l’absis, afegint un edifici, de línies 
molt contemporànies, de formigó armat deixat vist, ubicant la capella del 
Santíssim a la planta baixa i una residència d’estudiants a les plantes supe-
riors. Finalment, cap al 2010, uns altres tècnics van disposar uns columba-
ris als soterranis, van ordenar els espais lliures que envolten el temple i van 
dirigir les reformes interiors amb un nou paviment i unes pintures murals.

Reformes del Santuari de la Verge de Misericòrdia
Ens referim al projecte de reforma de la façana i de construcció d’un pòrtic 
pel Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, datat el 7 de juny del 1913, 
per encàrrec de la Junta de l’Administració del temple. És conegut el fet 
que prèviament Gaudí havia fet uns esbossos per reformar la mateixa faça-
na principal i una tanca de la finca; va ser per una discussió amb els veïns 
sobre la seva delimitació quan sembla que Caselles va haver d’intervenir 
fent un arbitratge en tant que arquitecte municipal; Gaudí no hi estaria 
d’acord i finalment va desistir de la seva proposta. 

Segons els plànols del projecte de Caselles, es tractava de construir un 
nou pòrtic adossat davant l’entrada principal, amb una volta capaç de su-
portar una monumental torre rematada amb un campanaret. Es va realit-
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zar una col·lecta popular que només va permetre construir el pòrtic i la 
volta, amb unes pilastres d’estil renaixement. El 1920 només s’havien pujat 
els quatre pilars. El 1936, amb l’inici de la guerra i la cremada de l’interior 
del santuari, es varen aturar les obres quan la gran volta ja estava acabada.

Als anys noranta i per tal de rematar d’alguna manera l’actuació inicia-
da i no deixar la coberta plana que es devia considerar poc adient, l’arqui-
tecte Joan Bassegoda Nonell va rebre l’encàrrec de la Junta i va projectar 
i dirigir una teulada de quatre aigües amb uns pinacles a les cantonades.

A la plaça del Santuari, entre l’arbrat i enfront l’entrada lateral, hom pot 
apreciar una altra obra d’en Caselles, ens referim a la creu commemorati-
va, feta de pedra i disposada damunt d’una base amb graons.

El cementiri d’Almoster
Històricament ja és conegut que l’actual municipi d’Almoster havia tingut 
una forta dependència administrativa de Reus. Per això no és d’estranyar 
del tot, que a l’Arxiu Comarcal de Reus, es localitzés un lligall amb els 
plànols del Cementiri d’Almoster, signats pel Pere Caselles i datats l’any 
1922. Es tracta d’un petit recinte, gairebé quadrat amb un accés a manera 
de portalada amb certa decoració i situat carrer Puig d’en Cama. Malgrat 
la seva saturació, es conserva amb relatiu bon estat i fa uns anys es varen 
rehabilitar les seves façanes.

Monument al poeta Bartrina
Caselles va rebre l’encàrrec municipal d’un projecte pel monument al po-
eta Joaquim M. Bartrina i d’Aixemús a la plaça de Catalunya; pel bust de 
bronze va comptar amb la col·laboració del conegut escultor local Ramir 
Rocamora i pel basament i ornamentació, amb la del picapedrer Pau Bar-
tolí; malgrat respondre a un projecte datat en anys anteriors, no es va in-
augurar fins al 16 d’octubre de 1927.

ALGUNS PROJECTES PER A L’ADMINISTRACIÓ, 
NO CONSTRUÏTS

1911. El nou mercat central
Projecte complet per un nou mercat d’abastaments situat al carrer de 
Batán, prop del carrer de Santa Clara, modificant el traçat dels carrers 
que ara coneixem. La data del projecte és el 31 d’octubre de 1911 i a més 
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de la premsa catalana i espanyola, també se’n va fer ressò una revista es-
pecialitzada com era El Cemento y Materiales de Construcción en els seus 
núm. 24 i 25 corresponents als mesos de febrer i març de 1912, si bé la 
publicació definitiva i la més completa va ser la del núm. 4 de La Cons-
trucción Moderna no editada fins a l’abril de 1916. El va redactar en tant 
que arquitecte municipal, essent President de Foment en Joaquim Navàs i 
alcalde de Reus el Sr. Briansó.

A la memòria, Caselles fa un erudit repàs a l’evolució històrica de la pla-
ça o de l’àgora grega o el fòrum romà, fins a la seva època, justificant així 
l’emplaçament del nou mercat. També fa una anàlisi històrica molt inte-
ressant dels mercats de Reus, valorant el seguit de dificultats en trobar un 
lloc adient. La proposta contempla una construcció rectangular amb una 
superf ície d’uns 2.750 m2 amb una sola planta baixa constituïda per tres 
naus de diferent altura i un soterrani, prou ventilat, si atenem el desnivell 
dels carrers que l’envoltarien. L’amplada de la nau central era de 16 m amb 
una altura fins el carener de 18 m; la de les naus laterals era de 7 m de llum 
i uns 11 m d’altura. Aquestes dades donen prou idea de l’envergadura del 
projecte i de què, en cas de construir-se hauria estat prou comparable al 
mercat modernista fet a Tarragona per en Josep M. Pujol de Barberà.

Resulta interessant seguir els càlculs efectuats pel dimensionat dels 
murs (fórmules de Rondelet) dels pilars de fosa (fórmula d’Hodgkinson) i 
de les jàsseres i biguetes d’acer (fórmula de Planat i Marvà). El pressupost 
estimatiu era d’unes 350.000 pessetes de 1911.

Desconeixem els diferents motius que varen impedir la construcció del 
nou mercat; tanmateix la ciutat va poder anar passant fins que el nou arqui-
tecte municipal, el Sr. Antoni Sardà, va projectar el nou mercat central, ja als 
anys trenta, si bé la guerra del 1936-39 va impedir la seva construcció fins 
als primers anys 40. El lloc escollit seria el mateix solar que ocupava el Teatre 
Circ, construït el 1901 i enderrocat el 1935 per haver quedat abandonat.

1925. Avantprojecte de reforma de les Cases Consistorials
Els seus plànols es poden observar a les pàgines del Dietario Reusense 
Contemporáneo de 1926. Diverses àrees del Palau Municipal es trobaven 
en molt mal estat; de fet es va declarar ruïnós l’any 1923 i per això Caselles 
va redactar un avantprojecte, molt ben definit, el qual només va ser seguit 
en algunes parts, doncs aviat s’aturarien les obres per motius econòmics i 
les fortes crítiques al sistema d’adjudicació a l’empresari Pau Bartolí.
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Una vegada jubilat en Caselles, l’arquitecte Antoni Sardà reprendria el 
fil amb el seu projecte del 1932 el qual tenia uns plantejaments molt més 
ambiciosos en fer comprar més cases veïnes per fer més gran el solar. Les 
obres varen durar molts anys i realment no es van acabar fins al 1952 en 
rematar el campanaret de la cantonada. Bàsicament la diferència entre els 
dos projectes es trobava en la situació i magnitud del saló de sessions i en 
la composició i proporcions de les diferents façanes.

1927. Edifici per a Correos i Telégrafos
Avantprojecte pel nou edifici de Correos i Telégrafos a situar a la cantonada 
entre la raseta de Selva i el carrer del Dr. Robert. Es tracta d’un treball molt 
complet datat el mes de gener del 1927, quins plànols originals conserva 
l’arxiu històric del Col·legi d’Arquitectes a Tarragona. En ell s’hi poden apre-
ciar influències centreeuropees com la creació d’un gran pati central a tota 
altura cobert per vidrieres, al voltant del qual s’organitzen les dependències.

Tanmateix aquest projecte no prosperaria i no seria fins després de la 
guerra amb la urbanització de l’anomenada plaça dels Màrtirs, avui de La 
Llibertat, segons disseny de l’arquitecte Sardà, quan es construiria el de-
finitiu edifici de Correus, seguint un projecte molt més contingut i que 
probablement ja seria redactat per un funcionari del Ministeri de Madrid.

Escola de Comerç
Recentment he descobert els plànols, dels anys vint, per l’Escola de Comerç 
de Reus que s’havia d’ubicar a una cantonada de la plaça de les Oques, se-
gons una de les publicacions recents de la Cambra de Comerç. La planta i 
les façanes són d’un estil molt clàssic, amb una acusada simetria, molt prò-
pia de la formació rebuda pel Caselles i d’aquella època. Malauradament, 
com altres projectes de Caselles, a Reus i a municipis propers, aquest no 
es va arribar a construir.

El disseny urbà i l’urbanisme
Reus, al tombant del segle XIX-XX tenia uns 27.000 habitants, els matei-
xos gairebé que quan s’inicià el s. XIX i uns mil més que la veïna Tarrago-
na. Per tant realment res no justificava la conveniència de projectar grans 
eixamples urbanístics; tanmateix Caselles regularment va anar fent uns 
alçaments de l’estat de la ciutat, els quals, a manca de fotoplans, ens per-
meten ara copsar amb precisió la seva evolució.
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A tall de mostra i a banda d’un plànol de Reus alçat el 1893, em permeto 
avui analitzar-ne tres molt significatius:

 1. Plànol de la ciutat de Reus a escala 1:7.200
 Publicat a la Geografia General de Catalunya, revisat per en Caselles, 

que correspon a una data aproximada entre 1900 i 1905, retolat en 
català i en el qual destaquen curiositats com el plantejament d’un nou 
carrer que arrencaria de la nova estació dels directes fins a arribar al 
Passeig de Mata i que ja no s’obriria mai; o l’aparició de la gran esplana-
da que ocupava el Teatre Circ, davant l’Hospital de Sant Joan i la cons-
tatació de la presència de la fàbrica de gas sota la Riera del Molinet.

 2. Plano General de la Ciudad de Reus
 Va ser alçat per en Pere Caselles, com arquitecte municipal, el 9 d’oc-

tubre de 1917. Ja s’aprecien tots els passejos de ponent, l’estació del 
nord, la plaça dels Quarters o el barri de l’illa, a llevant de la Riera de 
Miró. A banda del plànol original guardat a l’arxiu municipal, està 
publicat dins el programa “Reus: Festes i Fires” de 1919.

 3. Plano de la Ciudad de Reus: aprox. 1927
 Publicat a La Unión, revista de la Unión Patriótica de Primo de Ri-

vera a Reus, l’abril de 1928. S’hi pot apreciar el solar destinat a la 
nova presó, el traçat de la Urbanització Quintana a la carretera de 
Montblanc, els parcs de la zona del Reus Esportiu i l’eixample urbà 
al costat del passeig Sunyer, el conegut com “barri dels poetes” pels 
noms donats als seus carrers o Urbanització d’en Benet, pel propie-
tari inicial dels terrenys. O també la prolongació del traçat del carri-
let de Salou, fins a l’estació del carrer del Palo Santo.

 Durant els prop de quaranta anys en els que Caselles va exercir d’ar-
quitecte municipal, a banda d’edificis públics més o menys rellevants, 
va tenir ocasió de projectar i realitzar diverses obres d’urbanització 
per a donar suport a nous eixamples o suplir dèficits acumulats.

 L’any 1909 signa el projecte d’urbanització del carrer Castelar, cor-
responent a la part superior del carrer Ample o dels Seminaris, fins 
a arribar al passeig de Mata.

 Entre el final de la primera dècada i durant tota la Dictadura de Pri-
mo de Rivera, en Caselles va projectar petits eixamples capaços de 
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donar cabuda al creixement vegetatiu que la ciutat experimentava 
(pensem que encara no es produïen els fenòmens migratoris propis 
dels anys cinquanta). Cal destacar sobre tot el traçat de la nova urba-
nització dels Xalets Quintana, més enllà de l’Ermita del Roser, amb 
una peculiar planta estrellada partint d’una plaça central, on podem 
trobar encara alguns habitatges signats per ell. 

 Probablement també s’encarregaria de la urbanització dels carrers 
traçats segons projecte de l’arquitecte Josep Simó Bofarull, per a les 
noves instal·lacions del Reus Esportiu, autoritzant la parcel·lació que 
li permetria construir diversos habitatges unifamiliars als primers 
anys trenta, ja jubilat.

 D’una època similar, ja ens hem referit al traçat d’un nou barri (d’en 
Benet, segons alguns documents) entre el Camí de l’Aleixar i el fer-
rocarril a Mora, quins carrers tenen noms de poetes (Zorrilla, Ver-
daguer, Campoamor, Núñez de Arce…) i formen una quadrícula re-
colzada a llevant per la banda superior del passeig Sunyer. Aquí serà 
on també projectarà diferents habitatges unifamiliars de baix cost, 
entre el 1930 i 1936, alguns dels quals encara es conserven.

 Tanmateix l’enfocament urbanístic més ambiciós no el trobarem fins 
a la incorporació al càrrec l’any 1929, recent titulat, de l’arquitecte 
municipal Antoni Sardà Moltó, el qual en un avenç datat el 1934 i 
sembla que per iniciativa dels regidors d’esquerra republicana, plan-
teja els nous eixos del creixement a llarg termini pel Reus del segle 
XX; molts d’ells malauradament s’han realitzat fil per randa sense 
posar-los en crisi; altres es varen quedar pel llarg camí.

Selecció d’algunes obres de promoció privada
Dins la selecció dels encàrrecs privats cal diferenciar els que va poder sig-
nar per no ser incompatibles per fer-ho dins del municipi de Reus (1889-
1891 i 1930-1936) i els que, en la majoria de casos, va signar els seus pro-
jectes el seu amic i company de carrera Pau Monguió i Segura (1865-1956). 
Val a dir que ens consta que ell va fer el mateix per ell, quan aquest va ser 
arquitecte municipal de les ciutats de Tortosa, Terol i Tarragona.

Per sort, és tant el nombre de projectes construïts i menys el de no 
construïts, que tot seguit només donarem compta d’un recull representa-
tiu però no exhaustiu d’aquests encàrrecs privats:
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Casa al carrer Gaudí 4
Plànol de la façana datat el 1890; s’havien de construir dues cases simètri-
ques però finalment només se’n va fer una sola la qual encara es manté en 
prou bon estat.

Casa Tarrats al carrer de Sant Joan 11, cantonada carrer dels Recs
Un encàrrec del seu oncle, Joan Tarrats de Homdedeu, poc temps després 
d’acabar la carrera, atès que la data és del 1891; es tracta d’un edifici que 
fa cantonada i de quatre plantes, amb unes façanes amb clars elements 
neogòtics i un gran escut a la cantonada amb la T de Tarrats. A l’interior 
del vestíbul de l’escala hom poden llegir els noms de l’autor i els seus col-
laboradors. La planta principal és d’una riquesa extraordinària; destaquen 
tant els paviments de ceràmica com les fusteries i els mobles de l’ebenista 
Oliva, les pintures als sostres, etc... 

Casa Mon (més coneguda com la casa de la Farmàcia Punyed)
al carrer Llovera 47-49
Es tracta d’una casa entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes, amb faça-
nes a dos carrers, segons projecte signat pel Pau Monguió el desembre de 
1900. A la façana domina l’obra vista, amb una composició simètrica i amb 
tres eixos d’obertures, d’estil encara neogòtic apreciable sobretot a les bara-
nes de pedra dels balcons i en el coronament; a destacar els relleus dels bran-
cals i arcs rebaixats de les portalades i els caps humans esculpits en pedra.

Casa al carrer Llovera 1 (plaça de Prim) pel Sr. Hermenegildo Mariné
Correspon a una casa bastant estreta quin projecte està datat el 30-XII-
1891, a càrrec d’en Caselles i del mestre d’obres Josep Subietas. L’any 1930 
s’hi va afegir una tribuna amb molta ornamentació tallada en pedra, a més 
de dues plantes damunt, segons plànols ja signats pel Caselles. La façana es 
va rehabilitar l’any 2015.

Casa Querol, al carrer Llovera 17
Es tracta d’una caseta molt estreta projectada el març de 1901 segons plà-
nols signats ja pel Pau Monguió i situada al costat mateix del Palau Bo-
farull; inclou tot el repertori modernista propi d’en Caselles (obra vista, 
pedra esculpida, ferro forjat…).
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Casa Carpa, al carrer Monterols
Projecte signat pel Pau Monguió, datat el 1903 i encarregat pel notari Joan 
Carpa i Calbó. Casa estreta, de diverses plantes, amb pilars de fosa a la 
planta baixa i una rica ornamentació en pedra i esgrafiats. Va ser restaura-
da per l’arquitecte Matarranz i l’empresa RECOP fa alguns anys.

Casa Anguera al raval de San Pere 43
Correspon a la reforma d’una casa de mitjans del s. XIX per encàrrec del 
Sr. Josep Anguera Cubells i un projecte signat pel Pau Monguió el 1905. 
Destaca el seu ràfec i la profusió d’ornamentació floral de força interès, 
juntament amb els elements de pedra esculpida. És una de les cases més 
representatives del període modernista floral de Caselles.

Edifici industrial al carrer de Sant Serapi 2, pel Vapor Vell
Es tracta d’un projecte signat també pel Pau Monguió el 1907, per tal 
d’ubicar-hi les noves turbines de vapor pels telers del Vapor Vell (La Ma-
nufacturera de Algodón). Consisteix en una nau amb coberta de dues ai-
gües, amb encavallades metàl·liques, façanes de totxo vist i elements de 
pedra esculpida, amb un tester obert al pati d’accés. Actualment és pro-
pietat del Col·legi d’Arquitectes que en va endegar una profunda remo-
delació per recuperar l’espai interior, donant-li nous usos tot recuperant 
les façanes.

Casa Tomàs Jordi al carrer Llovera 19-21
Projecte signat pel Pau Monguió, datat a finals de 1909. Té importants es-
grafiats de façana combinats amb brancals i llindes de pedra esculpida on 
destaquen uns delicats caps femenins amb pentinats de l’època modernis-
ta. En aquesta casa hi havia nascut la que seria santa Rosa Molas, segons 
constaten dues plaques de la façana. Ben restaurada fa uns anys i amb la 
placa identificativa de la Ruta del Modernisme a la voravia.

Casa Sagarra, al carrer de Sant Joan
Encàrrec del Sr. Jaume Segarra Constantí, signat pel Pau Monguió i datat 
el 1908. Destaca la seva façana amb esgrafiats de tons verdosos, gran or-
namentació floral i d’animals fantàstics, amb clares línies modernistes o 
d’Art Nouveau.
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Casa Grau al carrer de Sant Joan
Preciosa façana simètrica, segons projecte signat pel Pau Monguió i datat 
el 1910, dirigida pel mestre d’obres Ricard pagès, sent constructor en J. 
Balcells; presenta unes clares influències de l’Art Nouveau belga, atès que 
el seu propietari, en Miquel Grau Cabré, un noble procedent de Riudecols, 
hi havia viscut i el devia influenciar. Les llindes i brancals són de pedra 
esculpida de gran vàlua. 
Els mobles i les fusteries interiors, són novament del gran ebenista reu-
senc Oliva.

Casa Piñol a la plaça del Mercadal 17
Es tracta d’un projecte de l’època modernista, segons plànols del 1910 sig-
nats com molts, pel Pau Monguió. Destaca a més de la composició simè-
trica, el revestiment i les baranes, el remat superior de la façana, caracte-
rístic d’en Caselles.

Casa Ramon Vendrell, al carrer Ample 44-46
Projecte signat pel Pau Monguió l’any 1912, que destaca per la seva rica 
ornamentació amb motius vegetals i figures humanes representant motius 
mitològics. Ben restaurada ja fa alguns anys.

Casa Oliveres al carrer de Vallroquetes
Projecte signat el 1918 pel Pau Monguió, per encàrrec al Pere Caselles 
d’en Joaquim Oliveres Domènech; es tracta d’un edifici cantoner, amb pati 
central obert a façana i d’ús bàsicament industrial. Façanes d’obra vista 
sense revestir amb valuosos elements de pedra tallada. L’any 2014 els Srs. 
Tapias-Borràs, els seus nous propietaris, la varen rehabilitar, destinant-la 
al Museu del Vermut i a restaurant.

Cal Massó, fàbrica de licors
Antiga fàbrica de licors del Sr. Josep Massó Sendrós, situada al carrer 
Pròsper de Bofarull, propera al mercat central. El projecte és de l’any 1920. 
Després d’uns anys sense ús finalment la va adquirir l’Ajuntament i entre 
el 2005 i el 2010 es va convertir en un centre d’art, segons el projecte del 
David Tapias i la Nuria Salvadó. Destaquen els seus pilars i arcs de mig 
punt de fàbrica de totxo vist, les voltes de maó atirantades i les façanes de 
maçoneria concertada.
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Casa Vilella al Raval de Santa Anna 10
El plànol està signat per l’arquitecte tarragoní J. M. Pujol de Barberà l’abril 
de 1925; l’encàrrec procedia del Sr. Ramón Vilella, important industrial 
reusenc que ja havia fet altres encàrrecs importants al Pere Caselles. Es 
tracta de la reforma i ampliació d’un casal de grans dimensions amb una 
important tribuna; està ocupat tot ell per uns coneguts magatzems comer-
cials d’ençà molts anys. Amb l’obertura o eixamplament de l’antic carreró 
de Misericòrdia (ara carrer Salvador Espriu), l’immoble ha guanyat pers-
pectiva i fa pocs anys va ser restaurada la seva façana.

Casa Hipòlit Monseny
Els plànols estan datats el setembre de 1935 i està situada a la cantonada 
del carrer ample i carrer Colom. El canvi radical en el llenguatge i el fet que 
en altres obres contemporànies mantingui l’estil eclèctic que clarament 
l’identifica, fa pensar que aquesta vegada, sigui en Caselles el que signi per 
qui ja estava actuant d’arquitecte municipal des del 1929, l’Antoni Sardà. 
Es tracta d’una obra en què s’utilitza un llenguatge preracionalista de tipus 
local que trobarem en altres edificis de Reus a partir d’aquesta data, els 
quals realment ja estan projectades per l’Antoni Sardà Moltó, mort el 1978 
o bé pel Joan Llevat Casanovas, mort d’accident el 1936. A més d’aquesta 
curta selecció cal referir-se a altres cases tant o més importants com la 
Casa Iglesias i la Gebellí del carrer Jesús, la Casa Monné del raval Martí 
Folguera, la casa Miró del carrer de Sant Llorenç, la casa Balañá del raval 
de Jesús, la casa Mata al raval de santa Anna, la casa Pujol a la Riera Miró, 
etc.

Els diferents projectes de Masos al voltant de Reus
És prou coneguda la tradició local, iniciada ja en el segle XIX, segons la 
qual la burgesia es feia construir una masia, generalment d’estiueig, a la 
seva finca, generalment dins el mateix terme de Reus i a poca estona amb 
tartana del nucli urbà. Caselles rebé encàrrecs prou significatius de cone-
gudes famílies benestants reusenques, bàsicament entre el 1900 i el 1925, 
l’època de la seva maduresa professional. Sembla que no s’exigia la pre-
sentació de plànols i per això no s’han localitzat en els arxius municipals 
de Foment. En la majoria dels seus masos és fàcil reconèixer certs trets ti-
pològics comuns, com són la presència d’una torre-mirador amb coberta a 
quatre o més vessants i amb teules vidriades, ocupant alguna cantonada; un 
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mínim de dues o tres plantes d’altura i la presència de frontons a les façanes 
com a suport d’una rica ornamentació. Quant a l’ús dels materials també 
coincideix amb l’aplicació d’estucats de diverses tonalitats càlides, la cerà-
mica vidriada a les teulades, els basaments de pedra llaurada o les baranes 
de ferro forjat. Les tanques de les finques també són prou identificatives 
del seu disseny, tant en el medi urbà (en diverses escoles reculades de la 
façana del carrer), com en el medi rural. Bàsicament es construïen amb 
obra vista, utilitzada també com ornamentació, o amb carreus de pedra 
concertats. Això es completava amb detalls com els escuts esculpits en 
pedra de soldó i amb les reixes de ferro forjat. Segons testimonis dels seus 
familiars i a manca de la seva constatació en arxius dels seus propieta-
ris, cal atribuir-li entre altres, aquests significatius projectes de masos o 
d’habitatges unifamiliars aïllats, situats generalment dins de finques d’una 
certa extensió:

Mas Vilella, prop del santuari de Misericòrdia al costat de les noves instal-
lacions dels Pares de la Sagrada Família, construït segons un projecte datat 
l’any 1900. Inclou un preciós pavelló de bany annex, amb revestiments de 
ceràmica blanca i blava i lluernes de llum al sostre.

Mas Cuadrada, a la carretera d’Alcolea, just després de les indústries 
JUBUS.Va ser un encàrrec del Sr. Nemesi Cuadrada Òdena de l’any 1902. 
Es tracta d’un edifici amb un volum central de planta quadrada i de tres 
plantes d’altura del qual sobresurt la torre-mirador de dues plantes més, 
amb una teulada a quatre aigües. Destaca un porxo fet amb estructura me-
tàl·lica molt lleugera, l’entrada que s’identifica pel balcó superior i pel rètol 
de Villa Maria, típicament modernista, i per una loggia amb pilastres clàs-
siques, sense arcades, coberta per un terrat. El contractista va ser en Joan 
Domènech. Aquest mas té força interès interiorment; tant per l’estructura 
que suporta la coberta central, amb arcs de totxo i tirants de fusta, com 
per la seva decoració amb pintures, mosaics, ceràmiques i fusteries, simi-
lars a les emprades a l’Institut Pere Mata.

Mas Vilanova, al passeig de Misericòrdia, atribuïble al Pere Caselles, 
segons el testimoni de la Sra. Isabel Ornosa, neta de l’arquitecte. Desta-
quen els espais de sota les cobertes, de forta pendent, i la simetria de la 
composició de les façanes. Va ser restaurat per l’arquitecte Josep Canela 
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el 2009-10 i destinat a la seu del Centre de Normalització Lingüística de 
Reus.

Villa Maria, era situada al camí de l’Aleixar, a uns 100 m del passeig Su-
nyer. Va ser un encàrrec de la coneguda família Vilella; per poc temps va 
ser l’antiga seu de l’escola Montsant; malauradament es va enderrocar 
l’any 1977 per fer-hi blocs de pisos.

Mas Fontana, al cantó de la Riera Miró i l’Avinguda Sant Jordí, enderrocat 
també als anys 70. Era situat on ara hi ha l’edifici d’habitatges i comerços 
anomenat Bell-Park.

Mas Navàs, al passeig de Briansó, prop la font del Lleó. Presenta una plan-
ta compacta, en forma de H, amb dues plantes i una teulada a quatre ves-
sants amb teules de dos colors; d’una cantonada arrenca una torre-mira-
dor de quatre plantes amb una balconada de remat i una coberta piramidal 
de planta octogonal acabada amb ceràmica vidriada plana de tres colors i 
amb una decoració atractiva.

Mas Gasull, situat també al passeig de Briansó o de la Boca de la Mina, 
proper a l’escola Mowgli; el Dr. Gomis Blanch, l’actual propietari el va re-
habilitar l’any 1996. La planta és gairebé quadrada i té dues plantes d’altu-
ra. Presenta una teulada de dos vessants força inclinades; la torre-mirador, 
amb teulada a quatre vessants i teules de dos colors, en aquest cas encara 
no té el balcó perimetral que ja disposa en altres masos. Destaca la sime-
tria de les façanes al distribuir les estretes obertures, acusades per encer-
clats de color clar damunt l’estucat color rajola. També la decoració dels 
frontons i dels altres paraments.

Mas de l’Espinós: No s’han localitzat els plànols, tanmateix probable-
ment es tracti d’una important reforma i ampliació d’un antic mas de la 
carretera de Castellvell, per a la família Espinós, coneguts fabricants de 
pirotècnia. Caselles “macla” un volum de dues plantes amb terrat, a la can-
tonada sud del mas de tres plantes, alineant-se justament amb la carretera 
i provocant una cantonada força aguda.

Aquest gest li permet treballar les dues façanes més vistoses amb una 
composició clarament modernista, emprant com a ornamentació la tècni-



[49]

ca del trencadís de ceràmica de colors que també podem apreciar en els 
remats de la tanca exterior.

Mas de Querol: També està situat a la carretera de Castellvell, passat el 
passeig Nord. Es tracta d’un encàrrec de la família Querol per a la qual Ca-
selles ja havia projectat el 1901 la casa del carrer Llovera 17; en aquest cas 
es tracta de la casa d’estiueig, sense massa luxes en els acabats exteriors. 
La construcció és força compacta i presenta una planta rectangular amb 
dues plantes i amb teulades a dos vessants. Per la cantonada sud i a peu del 
jardí, hi afegeix una planta baixa amb dos petits xamfrans, coberta amb un 
terrat, i com sempre, a la cantonada disposa una torre de planta quadrada, 
en aquest cas encara sense massa obertures ni amb balconada.

Mas Miró o Sabater: Està situat al carrer Ceferí Olivé 4 de res, a la zona 
de la Munta i baixa. Hom creu que pot ser un projecte del 1920. Els pri-
mers propietaris van ser els Miró, comerciants de vi, però després va ser 
adquirit pels Sabater, de l’oli i els fruits secs, i se’l coneix més per aquest 
nom. L’autoria de Caselles no és segura, tanmateix reuneix molts dels trets 
d’altres edificacions seves d’aquesta època. Un porxo sense arcs, protegeix 
l’accés principal, en forma de ferradura. Les pilastres clàssiques del por-
xo, les baranes de ferro i les balustrades ja són pròpies d’un noucentisme 
que Caselles abraçaria als anys vint combinant-lo amb un llenguatge més 
academicista segons els encàrrecs. Fa uns anys el mas es va rehabilitar i 
reformar per acollir la Fundació contra l’Esclerosi Múltiple.

Xalet del Sr. Gallissà: Està situat al Camí de Tarragona, fent cantonada 
amb l’avinguda de Marià Fortuny; probablement ja sigui dels primers anys 
trenta, quan Caselles ja s’havia jubilat de l’Ajuntament.

AGRAÏMENTS

Tal com ja vaig comentar en anteriors conferències sobre en Pere Caselles, 
vull expressar el meu agraïment entre altres al Sr. Xavier Filella, quan l’any 
2000, sent regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, va impulsar el pri-
mer seminari sobre el modernisme reusenc, juntament amb l’amic Pere 
Anguera Nolla, Doctor en Història i Acadèmic, que va ser qui em va fer 
l’encàrrec de fer recerca sobre la figura i l’obra d’en Pere Caselles.
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Al Sr. Xavier Amorós, escriptor i exsenador, per l’aportació de dades 
històriques; als germans Ornosa Caselles i als seus familiars directes pels 
seus testimonis i pel préstec de records personals; a l’Arxiu Històric de 
la Demarcació a Tarragona del Col·legi d’Arquitectes i en concret al qual 
llavors era el seu cap, l’arquitecte reusenc Josep Canela; a la Rosa Molas, 
bibliotecària del Centre de Lectura, a l’Arxiu Municipal d’Urbanisme i a 
l’Arxiu Històric de Reus i el Baix Camp (Sr. E. Gort i Sr. S. Peris) i al secre-
tari de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes per les dades 
facilitades. Al J. M. Buqueras Bach, que des de fa tants anys ve fent recerca 
sobre el modernisme a les nostres comarques; al Jaume Massó, arqueòleg 
del Museu Comarcal, pels seus elaborats informes, al Dr. Francesc Gras 
Salas per les seves llargues converses, a la Sra. Maria Teresa Pitarch o al 
malaurat Enric Suárez Soler, pels seus llibres i articles relacionats amb el 
patrimoni arquitectònic reusenc.

També vull aprofitar novament per retre homenatge a tots els que fan 
recerca històrica a Reus, potser d’una manera més humil o anònima, com 
en Pere Martorell Jareño que també ens va deixar fa poc, l’Antoni Zara-
goza Mercadé, en Josep Risueño o en Domènec Solé, entre altres, que tal 
com ja vaig dir, potser mai seran invitats a pujar a aquesta tribuna però que 
amb moltes hores de dedicació, sense ànim de lucre i amb unes publicaci-
ons potser de caràcter més popular, hauran contribuït igualment al conei-
xement de molts aspectes històrics de Reus; de pas també voldria animar 
als joves estudiants que des de l’ESO al BAT i després a la Universitat, 
van indagant aspectes històrics locals o nacionals, ajudant a conformar la 
identitat del nostre poble.
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LLUÍS DOMèNECH MONTANER 
Carles Sàiz Xiqués
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Lluís Domènech i Montaner va néixer a Barcelona, el 27 de desembre de 
1849 en una família benestant. El seu pare era considerat com un dels 
enquadernadors més prestigiosos de l’Estat i la seva mare descendia de 
la família Montaner, que havien sigut ciutadans honrats de Barcelona i 
comptaven amb grans propietats agràries i immobles a Canet de Mar. 

Domènech va estudiar Ciències Exactes, Físiques i Naturals a la Uni-
versitat de Barcelona i després va ingressar a la Escuela Especial de Ar-
quitectura de la Real Academia de San Fernando a Madrid. L’any 1873 va 
rebre el títol i, un any després, Domènech ingressava com a professor a 
l’Escuela Provincial d’Arquitectura de Barcelona. Malgrat tot, els orígens 
professionals van ser durs i els encàrrecs escassejaven. Els primers treballs 
domenequians són bàsicament els familiars i juntament amb Josep Vila-
seca participen en diferents concursos per anar fent-se un nom. D’aquesta 
època cal destacar la seu de l’editorial Montaner i Simon al carrer Aragó, la 
primera obra important de Domènech, però podem dir que l’èxit li arriba 
amb els projectes de l’exposició Universal de Barcelona de 1888, amb el 
Cafè Restaurant, la reforma de la Casa de la Ciutat i el Grand Hotel Inter-
nacional. És en aquest moment que Domènech es consagra com a arqui-
tecte de prestigi, surt contínuament a la premsa catalana i també a la de 
Madrid i, a partir d’aquí, li aniran encarregant projectes importantíssims. 
Són obres d’aquesta època les obres que farà a Comillas, a Barcelona, el 
Palau Montaner i la Casa Thomas, la Casa Roura i el projecte de reforma 
del Castell de Santa Florentina a Canet de Mar, entre altres. 

A Reus no hi tenim obra inicial de Domènech. Malauradament. I dic 
malauradament perquè a Reus Domènech hi arriba ja com a arquitecte 
reconegut i això ens priva de poder analitzar àmpliament l’evolució de la 
seva obra a Reus. L’empremta de Lluís Domènech i Montaner a Reus l’hem 
d’atribuir a l’advocat, polític catalanista i bibliòfil reusenc Pau Font de Ru-
binat. Sense l’amistat de Domènech amb Pau Font, possiblement l’arqui-
tecte no hagués bastit res. Domènech i Montaner era amic íntim de Pau 
Font des de feia anys. L’any passat el Centre va portar a Reus una expo del 
125 aniversari de les Bases de Manresa, on es va poder veure que tant Do-
mènech com Pau Font van participar en la primera Assemblea de la Unió 
Catalanista de 1892, i Pau Font de Rubinat, va ser el representat de Reus i 
un dels ponents redactors de les famoses Bases. 

Bé, va més enllà de redactor. Pau Font era tresorer de la Junta Perma-
nent de la UC, de la qual en Domènech i Montaner n’era el president. I a 
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les bases de Manresa va substituir en moments puntuals a Domènech en 
la presidència. Per tant, Pau Font s’erigeix com un dels homes de confiança 
de Domènech en l’organització catalanista. 

Quan en novembre de 1896 un grup de prohoms reusencs decidei-
xen constituir notarialment una societat amb el nom de “Manicomio de 
Reus” per fer un centre psiquiàtric modern, el mateix Pau Font, acom-
panyat del Dr. Emili Briansó i Pere Caselles, visitaran l’arquitecte a Bar-
celona poc després Domènech i Montaner per fer-li l’encàrrec. El 5 de 
novembre de 1897, Domènech va presentar el projecte definitiu d’hospi-
tal jardí, a l’estil dels hospitals moderns europeus com el Saint Thomas 
Hospital de Londres projectat el 1868 o d’altres hospitals pavellonals de 
França, Alemanya i els Estats Units. A Catalunya, l’institut Psiquiàtric 
Pere Mata fou una innovació total si deixem de banda els primers pave-
llons de la Casa de Maternitat i Expòsits de Barcelona, a les Corts, obra 
de Camil Oliveras. 

A l’Estat tenim com a precedent l’Hospital Militar de Carabanchel a 
Madrid o el de Bilbao. 

La construcció modèlica de l’Institut Pere Mata és la clau per donar 
continuïtat a la presència de l’arquitectura de Domènech i Montaner a 
Reus. El Pere Mata va donar a conèixer Domènech i Montaner a la ciutat 
i a la seva burgesia i gran part de les obres residencials que bastirà Domè-
nech les farà per als socis accionistes de l’institut psiquiàtric de la Sociedad 
Manicomio de Reus. Domènech es converteix, d’aquesta manera, amb l’ar-
quitecte de la burgesia reusenca. De fet, dels 35 socis inicials, quatre van 
fer encàrrecs particulars a Domènech. Si fem estadística, hauríem de dir 
que gairebé el 12% dels accionistes del Pere i Mata van encarregar-li obra. 
Posant-hi noms, van ser el comerciant Joaquim Navàs, el notari Pere Rull, 
l’advocat Pau Font de Rubinat i el Dr. Emili Briansó.

Casa Navàs o Cal Navàs (1901-1908)
El projecte més emblemàtic de Domènech a Reus seria la Casa Navàs o Cal 
Navàs (1901-1908), la guapa del Mercadal. Si Domènech intenta fer arqui-
tectura total, la Casa Navàs és, al meu entendre, la seva obra total. Intenta 
aplegar, en un sol edifici tot el seu corpus tècnic i artístic acumulat durant 
dècades. Joaquim Navàs i Padró, comerciant de teixits que consolida una 
fortuna important i decideix encarregar a l’arquitecte una casa residència 
al Mercadal amb una botiga magatzem a la planta baixa. La Casa Navàs 
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serà una obra llarga que va començar el 1902 i no van acabar fins al 1908 i 
serà un precedent d’altres obres, estilísticament semblants com pot ser la 
Casa Lleó Morera i el Gran Hotel de Palma de Mallorca.

Casa Rull (1900-1902)
La Casa Rull, situada al carrer Sant Joan, també és una obra singular de 
Domènech a Reus. Pere Rull i Trilla va néixer a Falset. Catalanista con-
vençut, l’any 1883, després de guanyar la plaça de notari a Reus, va ser un 
dels fundadors de l’Associació Catalanista de Reus, juntament amb Bernat 
Torroja, Eduard Toda, Pau Font de Rubinat, Ramon Vidiella i d’altres. Rull 
encarrega el projecte a Domènech que ben aviat projectarà una casa on es 
combinava la residència amb la notaria, una casa amb una façana d’obra 
vista però amb reminiscències medievals. 

Biblioteca Pau Font (1908-1910)
Domènech també va treballar per a Pau Font de Rubinat qui li va encarre-
gar obres menors com un projecte de canalització pel rec dels jardins de la 
casa de camp de Pau Font —el Mas Misericòrdia— i una obra interessan-
tíssima, la seva biblioteca, situada al carrer Galianes, 19. Desconeixem si la 
intervenció de Lluís Domènech únicament va limitar-se només a l’interior 
o bé també va participar en la façana. 

Domènech va fer el projecte decoratiu de l’espai interior de gran alçada, 
amb prestatgeries de fusta a dos nivells que volten part de l’estança i di-
ferents elements escultòrics com són les escales helicoidals i la llar de foc 
atribuïble a Eusebi Arnau. També són interessants les vitralleries del Car-
rer Galianes i el marc escultòric que envolta la porta d’accés a la biblioteca. 

Casa Gasull (1911-1916)
L’ascens comercial dels productes Gasull es va traduir amb un augment 
continuat de les vendes i el consegüent augment de producció. L’any 1910 
Fèlix Gasull Roig, va decidir fer un nou edifici per a magatzem dels seus 
productes i dos habitatges a la planta superior. Les obres van començar el 
1911 i l’any 1914 la planta baixa devia estar completament acabada perquè 
Fèlix Gasull va demanar el permís corresponent a l’Ajuntament per iniciar 
l’activitat, amb la instal·lació d’un motor elèctric de quinze CV de força 
i dos anys després s’acabaven els pisos. És una obra poc domenequiana, 
amb paraments llisos i poca volumetria. 
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ALTRES EDIFICIS

A banda de les grans cases burgeses, dels accionistes del Pere Mata, Do-
mènech i Montaner va deixar un llegat arquitectònic tipològicament ben 
divers; i el projecte d’un monumental teatre circ i el vestíbul de la Societat 
El Círcol de Reus, una capella panteó, un cinema i un magatzem. 

Els treballs per al Círcol de Reus (1898-1900)
L’any 1900 la Societat El Círcol de Reus va encarregar a Domènech que 
projectés una escala vestíbul més noble a la seu de la societat, a la Plaça 
Prim. Domènech va presentar una proposta de sala monumental, molt 
semblant a la que també havia fet, en aquell moment a l’entrada de la Casa 
Thomas del carrer Mallorca de Barcelona però al final no es va realitzar. 
Com tampoc es va realitzar el projecte de Teatre Circ que la mateixa en-
titat va encarregar a Domènech per aixecar un teatre Circ al carrer Sant 
Joan, on avui hi ha el mercat.

Capella Margenat (1905)
La capella Panteó de 1a classe, la Capella Margenat (1905) que trobem en el 
Cementiri Municipal de Reus. L’encarregà el reusenc Josep Margenat i Fà-
bregas arran de la mort del fill gran, als 23 anys, Josep Margenat i Fernández 
(1882-1905). A l’interior Domènech va projectar un sostre amb volta reticu-
lar que combina la volta de creueria i l’estrellada. Les parets estan revestides 
amb marbre groguenc en formes quadriculades i sobresortides i es combina 
amb mosaic de tessel·les d’estil romà i creus de malta de color blau clar.

Si comparem la Capella Margenat amb d’altres projectes de Domènech, 
veurem que té gran similitud amb la cripta funerària del Castell de Santa 
Florentina de Canet de Mar. En ambdues obres identifiquem la utilització 
de pilars o columnes mig embotides en les parets i amb la peculiaritat que 
no descansen sobre el paviment, sinó que resten tallades a una alçada d’un 
metre i un metre i mig, que es recolza sobre permòdols.

El Kursaal (1908-1909) 
Al mateix temps que Lluís Domènech treballava en el projecte del magat-
zem de la fàbrica Jover de Canet de Mar, l’arquitecte també treballava en 
el Kursaal de Reus, una sala de cinema que mantenia trets arquitectònics i 
materials comuns amb l’edifici fabril de Canet. El Kursaal va ser un encàrrec 
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del Dr. Emili Briansó i Planas —metge fundador de l’Institut Psiquiàtric Pere 
Mata— a Lluís Domènech i Montaner, si bé els plànols van acabar signats 
per Pere Domènech i Roura, que de ben segur que hi va col·laborar i va di-
rigir les obres. És del tot conegut que, durant aquells anys, Lluís Domènech 
traspassava la direcció de l’obra al seu fill, com va fer també amb el projecte 
de la fàbrica Jover de Canet o el Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí. 
 El diari Lo Camell: periódich satíric, del 13 de novembre de 1909 

deia que Los Domenech, pare y fill, no han temut lo passar per in-
modestos y per aqui’ls tenim aixecant monuments a les desventures 
humanes. Pera debutar, comensaren lo nostre temple de la Sagrada 
Familia, lo Manicomi de Reus, (...) No contents ab aquest monu-
ment, los Domenech, pare y fill, aixecaren un altre edifici pel senzi-
llisim gust d’arruinar al propietari”. 
Lluís Domènech plantejà per al Kursaal de Reus una façana imponent 

de maó vist, amb tres volums; i amb elements comuns amb els edificis es-
mentats de Canet i de L’Espluga de Francolí. 

Magatzem Llopis (1911)
El magatzem Llopis (1911) al Raval de Sant Pere 5 completa la diversitat 
tipològica d’obres de Domènech a Reus. Un magatzem de fruita seca per 
a Joan Llopis Fontana, que es dedicava a la compravenda d’avellanes. Per 
a Llopis, Domènech, va reformar també la Casa Llopis, que es trobava 
davant mateix. 

El magatzem Llopis és un edifici de gran capacitat i mesures, de planta 
rectangular i amb façanes obertes als tres carrers. L’alçada de l’edifici conté 
baixos i tres pisos al raval de Sant Pere, mentre que el parament del carrer 
Eugeni Mata es rebaixa una planta i, a mitja façana, manté el nivell fins al 
carrer Baix de Sant Salvador. Les tres façanes tenen una composició típi-
ca de l’arquitectura industrial manchesteriana, que es caracteritza per la 
verticalitat i per la repetició regular de les entrades i finestrals a tots els ni-
vells. Malgrat que la façana avui està molt modificada, encara es pot veure 
que l’interior fou concebut com un gran espai sense murs de tancament.

Monument Jaume I 
I fora de Reus, a Tarragona

El 1906 la Comissió de Monuments de Tarragona encarrega a Lluís Do-
mènech i Montaner un mausoleu per dipositar les restes del rei Jaume I. 
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EL projecte fou aprovat l’any 1908 pel govern de l’Estat, però el retard en 
els pagaments i les divergències amb el Bisbat per concretar l’espai on s’ha-
via d’instal·lar el treball dins la Catedral de Tarragona va demorar l’obra 
més enllà de la mort de Lluís Domènech i Montaner i hagué de continuar 
el monument el seu fill Pere Domènech Roura. En el mausoleu de Jaume 
I, Domènech defuig del típic element funerari i fa una nau que es fusi-
ona amb el sarcòfag del rei. El mausoleu està sostingut per una base de 
pedra calcària que és rematada per unes volutes que simulen les onades 
del mediterrani i sustenten també les vuit columnes que aguanten un dos-
ser, d’arcs lobulats que són realçats per una coberta cònica i una cresteria 
d’elements vegetals. A l’obra, Domènech hi integra també diferents escuts 
i segells que demostren la seva gran afició per l’heràldica i la història.

Aquesta és, de manera sintètica, el resultat de l’empremta arquitectònica 
de Lluís Domènech i Montaner al Camp de Tarragona. Qualitativament i 
quantitativament la ciutat de Reus és dipositaria d’un llegat modernista in-
teressantíssim, tipològicament divers, i que ben bé és prou representatiu per 
fer-ne emergir tots els elements que sustenten l’arquitectura de Lluís Domè-
nech i Montaner. I la millor manera és comprovar-ho, fent-ne una anàlisi. 

Una arquitectura funcional
El primer que caracteritza l’arquitectura domenequiana és el trencament 
amb els estils vigents fins aquell moment. Domènech utilitzarà la tribu-
na de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona per difondre les ganes d’aquest 
canvi i per fer això possible, Domènech va portar a terme una modernit-
zació del pla d’estudis de l’escola i va introduir assignatures com l’acústica 
i la llum natural en els edificis, conceptes que fins aquell moment eren 
totalment secundaris. I de l’altra banda, Domènech va iniciar una recerca 
d’elements que permetessin renovar l’arquitectura. Va rebutjar els estils 
historicistes com ara el neoclassicisme, que era l’estil més utilitzat pels 
grans arquitectes d’aquell moment i va apostar per l’eclecticisme per tro-
bar un nou art.

L’any 1878 Domènech va publicar part del seu corpus doctrinari en un 
article que es diu “En busca d’una arquitectura nacional”. Ho farà a La 
Renaixensa. En aquest article Domènech parla de la necessitat d’assolir 
una arquitectura moderna, d’acord amb les singularitats del territori. Al 
mateix temps, l’article defensa la renovació tècnica i la recerca d’un nou 
concepte d’ornamentació que doni empremta al país. Es busca el nou art 
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català. Per tant, és evident que Domènech pretén innovar i prioritzava 
aquesta renovació, que no només ha de ser estilística, sinó també funci-
onal, que permeti establir unes noves relacions entre l’estructura i l’orna-
mentació de l’edifici. 

L’Institut Pere Mata és un bon exemple per raonar-ho. Al Pere Mata 
Domènech plantejava realitzar un complex a mode de ciutat, amb pave-
llons separats per especialitats i sexes, en un gran espai obert amb jardins 
i vistes sobre la ciutat. Els diferents edificis es distribuïen a banda i banda 
d’un passeig central, per malalties, especialitats i fins i tot per condició 
econòmica dels pacients, de manera que cada pavelló s’adaptava al poder 
adquisitiu dels malalts. La racionalitat de la distribució aporta funciona-
litat a l’equipament. Ho va fer amb el Pere Mata i ho torna a repetir, pocs 
anys després a major escala amb els Hospitals de la Santa Creu i Sant Pau. 
Tal vegada el model prové del projecte de les Institucions Provincials que 
va fer l’any 1879 però a diferència dels hospitals, on fa pavellons que envol-
ta amb jardins, en aquell cas, feia un gran edifici que envoltava amb jardins 
interiors.

Si exemplifiquem la funcionalitat de l’arquitectura domenequiana 
amb una obra menor, bé, dic menor respecte al Pere Mata, l’interior del 
magatzem Llopis fou concebut funcionalment com un gran espai sense 
murs interiors de tancament. Domènech va resoldre la diafanitat de les 
plantes disposant, per a cada nivell, d’un forjat de voltes de maó pla que 
se sostenen únicament amb deu pilars de ferro colat. És un magatzem, 
però per Domènech, a banda de la funcionalitat, també hi aportà estètica, 
dissenyant, per exemple, per a les columnes, collarins circulars al fust i 
uns capitells octogonals i d’altres d’estil jònic, però amb les dues volutes 
invertides. A banda de la funcionalitat, malgrat que el magatzem Llopis 
sigui un magatzem, Domènech hi aportà també estètica, dissenyant, per a 
les columnes, collarins circulars al fust i uns capitells octogonals i d’altres 
d’estil jònic, però amb les dues volutes invertides.

La funcionalitat de l’arquitectura domenequiana a vegades calia acom-
panyar-la d’un desenvolupament racional de les tècniques constructives. 
El magatzem de la Casa Gasull també és projectat com un espai encara 
més diàfan que el magatzem Llopis. Domènech resol el magatzem Gasull 
amb l’estructura de revoltons sostinguts per jàsseres metàl·liques reforça-
des amb arcs rebaixats que van permetre a Domènech eliminar els típics 
pilars de fosa que trobem a totes les naus industrials.
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Si amb Gaudí la forma determina la funció, amb Domènech la fun-
ció de l’edifici determina la forma de l’edifici... això, a casa meva, es diu 
avançar-se a l’arquitectura racional. Fent referència al teatre circ que he 
esmenat fa una estona, malgrat que no es fes, Domènech estudia quina 
forma han de tenir els teatres a partir de la preocupació especial pel feno-
men de l’acústica i fa diferents proves sobre la refracció del soroll, tant als 
paraments com al sostre del teatre. I després, decideix quina forma dóna 
a l’edifici. 

El teatre circ va ser, sens dubte, un interessant exercici de composició 
monumental, equiparable a d’altres projectes com el paranimf que l’arqui-
tecte també per a les institucions provincials que havia de bastir a Bar-
celona l’any 1879 o bé també al Teatre que va proposar fer en el pla de 
reforma de Barcelona o, si citem obres més conegudes, el mateix Palau de 
la Música que encetaria pocs anys després. 

Una arquitectura que evoca la natura i el moviment
El modernisme de Domènech i Montaner adopta composicions i traçats 
orgànics. La línia de la corba, el típic coup de fouet típic, preval sobre la 
recta i també atorga elements asimètrics als seus edificis. De fet, ja he dit 
que l’arquitectura domenequiana és un clar trencament amb la rigidesa 
dels estils historicistes del moment. El programa de mà d’aquestes Jorna-
des d’Arquitectura conté una fotografia amb un fragment de la balustrada 
de la Casa Rull, amb uns elements vegetals i florals que s’inclinen i produ-
eixen, un balanceig de moviment. Ningú pot dubtar que Domènech farà 
una arquitectura dinàmica, viva i per assolir-la donarà una gran càrrega 
decorativa vegetal als seus edificis. 

Si a l’Art Nouveau les flors evoquen el retorn al passat, als orígens, en 
l’arquitectura domenequiana les flors simbolitzaran l’esclat de la vida, el 
moviment, el batec... serà un art viu, valent i per assolir els objectius, Do-
mènech integra en els seus edificis gran quantitat d’espècies florals. En 
tenim l’exemple magne a Reus amb la Casa Navàs... L’interior és un au-
tèntic jardí floral. Tant la fusteria, com la ceràmica —de paviments i re-
vestiments— com la vitralleria, l’escultura i, fins i tot, els teixits, contenen 
mostres florals que van realitzar mosaicïstes com Lluís Bru, vitrallers com 
la Casa Rigalt, Granell i Cia, escultors com Alfons Juyol o decoradors com 
Gaspar Homar, la marqueteria del qual dona el complement de qualitat a 
la casa amb les llums, mobiliari i els teixits.
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Ho trobarem també als capitells, arrambadors, terres hidràulics, sos-
tres, de tots els edificis residencials de Reus. Domènech, pel seu caràcter 
tan científic no plasmarà flors a cegues... Tot està minuciosament estudiat. 
Res és casual. Domènech estudia les flors, compara les diferents varietats, 
la seva simbologia, per després traslladar-la a vitrall, pedra o fusta. En el 
fons Domènech de l’Arxiu Municipal de Canet de Mar, es conserven uns 
negatius de vidre on es poden veure margarides, roses, blauets, cascalls, 
roselles... Domènech els fotografiava, els estudiava i després els reproduïa 
en els seus edificis. Aquest caràcter tan natural és, en definitiva, la influèn-
cia que exerceix el concepte estètic de l’escola anglesa de William Morris 
i John Ruskin, que pretenien portar a terme una renovació de la línia i la 
recuperació d’allò més natural. 

Una arquitectura simbòlica
La simbologia domenequiana la podem trobar també en molts edificis. 
Podem dir que l’arquitectura domenequiana és una arquitectura parlant. 
Amb la decoració Domènech aconsegueix transmetre un missatge, amb 
simbolismes. Amb l’element decoratiu no només hi ha un criteri estètic 
—que també hi és— sinó que també pretén comunicar. Domènech pretén 
transmetre un missatge mitjançant les seves creacions. I les flors hi juga-
ran un paper transcendental. 

A la Casa Rull, a la columna de la cantonada, Domènech decora els 
capitells cilíndrics amb elements vegetals. S’hi identifica la fulla del casta-
nyer o la fulla de cep, de les quals fins i tot sobresurt el raïm. La fulla del 
castanyer simbolitza la robustesa i el cep o raïm, l’abundància. A la biblio-
teca de Pau Font decora les escales helicoidals amb flors blanques.

A la Casa Gasull Domènech fa grans aríbals amb branques d’olivera 
esgrafiats, com a referència a l’ofici de la família propietària de l’immoble i 
també plasma la fulla d’olivera al paviment hexagonal del seu interior.

La Capella Margenat conté uns frisos de fulles i flors. Podem identi-
ficar la passiflora, la planta de la passió, que s’associa amb la simbologia 
cristiana de la Passió de Jesús. També hi trobem flors de campaneta que 
poden representar pietat davant de la mort, o en altres casos l’esperança. I 
el llorer, molt freqüent en l’arquitectura funerària, que simbolitza la glòria.

I seguint amb la simbologia, també és característic en l’obra de Domè-
nech incorporar fauna fantàstica, tal vegada per la influència medieval al 
modernisme domenequià. La balustrada de la Casa Rull de pedra blanca 
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que dóna el punt d’arrencada al balcó de la façana principal conté s’hi pot 
veure un fris escultòric de dos grius encarats que simbolitzen la força. De 
grius, en trobarem també a l’Institut Pere Mata i a la tribuna de la Casa 
Navàs. 

I fora de Reus, a la Torre Simon (1877-1878) a Gràcia, a l’Ateneu de 
Canet de Mar (1885), als balcons de la casa Lleó Morera de Barcelona i a la 
façana ceràmica de la Casa Thomas. Els grius, representats amb cap, ales i 
urpes d’àliga i amb cos de lleó, encarnen la majestat, el coratge i també la 
justícia. La columna del xamfrà finalitza a la part superior amb un balcó 
circular, lleugerament embotit cap a l’interior de l’aresta, amb una barana 
de pedra blanca calada de motius vegetals i florals, que conté l’escultura 
d’un lleó que sosté i protegeix un llibre obert amb les urpes. El lleó simbo-
litza la força.

A la capella Panteó de la família Domènech va projectar uns permòdols 
amb motius de la cosmogonia representada amb diversos animals. Hi ha 
una granota, que evoca el pas o la transició de l’aigua a l’element terra, un 
cocodril que encarna l’element terra; una salamandra, que simbolitza el 
foc i un drac alat a qui se li atribueix la representació de l’aire.

A nivell simbòlic també cal destacar els pentasquels del vestíbul de la 
Casa Gasull. Només traspassat el portal d’accés als pisos, Domènech va 
projectar una escala monumental de mabre gris, decorada amb arramba-
dors de ceràmica octogonal i botons amb forma de pentasquel. Aquests 
botons ceràmics, que van ser realitzats per Hipòlit Montseny, són esvàsti-
ques de cinc braços que representen la terra, l’aigua, l’aire, el foc i l’esperit i 
connoten el pas del temps o les cinc etapes de la vida: naixement, joventut, 
edat adulta, vellesa i mort.

Una arquitectura d’il·lusions perceptives
Domènech jugarà també amb les il·lusions perceptives o el que és el ma-
teix, amb la psicologia visual. Allò que es percep no ha de per què corres-
pondre amb l’estímul distal, és a dir, amb l’objecte real. I ho farà sovint.

Per exemple, per generar robustesa als edificis, bastirà grans sòcols de pe-
dra natural a la planta baixa, farà primeres plantes amb grans obertures i 
reduirà les finestres del segon pis, amb el que crea una perspectiva visual no 
real. Ho podem veure a la Casa Rull, a la Gasull i fins i tot al magatzem Llopis.

D’altra banda, reduirà els angles dels xamfrans per donar més monu-
mentalitat als edificis. Ho farà en primer lloc a l’Ateneu de Canet de Mar, 
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i a partir d’aquí ho anirà repetint a tots els seus edificis. Amb Domènech, 
els edificis que fan cantonada —que en són molts— no hi trobarem una 
façana principal i una altra secundària sinó que dóna continuïtat visual en-
tre les dues façanes. I com ho farà? Engaltant torretes circulars, elements 
escultòrics.

Domènech també desplaça la centralitat de la façana principal de la 
Casa Rull engaltant una columna circular al xamfrà que ressegueix com-
pletament tota l’alçada de la façana, des del sòcol inferior de l’edifici fins al 
remat de coronació de l’última planta.

A la Casa Navàs hi fa una autèntica obra d’art. Amb una columna cir-
cular i robusta, amb un capitell que presenta un anell floral rematat per un 
escut amb les inicials JN del propietari i incorpora a la part superior una 
torre esvelta i amb tancaments de vidre entre les columnetes. A diferèn-
cia de la torre cupulí que trobem a l’Ateneu de Canet o la de la casa Lleó 
Morera de Barcelona, la de la casa Navàs la coronava —dic era perquè ja 
sabeu que amb la Guerra Civil va anar a terra— un penell de ferro forjat, 
realitzat per Manuel Ballarín, que representava una barca, una corona i 
una senyera, al·lusius al rei Jaume I.

Una arquitectura de llum 
I la llum... fa un parell d’anys, en una de les visites a Reus per estudiar l’obra 
de Domènech, la gent del CEDIM vam quedar captivats per la llum que 
entrava a l’interior del pavelló dels Distingits del Pere Mata. Domènech és 
un seductor nat. Sedueix la llum i l’integra en els seus edificis. No contem-
plem un edifici domenequià en tota la ciutat de Reus mancat de llum na-
tural. Domènech era un obsessionat per la llum natural. De fet, va escriure 
fins i tot un manual sobre la llum en l’arquitectura. No entendríem l’arqui-
tectura domenequiana sense el raig zenital entrant pels grans finestrals o 
per les grans claraboies. Domènech domestica la llum, la sap controlar, la 
sap portar, la canalitza i l’aboca allà on vol. 

A la botiga de la Casa Navàs crea un espai diàfan, amb sostres alts il·lu-
minats mitjançant les claraboies de la terrassa que deixen passar la llum 
natural al magatzem. I fa el mateix a la Casa Gasull. Bé, a la Casa Gasull 
crec que Domènech se supera en els dos habitatges a construir a sobre el 
magatzem. No només fa una escala amb una gran claraboia per il·luminar 
l’escala sinó que tota la distribució dels dos pisos gira al voltant d’una altra 
lluerna. Per fer fluir la llum al primer pis, foradarà el terra del segon pis i 
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instal·larà pavès de vidre emmotllat al sostre perquè la llum natural pugui 
arribar també a l’interior del primer pis. Fora de Reus, també farà el mateix 
a la Casa Domènech de Canet de Mar o a Barcelona, al menjador de les 
Sirenes de la Fonda Espanya i al taller de la Casa Thomas. 

I tornant a la Casa Navàs... si parlem de llum allò ja és indescriptible. 
Domènech farà una autèntica caixa de vidre per deixar fluir la llum de la 
claraboia a les parets de vidre del vestíbul. Són una mena de murs cortina. 
Domènech experimenta amb murs cortina de vidre en moltes de les seves 
obres. Als passadissos del pavelló de l’Administració de l’Hospital de Sant 
Pau o al Palau de la Música. En el Palau crea una estructura que recobreix 
per totes bandes amb vitralleria i acaba creant una caixa de vidre. 

A Reus també tenim exemples d’obra de vidre, el passadís del primer pis 
del Pere Mata fa un mur cortina que permet il·luminar no només el passa-
dís sinó també la sala principal del pavelló dels Distingits per totes bandes.

El tractament de la llum també es pot veure amb la disposició dels edi-
ficis. Intenta fer-los a quatre vents quan pot i si són en centres urbans, en 
cantonades. La Casa Navàs, la Casa Gasull, el Magatzem Llopis. I quan el 
solar no fa cantonada, la crea. La Casa Rull, n’és un exemple. 

Domènech basteix un edifici que no ocupava menys de la meitat del 
solar. D’aquesta manera aconsegueix bastir tres façanes per deixar fluir 
la llum. Ho utilitzarà sovint. Per exemple, a la Casa Roura de Canet fa el 
mateix.

***
Domènech i Montaner va ser un arquitecte prolífic, que es va fer acom-

panyar dels millors artesans d’aquest país. Va ser com un director d’or-
questra que marcava el ritme dels músics però feia que tots fossin partí-
cips de la simfonia. A ell li devem el nou concepte de la divisió del treball 
i l’enaltiment de les arts menors a l’alçada de les majors. A ell li devem 
també el ressorgiment de les arts aplicades a l’arquitectura i el naixement 
de grans tallers de producció de ceramistes, vitrallers, escultors i ebenistes 
que completaran el modernisme català.

I el Camp de Tarragona, i especialment Reus, en sou dipositaris de dife-
rents edificis domenequians compresos entre 1897 i 1816. Seguiu cuidant 
el llegat de Domènech i Montaner. Gràcies.
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1) Interior de l’Institut 
Pere Mata (Reus)
2) Projecte del complex
3) Vista actual aèria del 
centre psiquiàtric
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4) Casa Gasull (Reus)
5) Casa Navàs (Reus)
6) Casa Rull (Reus)
7) Mausoleu de Jaume I
(Tarragona)
8) Retrat de l’arquitecte
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ANTONI GAUDÍ CORNET
Jaume Massó Carballido

Capella del Sagrat Cor (Tarragona)
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Atès el gran nombre de llibres, articles i documents publicats sobre Anto-
ni Gaudí, no puc ni tan sols intentar resumir en aquesta ponència els prin-
cipals trets de la seva biografia i de la seva obra, i em limitaré a recopilar 
—i a ordenar cronològicament— unes quantes dades i referències molt 
menys conegudes, referides essencialment a la relació personal del genial 
arquitecte amb la seva ciutat natal i amb uns quants dels seus compatricis 
(molt especialment amb Eduard Toda).1

Els antecedents calderers de Gaudí
Un dels millors biògrafs d’Antoni Gaudí i Cornet va ser el també arquitec-
te Cèsar Martinell i Brunet (Valls, 1888 - Barcelona, 1973). De l’extensa i 
variada bibliografia gaudiniana de Martinell en podem destacar dos llibres 
essencials: Gaudí i la Sagrada Família comentada per ell mateix (primera 
edició, 1951; segona, 1999) i Gaudí. Su vida, su teoría y su obra (1967). 
A la primera hi va recollir un gran nombre de comentaris professionals 
d’Antoni Gaudí, uns comentaris que —més o menys descontextualitzats 
o retallats— podem trobar reproduïts a altres llibres, exposicions o àd-
huc programes de televisió. És evident que Martinell no va transcriure al 
dictat, al mateix moment, les paraules de Gaudí, però ens les ha transmès 
amb una certa garantia d’autenticitat.

El mateix Martinell ens explica, al primer capítol del seu llibre (datat el 
novembre de 1949), com va començar a recollir les expressions del mestre: 

 “La primera vegada que el vaig sentir m’impressionà tan fortament 
que no vaig poder resistir de confiar al paper les seves paraules alliço-
nadores, temorós que l’oblit no se les emportés. [...] Després he sentit 
no haver fet el mateix cada vegada que vaig parlar-hi. Crec, però, que 
entre les escrites no falta cap de les converses que m’impressionaren 
i que en les omeses no es degué parlar de conceptes nous. Els temes 
ja anotats, per bé que referits a altres circumstàncies, considerava 
que no calia que fossin repetits novament. Després del temps trans-
corregut, recordo encara com arribava a la meva cambra d’estudiant 
i més tard d’arquitecte novell i, abans que altres idees s’interposessin 
a la vèrbola plàstica i plena d’interès, apuntava escrupolosament el 

1–Faig servir bona part de la informació ja recollida a Massó Carballido, J., Eduard Toda i Antoni 
Gaudí, una amistat perdurable, dins del volum Eduard Toda i Güell (1855-1941): de Reus al món, 
Reus: Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR), 2016, p. 23-41.



[74]

que trobava de nou en aquells conceptes lluminosos que després he 
consultat manta vegada i he facilitat a altres per a algun estudi sobre 
Gaudí. [...] En revisar ara aquelles converses per a la seva publicació 
he seguit el criteri de deixar-les tal com foren escrites, excepció feta 
d’algunes supressions”.

Gràcies a l’escrupolositat de Martinell, podem considerar fidedignes les 
notes que va redactar el 13 de desembre de 1924, després d’anar a veure 
Gaudí a la Sagrada Família, a la cripta de la qual s’havien portat a terme els 
funerals de la senyora Dalmases Bocabella. En un moment de la conversa 
amb Martinell (a la qual es va afegir Domènec Sugrañes), Gaudí va explicar:

 “Una vegada un senyor em digué que hi havia dos arquitectes que 
deien que eren deixebles nostres, i jo li vaig dir: ‘Nosaltres, de dei-
xebles, no n’hem tingut cap; però a aquests dos (els noms dels quals 
callo) per a ésser deixebles nostres els falta l’espai’.

I afegeix:

 Jo tinc aquesta qualitat de veure l’espai, perquè sóc fill, nét i renét de 
calderers. El meu pare era calderer; l’avi, també; el besavi, també; a 
casa de la meva mare eren calderers; el seu avi era boter (que és el 
mateix que calderer); un avi matern era mariner, que també són gent 
d’espai i de situació. Totes aquestes generacions de gent d’espai do-
nen una preparació. El calderer és un home que d’una planxa plana 
ha de fer un volum. Abans de començar la feina ha d’haver vist l’es-
pai. Tots els grans artistes del Renaixement florentí eren ciselladors, 
que també fan volums d’un pla; per bé que els ciselladors no se sepa-
ren gaire de les dues dimensions. Els calderers les abracen totes tres, 
i això crea, inconscientment, un domini de l’espai que no tothom 
posseeix. A aquells dos arquitectes que es diuen deixebles nostres, 
els falta la ‘caldereria’.

 De totes maneres, l’home s’ha de valer del pla per a resoldre les co-
ses. Jo algun cop he pensat que la superior intel·ligència dels àngels 
consisteix en això: que poden “resoldre” les coses directament a l’es-
pai. És una qüestió que he proposat de vegades a alguns teòlegs, i 
s’escapen. No hi volen saber res”.
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Comparem aquests raonaments de Gaudí amb els que apareixen re-
sumits en un text de mossèn Sanç Capdevila i Felip (Maldà, 1883-1932), 
arxiver i historiador, publicat pòstumament —l’any 1933— al Butlletí Ar-
queològic de Tarragona (hi corregeixo les errades ortotipogràfiques): 

 “Entre els calderers tarragonins del segle xix hi figuraven els avis del 
genial artista Anton Gaudí, el qual no recatava el seu nobilíssim or-
gull per aital ascendència genealògica. Recordem perfectament que 
l’última vegada que parlàrem amb ell, el gran arquitecte de la Sagrada 
Família ens deia que si ell era arquitecte ho devia a la condició dels 
seus avis calderers; i ho raonava de la manera següent: els calderers 
són els mestres dels arquitectes, car ells agafen una superf ície plana, 
com ho és una planxa d’aram, i a colps de martell li donen la figura 
que volen, resultant que aquell tros pla d’aram a les seues mans es 
converteix en un utensili d’economia domèstica, com una paella, un 
cànter, un perol, una llumanera, etc.; això mateix fem els arquitectes: 
prenem una superf ície plana de terrer i amb el martell del paleta el 
convertim en una casa, un temple, una fàbrica, etc. De manera, re-
petia, que la meua vocació d’arquitecte esdevé d’haver tingut els avis 
calderers.”

I afegia, encara, amb major entusiasme:

 ‘i si jo sóc l’Arquitecte Gaudí ho dec a que els meus avis eren calde-
rers de Tarragona, car aquella gegantina ciutat de les muralles ci-
clòpiques els hi imprimí el caràcter de la gent del llamp, que no es 
deixa lligar per la rutina d’uns motllos asfixiants, sinó que salta amb 
valenta independència per damunt de tot obstacle que dificulti les 
empreses originals de llur consciència’.

 Qualsevol que hagi conegut personalment el famós mestre, si es va 
fixar detalladament en la seua indumentària i en l’aspecte humilís-
sim que el caracteritzava, fàcilment comprendrà que, en fer les so-
bredites manifestacions parlava amb tota sinceritat.

 I aitals declaracions, fetes francament per una personalitat com la de 
l’eminent mestre Gaudí, esdevenen un elogi ben remarcable per als 
calderers tarragonins”.
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Com acabem de veure, al text de mossèn Capdevila hi ha unes referènci-
es explícites a uns “avis calderers de Tarragona” de Gaudí, unes referències 
que de tant en tant ens recorden des de la capital del Tarragonès. Qui eren, 
aquests “avis”, o —millor dit— qui era, aquest avi calderer “de Tarragona?” 
Doncs era, és clar, el seu avi matern Anton Cornet i Sans, nascut i mort a 
Reus (1776-1856). El reusenc Anton Cornet es va casar, l’any 1810, amb la 
tarragonina Maria Bertran i Buxeda (Tarragona, 1786 - Reus, 1863). Aques-
ta àvia de Gaudí era filla de Josep Bertran, un pescador de Tarragona, és 
a dir, filla del “mariner” que apareix en el text citat de Martinell.2 Com ja 
és prou sabut, els avis materns de Gaudí van haver de deixar molt aviat la 
seva llar tarragonina arran del setge de 1811 i es van traslladar a Reus, on es 
van establir ja definitivament i on el 1813 va néixer la seva filla Antònia, la 
futura mare de Gaudí. La referència plural als “avis calderers de Tarragona”, 
tan ben acompanyada d’un elogi —del tot merescut, d’altra banda— a la 
ciutat i la gent de Tarragona, em sembla que no és sinó una llicència poètica 
afegida pel narrador als comentaris de Gaudí sobre els avantatges de tenir 
avantpassats calderers (etcètera), dit sigui això amb tots els respectes per a 
la memòria de mossèn Capdevila i per als parents tarragonins de l’arquitecte 
reusenc, els Gaudí-Pomerol, que eren llauners d’ofici.

D’altra banda, recordem que els avis paterns d’Antoni Gaudí i Cornet 
van ser Francesc Gaudí i Salvany (calderer; Riudoms, 1778-1828) i Rosa 
Serra i Molner (dita “la Calderera”, Reus, 1775-1843). Més o menys, l’avi 
patern d’Antoni Gaudí va morir quan el futur pare de l’arquitecte tenia 
quinze anys i l’àvia paterna, quan en tenia trenta; per tant, Antoni Gaudí 
no els va arribar a conèixer. L’avi matern d’Antoni Gaudí va morir quan 
aquest només tenia tres anys; l’àvia materna, quan en tenia deu. No hem 
d’oblidar tampoc que Antoni Gaudí va poder conviure més de cinquanta 
anys amb un familiar directe que coneixia a fons el món de la caldereria: 
el seu pare, Francesc Gaudí i Serra, nascut a Riudoms el 1813 i mort a 
Barcelona el 1906. És natural que fos el pare qui ensenyés la tècnica de 
l’ofici de calderer al fill: realment sí que va tenir el temps suficient i totes 
les circumstàncies a favor. I, de fet, no se’n parla gaire.

Arran de la mort (succeïda el 1828) de Francesc Gaudí i Salvany, la seva 
vídua, els set fills orfes i dos familiars més anirien a viure a Reus. L’histori-
ador riudomenc Joan Torres, ja fa uns quants anys, ho explicava així:
2–Massó Carballido, J., Gaudí i la seva àvia tarragonina, El Punt (Camp de Tarragona), núm. 2062, 
22 de maig de 2002, p. 17, i Diari de Tarragona, núm. 5403, 22 de maig de 2002, p. 5.



[77]

 “El fill gran, Francesc Gaudí Serra, acaba de complir quinze anys. 
Sap una mica de lletra i números [...], i també pot tenir alguns co-
neixements de l’ofici de calderer, de la mateixa pràctica en el taller 
patern; però és massa jove com per plantar-se. És l’hereu; i, per tant, 
li toca treure pit enfora i agafar les brides d’aquell carro. [...] En el 
padró de Riudoms de 1825, podem comprovar que no existeix en el 
municipi cap altra caldereria. Això comporta que el fill gran no pu-
gui aprendre la professió al seu poble nadiu i que, en conseqüència, 
hagi de desplaçar-se a un altre lloc a la recerca d’un mestre. No és 
estrany que faci cap a Reus, poble de la seva mare; i que allí apren-
gui les arts del gremi al taller del que acabà sent el seu sogre, Anton 
Cornet Sans (Reus, 1776-1856), que tenia establiment obert al carrer 
de Sant Vicenç. Estava cantat que, d’allí, en podia sortir un bon ca-
sament. Per una banda un calderer veterà, amb tres filles, Antònia, 
Rosa i Maria, i cap fill per passar-li el timó; i, per l’altra, un aprenent 
eixerit, que, mentre aprèn l’ofici, sap seduir la pubilla i manté els seus 
germans menors. No sabem la data exacta de naixement del pare de 
Gaudí per haver-se cremat els llibres sacramentals de la Parròquia 
de Riudoms del segle xix, encara que coneixem que fou el 1813”.3

Els estudis a Reus
No descobreixo res de nou quan afirmo que Antoni Gaudí i Cornet (nas-
cut a Reus el 25 de juny de 1852 i mort a Barcelona el 10 de juny de 1926) i 
Eduard Toda i Güell (nascut a Reus el 9 gener de 1855 i mort a Poblet el 26 
d’abril de 1941) van ser molt amics, sobretot mentre ambdós van viure a la 
seva ciutat natal. No hi havia, d’entrada, obstacles socials que dificultessin 
la relació entre l’un i l’altre. Gaudí era fill de menestrals (calderers per part 
de pare i de mare) i Toda tampoc no era d’una família de classe superior a 
la de Gaudí i, a més, tenia el handicap que era fill de mare soltera, tot i que 
reconegut judicialment pel seu pare, que havia estat “alcalde-corregidor” 
de Reus.4 Si voleu, els unia, encara, una procedència comuna: els pares 

3–Torres Domènech, J. (amb la col·laboració d’Eduard i de Mònica Torrell Massó), Història 
dels Gaudí, Riudoms, homenatge a Gaudí, col·lecció “Rivoulmorum”, volum 2, Riudoms 2002, p. 
51-52.
4–Vegeu Massó Carballido, J., Sobre els orígens d’Eduard Toda i Güell, El Punt (edició Camp de 
Tarragona i Terres de l’Ebre), núm. 2107, 7 de juliol de 2002, p. 9, i Vernet, J., Anar a escola i a soldat 
a Reus i al Baix Camp durant el Sexenni Democràtic (1868-1874), Reus: Edicions del Centre de 
Lectura, 2002, p. 210.
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dels dos nens eren riudomencs,5 i les mares, reusenques. No vivien massa 
lluny l’un de l’altre: Gaudí a la casa materna del carrer de Sant Vicenç i 
Toda a cal Cardenyes, on havia nascut (és a dir, al número 1 del carrer de 
Jesús, a la cantonada amb el Mercadal, on ara hi ha l’edifici modernista de 
cal Navàs). Podien trobar-se al Mercadal, a la plaça de les Monges (actual 
de Prim, molt a prop del taller del pare de Gaudí) o al raval de Jesús, de 
camí cap a les Escoles Pies instal·lades a l’antic convent de Sant Francesc 
(avui IES Salvador Vilaseca)6.

Segons diferents escrits i declaracions d’Eduard Toda, publicats molts 
anys després dels fets a què fan referència, i quan Gaudí ja era mort, amb-
dós van ser “íntims” mentre eren infants i adolescents. Al Calendario Jo-
sefino para 1929, Josep Maria de Dalmases i Bocabella va publicar una 
entrevista amb Toda, en què aquest declarà:

 “Pienso que soy el único superviviente de los que vivimos juntos en 
Reus los años de niños y bachillerato. Gaudí, Bartrina, Ribera, Au-
lestia, Sol y Ortega me adelantaban un par de años, pero como yo 
crecía muy adelantado era compañero suyo. [...] Con Gaudí y Ribera 
formábamos una trinidad de íntimos amigos. Recuerdo que con Gau-
dí empezamos a aprender las primeras letras en una escuela parti-
cular instalada en el desván de una casa de la calle de Monterols por 
el maestro Don Francisco Berenguer. Por cierto que tengo entendido 
que siendo Gaudí arquitecto del Templo [de la Sagrada Família] tuvo 
de ayudante a un hijo de este nuestro antiguo maestro de primeras 
letras. Éste, alrededor de 1884 ó 1885, vivía retirado en Barcelona. / 
Los Gaudí eran dos hermanos y no recuerdo si una o dos hermanas. 
Su madre murió pronto.7 Su padre era un honrado maestro calderero, 
establecido como tal y batidor de cobre en un gran patio cubierto que 
había a mano izquierda entrando a la calle de San Juan, enfrente del 

5–Tanmanteix, cal precisar que el pare del segon, Eduard de Toda i Albertos, havia nascut —cir-
cumstancialment— a Alcalá de Henares. Vegeu Massó Carballido, J. (coord.), Eduard Toda i 
Güell (1855-1941): de Reus al món, Reus: IMMR, 2016, p. 17 i 155. Agraeixo la informació referent 
als Toda de Riudoms que em va comunicar el bon amic Joan Torres Domènech. 
6–A la plana 116 del llibre de Ràfols, J.F., Gaudí, Barcelona: Ed. Canosa, hi fou reproduït d’un 
dibuix procedent d’un “àlbum d’En Gaudí adolescent”, avui no localitzable, que representa una 
vista de les cobertes de l’edifici de les antigues Escoles Pies, una vista molt semblant a la que es pot 
observar encara avui –l’espadanya inclosa– d’un determinat sector de la part alta de l’edifici, força 
a prop del vell claustre.
7–De fet, la mare de Gaudí, Antònia Cornet (nascuda el 1813), va morir a Barcelona l’any 1876.
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convento de Religiosas Carmelitas.8 La familia vivía en un entresuelo 
o primer piso de la casa de la calle de la Amargura, esquina casi a 
la de Alegre. Los Gaudí procedían del vecino pueblo de Riudoms. El 
padre trabajaba extraordinariamente, haciendo él solo todo el tra-
bajo a fin de ahorrarse oficiales y únicamente tenía un aprendiz. Así 
pudo dar a sus hijos primero los estudios del bachillerato y luego al 
uno, Francisco, la carrera de médico y al otro, nuestro Antonio, la de 
arquitecto. / Con Gaudí estudiamos el bachillerato en la Escuela Pía, 
de Reus. Por cierto que el secretario del Instituto de Reus, Don Fran-
cisco Cabré, en su discurso inaugural del curso 1914-1915, publicó 
las notas de Gaudí con las mías y las de Bartrina, Llovera, Sol y Or-
tega y algún otro, en las que se descubren ya las aptitudes respectivas 
de los alumnos. Las notas de Gaudí eran malas. En la Escuela Pía, 
el P. Valentín Oliver refiriéndose a las clases de latín, retórica, psico-
logía, etc., las da así: mala inteligencia, memoria regular, aplicación 
regular, aprovechamiento nulo. En cambio el P. Sellarés, Director del 
Colegio y profesor de geometría y matemáticas, le anota como alum-
no superior en dichas asignaturas”.9

Sobre les classes d’ensenyament primari del mestre Berenguer —efecti-
vament, pare de Francesc d’Assís Berenguer i Mestres (Reus, 1866 – Bar-
celona, 1914)— i sobre l’escola elemental superior de l’altre professor de 
Gaudí, Rafael Palau, ja en va parlar al seu dia el malaguanyat amic i profes-
sor Pere Anguera10.

Toda diu que ell era un parell d’anys més petit que els altres companys 
d’estudis. Certament, Gaudí era uns dos anys i mig més gran que Toda. 

8–El convent de les carmelites descalces, fundat l’any 1660, va ser enderrocat per disposició de la 
Junta Revolucionària reusenca de 1868 (vegeu-ne un dibuix de la façana a Vilaseca, S. [signat H. 
A.], Rectificació oportuna. Una romanalla del desaparegut Convent de Monges Carmelites, Re-
vista del Centre de Lectura (Reus), èp. tercera, núm. 175, novembre de 1927, p. 260-261). Guix 
Sugrañes [sic], J. M., Defensa de Gaudí, primera edició, Reus: Ediciones Monterols, 1960, p. 186, 
publicà un dibuix en què es veu la casa en què havia estat instal·lat el taller del pare de Gaudí. 
9–Recuerdos de la infancia y primera juventud de nuestro Gaudí, text reeditat al llibre La mort de 
Gaudí i el seu ressò a la revista “El Propagador de la Devoción a San José”, a cura de Bonet i Ar-
mengol, Lluís. Barcelona: Editorial Claret, 2001, p. 235-240. Dalmases, al final de la transcripció 
de l’entrevista, explica que Toda “se ofreció, y cumplió luego, para releer y corregir nuestras notas de 
la conversación que dábamos por terminada”.
10–Anguera, P., Reus en els anys de formació de Gaudí, Gaudí: Reus i el seu temps, Reus. Edicions 
del Centre de Lectura, 2003, p. 13-28. Vegeu, a més, Vernet, J., Anar a escola i a soldat a Reus i al 
Baix Camp... obra citada, p. 45-56.
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Aquesta diferència es devia notar força, com és natural, quan ambdós eren 
més petits, però el contrast es va anar esvaint o —millor dit— dissimu-
lant paulatinament perquè Gaudí era de petita o mitjana estatura i Toda 
més aviat alt; Gaudí no destacava gaire en els estudis —al començament, 
sembla que com a conseqüència d’una afecció reumàtica que va patir de 
molt jove— i Toda era molt brillant i assolia unes qualificacions molt més 
bones.

El discurs acadèmic citat per Toda es va publicar l’any 1914, dins la 
memòria de l’institut reusenc corresponent al curs acadèmic 1913-1914. 
Francesc Cabré, catedràtic numerari i secretari de l’aleshores Institut Ge-
neral i Tècnic, havia localitzat —a l’arxiu de Secretaria del centre— una 
serie de listas de clase comprensivas de los años 1859 á 1868, formadas por 
los profesores del Colegio de segunda enseñanza, dirigido por Padres Esco-
lapios, de aquellos alumnos que recibían la enseñanza de los hijos de San 
José de Calasanz con las notas que al profesor merecía el trabajo de cada 
alumno. Pel que fa a les referències a Gaudí i Toda, Cabré hi explicava:

 “[…] el buen Padre Escolapio que no piensa en otra cosa que ganar al-
mas para el cielo y en hacer buenos alumnos, nos dice por ejemplo que 
el genial Gaudí, autor del palacio Güell y del incomparable, atrevido, 
gigantesco templo de la Sagrada Familia de Barcelona, en la asigna-
tura de Geograf ía, tenía mala inteligencia, la memoria regular, la 
aplicación idem y el aprovechamiento era nulo, lo mismo que ocurría 
en Latín segundo curso, según el P. Valentín Oliver, encargado de di-
chas enseñanzas; en cambio el P. Sellarés nos habla en otra hoja del 
talento del muchacho en la asignatura de Geometría; ¿no había de 
ser años más tarde Gaudí uno de los primeros arquitectos contempo-
ráneos? ¿qué tenía de particular que en sus mocedades le fastidiase 
el latín y la Geograf ía y fuese ya un enamorado de la línea y del 
espacio? ¿No se revelaba con ello el arquitecto? ¿No despuntaba la 
aptitud? […] Ya en el curso de 1865 al 1866 nos encontramos con las 
notas relativas á dos figuras ilustres, hijos de esta ciudad, los cuales, 
por estar en el mundo nuestro11, precisamente por ello he de ser parco 
en el elogio. Los dos se han distinguido en el campo de la observación 
geográfica é histórica; Aulestia y Pijoan escribiendo la Historia de 

11–Val a dir que aleshores Gaudí, que moriria el 1926, també era “al món”.
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Cataluña y una multitud de trabajos arqueológicos relativos á mo-
numentos catalanes. Toda y Güell en sus obras […] é innumerables 
trabajos que le han colocado en las avanzadas de la erudición espa-
ñola contemporánea. / Pues el talento maduro, reflexivo, grande de 
Toda y Güell se revela en las notas de aquellos profesores que nos lo 
pintan ya especialmente en las asignaturas de Geograf ía, Historia, 
Retórica y Latín, como muchacho de gran inteligencia, de memoria 
fiel, de excelente comportamiento y de muchísima aplicación”.12

En un altre lloc de l’entrevista citada més amunt, Toda va afirmar que:

 “Por dispensa de Madrid empecé el bachillerato a los 9 años, en 1866 
[...]. Por las facilidades que se dieron en la revolución de Septiembre 
de 1868 hice el bachillerato en 4 años, de manera que a los 13 años 
yo ya era bachiller. Pero no pude cursar enseguida en la Universidad 
de Barcelona porque a causa de la fiebre amarilla estaba cerrada. 
Gaudí sí que esperó”.

Però el batxillerat de Toda no es va desenvolupar exactament d’aquesta 
manera. Oficialment, Toda va començar el batxillerat als deu anys —i no 
abans— perquè no va fer l’examen d’ingrés fins al 22 de febrer de 1865. 
Tanmateix, Toda va obtenir una autorització del director general d’Ins-
trucció Pública, datada el 31 de gener d’aquell mateix any:

 […] para que con dispensa del tiempo que le falta para cumplir la 
edad de ingreso en la segunda enseñanza y previos los demás requisi-
tos de Reglamento se matricule en el presente curso, en el primer año 
de los citados estudios, en el Colegio de Padres Escolapios de Reus, á 
condición sin embargo de no examinarse hasta el mes de Setiembre13.

És a dir, que Toda va entrar a mig curs 1864-1865 (la matrícula és da-
tada el 4 de març de 1865) i que es va examinar de les assignatures de 
primer de batxiller al mes de setembre (concretament, el dia 2). Va obte-

12–Cabré y González, F., Memoria del curso académico de 1913 á 1914 leída en la solemne aper-
tura del de 1914 á 1915, Reus: Instituto General y Técnico, 1914, p. 8-10.
13–Segons l’ofici, datat el 9 de febrer de 1865, tramès pel rector de la Universitat de Barcelona al 
director de l’Institut de Tarragona, que es conserva a l’arxiu de l’IES Martí i Franquès.
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nir, per cert, unes qualificacions brillants: Sobresaliente de Religió i Mo-
ral, Sobresaliente de Llatí de primer any i Bueno de Principis i Exercicis 
d’Aritmètica. Gaudí, que havia entrat a les Escoles Pies al començament 
del curs anterior (1863-1864), va suspendre —precisament— l’assignatura 
de Principis d’Aritmètica a les convocatòries de juny i setembre de 1864 i 
no la va aprovar (amb la qualificació de Notablemente aprovechado) fins 
al juny de 1866.

Pel que fa al títol de Bachiller en Artes, sabem que Toda va obtenir-lo a 
Reus el 21 de juny de 1869, un títol que va haver de validar després a Tarra-
gona i que va assolir quan ja tenia gairebé 14 anys i mig14 L’historiador sel-
vatà Eufemià Fort i Cogul, en la seva excel·lent biografia todiana, esmenta 
diversos balls de dates que han confós molts estudiosos i que afecten espe-
cialment l’any de naixement de Toda.15 Per exemple, a l’entrada biogràfica 
corresponent de l’enciclopèdia Espasa hi figura el 1852 (és a dir, el mateix 
any que Gaudí);16 Francesc Gras dona a entendre que va ser el 1853,17 i a la 
primera edició del compendi reusenc de Joaquim Santasusagna hi apareix 
el 1854.18Uns quants anys després de l’entrevista amb Dalmases, concreta-
ment el dia 21 de juny de 1936, i poques setmanes abans del començament 
de la Guerra Civil, el diari barceloní El Matí publicava un molt interessant 
“Suplement d’Homenatge a Antoni Gaudí” (amb motiu del desè aniversari 
de la mort de l’arquitecte), que incloïa una destacada col·laboració d’Edu-
ard Toda intitulada “Records d’Antoni Gaudí a Reus, fins a l’any 1870”. El 
començament és similar al que ja he transcrit més amunt:

 “De l’Antoni Gaudí, dec ésser jo l’amic més vell que encara va pel 
món. / Des de l’escola del mestre Francesc Berenguer, a una golfa 
del carrer de Monterols, on junts aprenguérem les primeres lletres, 
per allà el 1860, fins en acabar la segona ensenyança, deu anys més 

14–Els originals de la sol·licitud de Toda, signada a Reus el 18 de juny de 1869, i de l’acta del grau de 
batxiller en Arts, del dia 21 del mateix mes, es conserven a l’arxiu de l’IES Gaudí.
15–Fort i Cogul, E., Eduard Toda, tal com l’he conegut, Montserrat: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1975, p. 17-18. Vegeu també Massó Carballido, J., Eduard Toda i Güell: de Reus a 
Sardenya (passant per la Xina i Egipte, 1855-1887), Càller: Arxiu de Tradicions de l’Alguer, 2010, 
pàssim.
16–Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, tom LXII, Barcelona 1928, p. 334.
17–Gras y Elias, F., Hijos ilustres de Reus, Barcelona: Librería de Francisco Puig y Alfonso, 1899, 
p. 163.
18–Santasusagna, J., Reus i els reusencs en el renaixement de Catalunya fins al 1900, primera 
edició, Reus, 1949 [en realitat: Martorell, 1955], p. 302. Val a dir que a la tercera edició (Reus: As-
sociació d’Estudis Reusencs, 1982), ja hi consta la data correcta (p. 260).
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tard, a l’Institut de Pares Escolapis del convent de Sant Francesc, en 
Gaudí i jo havíem anat sempre junts. El 1868 [sic] se’ns uní a l’Institut 
un nou condeixeble, del qual aviat fórem íntims amics i companys, 
Josep Ribera i Sans, vingut de l’Espluga de Francolí per causa de la 
mort del seu pare, que exercia el càrrec de mestre d’escola en aquella 
població. / La nostra vida comuna escolar fou bastant variada. He de 
dir, en primer lloc, que els tres nois érem bons deixebles, en opinió 
dels professors; sabíem les lliçons, i fins ens unia una certa emula-
ció per a millor repetir-les de memòria. Però en les nostres aficions 
particulars variàvem sovint. Mentre a Ribera i a mi ens encantava fer 
versos, o prosa que crèiem literària, mai no veiérem Gaudí escriure’n 
ni una ratlla. Quan volíem excursionar per les belles torrenteres i 
enfonsats camins dels voltants de Reus, en busca de llocs evocadors 
dels nostres sentiments romàntics, Gaudí preferia millor anar a les 
ruïnes dels forns romans del camí de Monterols,19 a l’aqüeducte dels 
capellans, a recons, en fi, on l’art dominés la naturalesa”.20 

Hem vist abans que Toda citava una “trinitat” d’amics, formada per ell 
mateix i per Gaudí i Ribera, ara novament esmentada. Aquest últim com-
ponent era Josep Ribera i Sans, de pares reusencs, nascut a Tivissa el 18 
de febrer de 1852 (va morir a Madrid el 8 de gener de 1912). Era, doncs, 
uns quatre mesos més gran que Gaudí i gairebé tres anys més gran que 
Toda. El seu pare, Pere Ribera, era mestre i va morir el 4 de març de 1867, 
quan el jove Josep tenia poc més de quinze anys. La professió del pare, i la 
major edat de Ribera van fer —segurament— que tingués una preparació 
acadèmica més important i que portés la veu cantant pel que fa als temes 
culturals o literaris (quant a la seva capacitat intel·lectual, cal recordar que 
Ribera arribaria a ser un metge i un catedràtic de reconegut prestigi).21 Pel 
que fa a la ideologia dels tres estudiants, sembla que la referència obliga-

19–Sobre la localització d’aquest forn (en singular) d’època romana, les ruïnes del qual són encara 
visiblea a la partida de la Buada o de l’Espluga Pobra, vegeu Massó Carballido, J., Notes sobre el 
jove Gaudí i l’arqueologia del Camp de Tarragona, Revista del Centre de Lectura (Reus), setena època, 
núm. 1, quart trimestre de 2001, p. 19-22.
20–Vora l’actual passeig de la Boca de la Mina es conserva –encara dempeus, tot i que ferida per 
un llamp– una fumera d’estructura exterior helicoidal, construïda pels volts de 1864 –com a com-
plement modernizador del Molí de la Vila– i que no dubto que Gaudí va tenir posteriorment en 
compte.
21–Vegeu Toda i Güell, E., El doctor Joseph Ribera y Sans, Castell de Sant Miquel d’Escornalbou 
[imprès, però, a Barcelona], 1930, pàssim.
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da ha de ser l’oncle i padrí de Toda, Josep Güell i Mercader (Reus, 1839-
1905),22 el membre més destacat del republicanisme de la ciutat, futur ca-
pitost de la Junta Revolucionària de Reus de 1868 i home de confiança del 
polític demòcrata i republicà Emilio Castelar y Ripoll.

A les Escoles Pies, mentre Antoni Gaudí hi va anar, també hi van estu-
diar el seu germà Francesc Gaudí i Cornet, nascut el 1851 i que després 
acabaria la carrera de Medicina a Barcelona (on moriria l’1 de juliol de 
1876), així com altres reusencs que obtindrien un cert renom en els anys 
següents, com ara Joan Sol i Ortega (1849-1913), futur advocat i polític; 
Antoni Aulèstia i Pijoan (1849-1908), futur autor d’una Història de Cata-
lunya en català; Francesc Bartrina i d’Aixemús (1846-1917) i el seu ger-
mà Joaquim Maria (1850-1880), futurs escriptors i poetes prou coneguts; 
Francesc Gras i Elias (1850-1912), futur escriptor i publicista, o Sebastià 
Torroja i Tarrats (1853-1937), futur mestre, impressor i escriptor.23 

La revista El Arlequín
Les úniques referències que es coneixien fins al 2002 sobre l’existència de 
la curiosa iniciativa juvenil —o més aviat d’adolescència— que va ser El 
Arlequín les havia donat el mateix Toda, molts anys després de la seva 
realització i amb molt pocs detalls. La manca de notícies més recents va 
fer que alguns gaudinistes consideressin perduda aquella revista i d’altres 
assagessin diversos exercicis —més o menys versemblants— d’imaginació. 
A l’entrevista que ja hem citat a l’apartat anterior i que fou publicada al 
Calendario Josefino para 1929, Toda donà compte de la conservació d’una 
col·lecció completa d’El Arlequín:

 “Mientras estudiábamos el bachillerato [...], publicamos Ribera, 
Gaudí y yo, durante 1867 y 1868, una revista semanal, toda ella es-
crita a mano (nada de imprenta) cuyo título era El Arlequín, siendo 
dos cuartos el precio del ejemplar. Guardo una colección completa, 

22–Vegeu Corretger, M. & Ferré, X., Josep Güell i Mercader: Per l’amor al progrés, Reus: Publica-
cions de l’Arxiu Municipal, 2007 (amb especial atenció a l’article de Gort Oliver, J., “Josep Güell 
i Mercader, mestre de Joaquim M. Bartrina, Josep Martí i Folguera, Antoni Gaudí i Eduard Toda”, 
p. 115-146).
23–També van ser companys de Gaudí, un o més cursos, el seu cosí Joan Siré i Gaudí; Joan Berenguer 
i Mestres, fill del ja citat mestre Francesc Berenguer i germà gran del futur ajudant de Gaudí, Fran-
cesc d’A. Berenguer; Ignasi Grau i Vallespinós, germà del futur bisbe d’Astorga; Càstul Soberano i 
Roca, que esdevingué artista, i el futur metge Eduard Borràs i Pedret, entre altres.
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probablemente la única, la cual pasará con tantos otros papeles míos 
al archivo de Barcelona en la Casa del Arcediano. En los únicos doce 
números que publicamos, Gaudí no escribió nunca: era el autor de 
los dibujos con que pretendíamos ilustrar la publicación. / Gaudí se-
guía nuestra vida de chicos. Nos reunimos un grupo de entusiastas 
del teatro y formamos una compañía de aficionados que actuábamos 
en los corrales, almacenes, desvanes, allí donde podíamos de nuestras 
casas, y de donde, francamente, se solía echarnos muy pronto por las 
molestias que causábamos. Gaudí seguía nuestro grupo como pintor 
de las decoraciones, eran de papel de diario. Nunca hizo de actor”.24

El sempre generós Toda lliurà, efectivament, molts documents a l’arxiu 
de la Casa de l’Ardiaca (els famosos manuscrits d’Alí Bei, per exemple), 
però no la col·lecció d’El Arlequín. El 1936, a l’article publicat al suple-
ment del diari barceloní El Matí, Toda va tornar a esmentar la revista, tot 
oferint-ne nous detalls i també qualque dada confusa:

 “Quan un dia se’ns ocorregué fundar un periòdic El Arlequín, del 
qual arribàrem a publicar deu [sic] números manuscrits, amb “ti-
rada” de dotze exemplars, Gaudí sols hi volgué contribuir fent uns 
quants dibuixos, que gravà toscament al boix per a marcar-los com 
a segells. En les nostres companyies dramàtiques d’aficionats, instal-
lades en golfes o patis coberts de cases amigues, d’on ordinàriament 
ens expulsaven a la segona o tercera representació del “Puñal del 
Godo” o del “Tenorio”, Gaudí sols seguia per pintar les decoracions 
en tires de diaris vells armats amb canyes: ni un sol cop el decidíem 
a sortir a escena ni com a comparsa”.

El cas és que tot seguit va esclatar la Guerra Civil i que dos anys després 
d’acabada, l’abril de 1941, Toda va morir a Poblet, on residia en qualitat 
de president del seu Patronat. Eufemià Fort i Cogul, en la seva biografia 
todiana, explicà que el Patronat de Poblet, en sessió del 12 d’abril de 1946, 
prengué l’acord de lliurar al fill de l’antic president “vint-i-dos volums en 
foli, en quart i en vuitè”, a més d’un “feix de papers diversos inclassificats”, 
procedents de l’arxiu personal de Toda.25

24–La mort de Gaudí i el seu ressò…, obra citada, p. 237.
25–Fort i Cogul, E., Eduard Toda, tal com l’he conegut, obra citada, p. 348-349.
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Els papers guardats a Poblet, doncs, van passar a mans del fill, Eduard 
Toda Valcárcel (1887-1953), resident a Madrid, però més endavant van 
ser lliurats —sembla que pel net, Eduardo Toda Oliva (1915-1993)— al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Els vaig poder veu-
re i consultar a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, de Madrid, ja fa uns 
quants anys. El 2002, amb motiu de l’Any Internacional Gaudí i concre-
tament a la mostra Gaudí & Reus, es van poder exposar públicament —a 
la nostra ciutat— els exemplars conservats d’El Arlequín i, amb el col·lega 
Marc Ferran, vam poder fer una primera aproximació crítica a llur contin-
gut, que fou publicada a les planes de l’homònim catàleg de l’exposició.26

Pel que fa a les activitats teatrals esmentades per Eduard Toda, val a 
dir que només cita Gaudí en aquest parell de textos. En una altra ocasió, 
prou adient per a fer-hi referència, Toda se n’oblidà totalment, aparent-
ment perquè el record Gaudí (i de Ribera) quedà eclipsat pel d’un altre vell 
company, l’il·lustre escriptor Joaquim Maria Bartrina (1850-1880):

 “Els joves d’aquell temps teníem l’afició dels teatres de golfa. Nosal-
tres férem comèdia a cal Martí, del carrer del Vent; en un pati de casa 
Torroja, al carrer del Prior; a la golfa de casa el Soberano; al carrer 
del Roser, i entre altres llocs; però on més actuàrem formant part 
d’una nodrida companyia, fou al teatre de cal Sr. Martí. En Bartrina 
feia d’apuntador i allí començà a despuntar l’escriptor i el poeta hu-
morístic [...]”.27

El Arlequín. Periódico serio-burlesco (1867-1868)
Pel que sabem, el periòdic manuscrit El Arlequín va sorgir bàsicament de 
les plomes d’Eduard Toda i de Josep Ribera. La lletra —rodona i encara in-
fantil— de Toda és fàcilment reconeixible; a manca d’altres originals coeta-
nis signats, considero que l’altre tipus de lletra —més “adulta” i acurada que 
la de Toda— que apareix en diversos exemplars d’El Arlequín és de Ribera.

Atès el gran nombre de poemes i proses signats per Toda, sembla que 
ell n’era l’ànima, tot i ser el redactor més jove. Significativament, l’adreça 
que constava al peu de la portada —des del segon número— era la del do-

26–Massó Carballido, J. & Ferran Sans, M., Un cop d’ull a El Arlequín (Reus, 1867-1868), Gau-
dí & Reus, Reus: Museu Salvador Vilaseca, 2002, p. 38-53.
27–La joventut d’En Bartrina. Extracte de la conferència donada per D. Eduard Toda, Revista del 
Centre de Lectura, època tercera, núm. 19, 1 de novembre de 1920, p. 344-350.
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micili particular del mateix Toda: la casa número 1 del carrer de Jesús. Val 
a dir, però, que l’adreça que consta —de manera excepcional— al primer 
número d’El Arlequín és “calle Abadia numero 8” (segons Toda, Ribera 
vivia aleshores al carrer Nou, a casa dels avis materns).

El nom fa referència, és clar, a la popular figura de l’Arlechino de la farsa 
italiana o Commedia dell’Arte, un personatge còmic caracteritzat per dur 
un vestit fet amb peces de roba de tots colors, normalment triangulars o 
romboidals. Val a dir, també, que segons el Diccionari normatiu actual-
ment vigent, hom diu arlequí al “personatge que canvia fàcilment d’idees, 
de partit”. No podem deixar de recordar que la figura de l’Arlequí ja havia 
estat utilitzada com a insígnia per la humorísticament anomenada “Socie-
tat Pírica”, sorgida a Barcelona als anys quaranta i cinquanta del segle xix 
i que tingué una producció escrita que no deixa de tenir uns quants punts 
de contacte —literaris i satírics— amb aquesta posterior i evidentment 
molt més modesta i limitada iniciativa juvenil reusenca.28

El Arlequín començà a aparèixer a la darreria de 1867, en un període de 
crisi política i econòmica que ja anunciava la revolució que tindria lloc un 
any més tard. Van sortir un total de dotze números, amb un tiratge teòric 
(d’acord amb el que va dir Toda el 1936) de dotze exemplars cadascun. 
Tots ells eren manuscrits, és a dir, que es copiaven a mà un per un. Els nou 
primers números van aparèixer entre el 22 de novembre de 1867 i el 31 de 
gener de 1868. Arran de la Revolució de Setembre de 1868, i a partir de 
l’1 d’octubre d’aquell mateix any, van aparèixer tres números més: un altre 
número 9 —en aquest cas es va repetir la numeració i l’anomenaré 9 bis— i 
els números 10 i 11.

A la col·lecció conservada per Toda hi ha un exemplar del número 1 (22 
de novembre de 1867), dos del número 2 (29 de novembre de 1867), dos 
del número 3 (6 de desembre de 1867), quatre del número 4 (13 de desem-
bre de 1867), un del número 5 (20 de desembre de 1867), dos del número 
6 ([27 de] desembre de 1867), dos del número 7 (17 de gener de 1868), un 
del número 8 (24 de gener de 1868), un del primer número 9 (31 de gener 
de 1868), quatre del número 9 bis (1 d’octubre de 1868), tres del número 
10 (9 de desembre de 1868) i dos –incomplets, però gairebé complemen-
taris– de l’últim número ([desembre de] 1868). En total, doncs, vint-i-cinc 
exemplars.
28–Vegeu Rossich, A., Els papers de la Societat Pírrica. Una troballa il·luminadora, L’Avenç (Barce-
lona), núm. 391, juny de 2013, p. 24-35.
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És clar que Antoni Gaudí només va tenir una modesta col·laboració a 
la revista. Com fa saber Toda (i hi estan d’acord gairebé tots els gaudinis-
tes), Gaudí mai no es va veure especialment atret per la lletra escrita. Per 
això la seva aportació a la revista es va limitar a la realització dels dibuixos 
que van decorar la capçalera en els primers vuit números, i potser algu-
nes altres il·lustracions interiors (com els jeroglífics). Amb tot, tampoc no 
podem assegurar que Gaudí no tingués alguna mena d’intervenció directa 
o indirecta en el contingut de la revista. Als quatre primers números i al 
número 6, la imatge era la impressió segellada d’un cap femení de perfil 
que duu un barret amb dos ocells que semblen coloms i que segurament 
volia representar la Colombina, precisament la companya de l’Arlechino. 
Estava estampada a la capçalera a partir d’una planxa xilogràfica, amb tin-
ta de color blau. En els números 5, 7 i 8 es va substituir aquesta imatge per 
un dibuix a ploma d’un arlequí dempeus, que branda amb les dues mans 
una petita bandera en la qual hi ha escrit un lema evidentment pragmàtic: 
“¡¡SUSCRIBÍOS!!”. 

L’aparició d’aquesta revista s’ha d’emmarcar dins les activitats paraes-
colars dels joves estudiants de batxillerat. Molt possiblement, la publicació 
de revistes amb les mateixes característiques que El Arlequín era un fet, si 
no usual, sí força practicat per alguns dels alumnes més actius del centre 
educatiu. Així, entre els textos d’El Arlequín hi trobarem atacs —això sí, 
molt aigualits— a dos altres col·legues: Lo Benigne i El Festivo, que van 
coincidir en el temps amb El Arlequín i que amb tota seguretat va com-
partir-ne l’esperit. Més endavant, a l’Institut de Reus se’n faran d’altres, de 
revistes similars, també redactades per estudiants, algunes de les quals 
—tot i la seva vida no massa llarga— passaran per la impremta, com El Es-
tudiante. Revista científico-literaria (1888) o Aules. Publicació dels alum-
nes de l’Institut de Reus (1934-1935). Els comptats subscriptors i lectors 
d’aquests periòdics manuscrits havien de ser els mateixos companys de 
classe, o bé els amics i familiars més pròxims. A la primera plana de dos 
dels exemplars guardats per Toda hi figura escrit, a dalt de tot, el cognom 
“Banus”, que segurament corresponia a Manuel Banús i Martorell, un dels 
companys de les Escoles Pies. 

Els exemplars corresponents a la primera etapa de la revista són d’un 
to bàsicament festiu, per bé que hi trobem textos d’un abast volgudament 
més cultural o didàctic (normalment signats per Toda), com ara l’intitulat 
“El periódico. Su origen y etimología”, o l’article sobre “Los descubrimien-
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tos”, en el qual hom reflexionava sobre els descobriments efectuats per 
l’home i s’enumeraven els més importants realitzats abans de la nostra Era 
—el contingut d’ambdós articles va ser extret, molt possiblement, d’una 
enciclopèdia de l’època. N’hi ha d’altres amb un tint clarament moralitza-
dor, com un de referent a l’amistat (“La amistad”) o el que tracta sobre la 
virtut moral de donar sense rebre res a canvi (“La liberalidad”). Acompa-
nyant aquests textos en prosa —més o menys seriosos o transcendents— 
abunden els poemes de to romàntic o humorístic, la majoria dels quals són 
signats per Eduard Toda, així com diversos acudits, endevinalles i xarades 
d’un humor esmorteït. 

No hi manquen, és clar, les referències estrictament locals, com els es-
ments al saló de música dels Jardins d’Euterpe29 o al santuari de Miseri-
còrdia (un dels pocs poemes —per cert— de temàtica religiosa, per bé que 
d’un to més localista que devot).30

El Arlequín. Periódico del matiz que le dé la gana (1868)
En la segona etapa, El Arlequín feu un gir radical en els seus continguts, 
que adquiririen un to marcadament polític. Com he dit, la causa d’aquest 
gir —com també de la seva reaparició— cal buscar-la en els fets revolu-
cionaris de 1868, a partir de la qual la premsa local va experimentar un 
revifament desconegut fins aleshores.31 El Arlequín, doncs, en aquests 
darrers números se situà en una posició antiborbònica i anticlerical, posi-
cionant-se al costat dels vencedors de la Revolució de Setembre.32 

Aquest contingut no ens ha d’estranyar atès que Eduard Toda, l’ànima de 
la revista, era —com ja he dit— nebot i fillol de Josep Güell i Mercader, màxim 
representant del republicanisme local i home de confiança d’Emilio Castelar. 

L’anticlericalisme dels seus redactors queda reflectit a l’article La libertad 
de cultos, publicat al número 9 bis, l’1 d’octubre de 1868, i en què es defen-
sava un dels setze punts del programa de la Junta Revolucionària de Reus:

29–Toda, E., A Ellas, El Arlequín, número 2, 29 de novembre de 1867: Del elegante Euterpe / El gran 
salon [...]. Vegeu Güell i Mercader, J., Cosas de Reus (Recorts d’un jove que ja no ho es), Reus: 
Establiment Tipographic de Eduart Navás, 1900, p. 75-88.
30–Toda, E., La Virgen de Misericordia, El Arlequín, número 5, 20 de desembre de 1867. 
31–Vegeu Ferran, M., Humor i sàtira a Reus. La premsa satírica (1868-1936), Reus: Edicions del 
Centre de Lectura, 1992.
32–Vegeu, per exemple, Heras Caballero, P. A.; Sánchez Villanueva, M. I., “Lo que passa” 
(1868). Primer setmanari en català de Tarragona, Tarragona: Hemeroteca Caixa Tarragona, 1994, 
i Bécquer, V.; Bécquer, G. A., SEM. Los Borbones en pelota, Madrid: Ediciones El Museo Uni-
versal, 1991.
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 Uno de los principios proclamados por nuestra sacrosanta revolucion 
iniciada en la inmortal Cádiz, ha sido la libertad de cultos. ¿Que es 
esta? Una facultad por la cual todo ciudadano puede profesar la reli-
gion que mas le acomode y dar á ella culto sin temor de ser molestado 
por nadie. No comprendemos porque hay algunas almas timoratas 
que al oir hablar de la libertad de cultos, se escandalizan y claman 
que esta es asesinar a la religion católica. Antes al contrario porque 
con la antedicha libertad desaparecerán para siempre esta caterva de 
serviles hipócritas que so capa de religion engañan á todo el mundo. 
Además el estado, como estado, ha de ser ateo ó indiferentista porque 
al apasionarse este en alguna religion ya hace daño á las otras, ya 
mata la libertad de cultos. Mirad la Historia. Mirad á Sisebuto, á 
Chintila, á Tulga, los que obligaron por fuerza á alejar a los moros 
de España, y con ellos la riqueza y fertilidad. Mirad el fruto que sacó 
la España de ser ellos, como reyes, católicos. Mirad sus sucesores que 
bien nos han traido con sus inquisiciones, su supersticion y su intole-
rancia religiosa. Asi pues clamemos con todas nuestras fuerzas para 
que desaparezca esta raiz de fanatismo, arraigada en algunos pocos 
corazones y comprendan los españoles que jamás podremos gozar de 
completa libertad, sino existen planteados estos dos principios. Li-
bertad de cultos. Estado Ateo33.

Al número següent es va insistir en la qüestió:

 “¿Cuando el Sr. Romero Ortiz decretará la libertad de cultos? Cuan-
do lluevan higos”.

Val a dir que la llibertat de cultes no seria promulgada a l’Estat espa-
nyol fins al juny de 1869, per mitjà de la nova Constitució. Seguint la línia 
d’altres revistes del mateix caire, els redactors d’El Arlequín denunciaven 
(al número 11, del desembre de 1868) les actituds i accions de l’Església 
catòlica que no es corresponien amb el missatge que predicava:

“Los patriotas italianos, los héroes Monti y Torgnetti [sic], han sido 
conducidos al cadalso por orden del siervo de los siervos Pio IX y custo-
33–Vegeu Massó Carballido, J., “El Arlequín”, Diari de Tarragona, núm. 5392, 11 de maig de 
2002, pàg. 13.



[91]

diados por mercenarias bayonetas estrangeras. Perdonad á vuestros ene-
migos y amadles dijo Jesucristo”.

Recordem que Giuseppe Monti i Gaetano Tognetti van ser guillotinats, 
a Roma, el 24 de novembre de 1868. Altres objectius dels atacs d’El Arle-
quín van ser els anomenats neos (neocatòlics) i els monàrquics contrare-
volucionaris, tant si eren isabelins com carlins. Així, als números 9 bis, 10 
i 11, respectivament, redactats entre l’octubre i el desembre de 1868, es 
feien ressò de diversos rumors sobre aquests elements reaccionaris:

 Dicen que los “neos” quieren levantar bandera carlista. Diez reales dia-
rios y voy con ellos. / Dicen que Marfori es liberal. El gato de mi casa 
tambien lo es. [...] Se necesita por amor de Dios un neo. La persona que 
lo encuentre se le dará una gratificacion.

 Los neos se agitan mucho. ¡Pobrecicos! Están aquello que se dice solem-
nemente divididos. Unos, y entre ellos figura como cabecilla el marques 
de Tamarit, quieren al célebre niño terso para rey de España. Otros, y 
gefe de ellos el Padre Snchez, quieren el absolutismo ó la republica ca-
tolica. La discordia parece les es favorita. / Circulan rumores de querer 
para nuestro soberano el ex-príncipe de Asturias. La revolucion ha di-
cho: Abajo la dinastía de los Borbones.

 Dicen que los neos, con incansable afán trabajan para que no lleguen á 
reunirse las tan deseadas Cortes Constituyentes. También el célebre ca-
morrista, Luis Gonzalez Brabo, dijo en Bayona que con treinta millones, 
Isabel volvía á sentarse en el regio solio. ¡Qué amigos tienes, Benito! / [...] 
Gonzalez Brabo, Marfori, Cheste y compañía se hallan indispuestos con 
la inocente Isabelita. ¡Qué lastima! / Arrazola, Concha, Calonje y demás 
dicen que no quieren entrar en campaña á no ser a favor del ex-príncipe 
de Asturias. Cosas veredes señores que farán fablar las piedras.

No sabem fins a quin punt estava intel·lectualment involucrat Gaudí en 
aquesta fase revolucionària, republicana i anticlerical d’El Arlequín, so-
bretot tenint en compte que la revista ja no tenia —contràriament a l’etapa 
anterior— cap il·lustració. Molts anys després, en una època i unes cir-
cumstàncies força diferents (al Calendario Josefino para 1929), Toda afir-
mava que els sentiments del seu company eren “sencillamente los que se 
respiraban en Reus por los tiempos del 1868”:
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 “Reus estaba formado por un núcleo de liberales, otro reaccionario y 
unos pocos carlistas. Equivocadas represiones, tanto de uno como del 
otro grupo, incluso muertes, acentuó las características de cada uno de 
ellos y desgraciadamente sus pésimas actuaciones. Gaudí, como noso-
tros, figuró siempre entre los liberales pero jamás fue ni anticlerical ni 
cabeza caliente, resistiendo la seducción que en tantos, como en Bar-
celona, hizo el terrible equivocado Sunyer y Capdevila, el famoso lema 
Guerra a Dios, a los Reyes y a la tisis.34 Como lo viví, puedo asegurar 
ser verdad: ésta y no otra. / Y si en Reus, donde se mascaba tan cálido 
ambiente, [Gaudí] no cedía en sus ideas, menos creo posible cediera 
luego en Barcelona, donde ya mayor tendría mayor discernimiento y 
por otra parte el ambiente era menos avanzado que el que había vivido 
en Reus. Su contrato de arquitecto con la Cooperativa obrera de Mata-
ró no lo juzgo como manifestación de simpatía sino como necesidad de 
ganarse la vida ya que Gaudí no tenía posición, pues para llevar ade-
lante la carrera de arquitecto tuvo que trabajar durante la misma”35.

És clar que Toda no podia o no volia recordar que Gaudí havia treba-
llat per a La Obrera Mataronense gràcies a la seva relació amb dos altres 
personatges d’idees prou avançades i àdhuc radicals: el destacat militant 
obrerista Salvador Pagès i Inglada, gerent de la societat cooperativa,36 i 
l’escriptor i pensador Joaquim Maria Bartrina, autor —entre altres obres— 
de l’opuscle ateu ¡Guerra a Dios! (1869) i d’una extensa i aclaridora memò-
ria sobre “La Sociedad Cooperativa Mataronense. Su origen, vicisitudes y 
actual estado” (un text que havia redactat al començament de 1878 i que va 
recollir i editar J. Sardà al volum Obras en prosa y verso, pòstum de Bartrina, 
que fou publicat a Barcelona l’any 1881).37

34–El metge i polític republicà Francesc Sunyer i Capdevila (Roses, 1826-1896) edità, l’any 1869, 
l’opuscle ateu Dios, que va assolir una destacable incidència a l’època. Vegeu les reedicions de les 
obres de Sunyer Capdevila, F., Dios, amb pròleg i notes de Ramon Alcoberro, Barcelona: Edici-
ons CEDEL, 2007, i de Bartrina, J. M., ¡Guerra a Dios!, a cura de Ferré Trill, Xavier. Tarragona: 
Publicacions URV, 2013 (que inclou també el text de l’opuscle de Sunyer).
35–La mort de Gaudí i el seu ressò…, obra citada, p. 239-240.
36–Abans de fundar la cooperativa mataronina, Pagès (Barcelona, 1833 - ?) havia viscut i treballat a 
Reus. Vegeu-ne la biografia de Pomés Vives, J., Salvador Pagès Inglada, “Col·lecció Cooperativis-
tes Catalans”, núm. 10, Valls: Cossetània Edicions, 2008.
37–Vegeu Massó Carballido, J., Notes sobre Joaquim Maria Bartrina (1869). Revista del Centre 
de Lectura de Reus, vuitena època, núm. 2, juliol-setembre de 2010, p. 18-22.
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El projecte juvenil de restauració de Poblet
A la mostra “Gaudí & Reus”, que es va exposar durant molt de temps a la 
planta baixa del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, es va poder veure 
l’original d’una carta que Gaudí va trametre al seu amic Toda i que fou es-
crita des de Reus el dissabte 26 de novembre de 1870. Diu així, textualment:

 “S[eñ]or Eduardo Toda / Querido amigo: salud 38 / No estrañes que 
no te haya escrito porque ya supondras que nada tengo que decirte, 
pero te escribo para que me contestes lo que se ha hecho de Ribera y si 
le has comunicado nuestros proyectos, que no sé si se habran enfriado 
por tu parte, cosa que no espero / Cuando escribas puedes contarme 
algo de por aca, ahora que lo habras visto, pero no hagas como en los 
cuadros de Goya que no dices el asunto y ni siquiera haces un poco de 
critica / En los primeros días de este mes Bassedas se marcho en Za-
ragoza para estudiar / Nada te cuento de esta por ocurrir muy pocas 
cosas de importancia, escepto lo que pasó con el (Quichú) que ya lo 
sabras, teniendo relaciones con los de aqui. / Espresiones de parte de 
mi hermano y dispon de tu amigo / Antonio Gaudí [signat] / Reus 26 
Noviembre 1870 / P. D. Escribirás lo de los estudiantes”.

Entre la primera línia i la segona, a sota mateix del seu nom, Toda va 
escriure “cont. 16 Dic.”, és a dir, que va contestar a Gaudí el divendres 16 
de desembre de 1870. Toda va guardar aquesta carta tota la seva vida i, per 
a conservar-la millor, la va fer relligar amb moltes altres que va conside-
rar més o menys importants. De fet, la de Gaudí és la primera del primer 
volum de la valuosa col·lecció d’epístoles rebudes per Toda (del període 
1870-1900) que més endavant va anar a parar a Madrid, al CSIC. Molt 
probablement, la resposta de Toda s’ha perdut.

La primera referència a aquesta carta de Gaudí la va donar Toda en 
l’entrevista que li va fer Dalmases, a l’Hotel Colón, l’any 1928:

 “Ribera, nuestro compañero, al quedar huérfano, estuvo al cuidado 
de una tía, dueña de una confitería en Espluga de Francolí. Lo cual y 
el haber sido el padre de Ribera maestro en la misma Espluga, le hizo 
conocer las magníficas ruinas del monasterio de Poblet, vecino de 

38–Aquesta salutació inicial, laica, recorda la que encapçalava la primera columna de l’últim número 
d’El Arlequín (desembre de 1868): Salud amigos.
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Espluga. Yo había estado también en Espluga por haberme mandado 
allí mi madre un verano para mejorar mi salud. Los dos comunica-
mos con Gaudí nuestro amor y nuestra admiración por el grandioso 
monumento, que él no conocía. Gaudí suplía el no conocer el famoso 
monasterio recogiendo del mismo cuantas noticias podía. Recuerdo 
que de la biblioteca monacal poseía Gaudí dos libros: Heroica vida 
y ejemplares virtudes del Ven. Doctor Francisco de Queral, por el Fr. 
Miguel Cunill, 1736, y Camino real de la Cruz, 1750. Los tres jo-
venzuelos trazábamos nuestros planes de restauración del grandioso 
cenobio. Gaudí se encargó de proyectar las obras que deberían ha-
cerse para convertir Poblet en lugar de veraneo y construir escuelas 
a fin de obtener recursos para la restauración del monasterio. Yo era 
quien lo escribía todo. La dispersión de los tres en 1870 hizo ya du-
dar a Gaudí de la posibilidad de trocar en realidad los proyectos, 
como puede deducirse de cartas [sic] que guardo. Nosotros los pla-
neábamos como de inmediata realización, y vivir en Poblet todo el 
tiempo que nuestros estudios nos dejarían libres. / En 1870, la vida 
con sus realidades destruyó nuestro grupo. A Ribera lo recogió un 
hermano de su difunto padre, de nombre José Ribera y Gaya, que era 
comerciante de frutas en Almería y a poco de tenerlo allí para aca-
bar el bachillerato, lo mandó a Granada a estudiar medicina. Hizo 
brillante carrera bajo la dirección del Dr. Creus, quién más tarde le 
llevó a Madrid, donde Ribera tradujo obras italianas de medicina 
y ganó luego por oposición la Cátedra de Cirugía de la Universidad 
Central, que desempeñó con gran brillantez y renombre, muriendo a 
principios de este siglo. / Este preclaro amigo de Gaudí y mío merece-
ría ser conocido: su nombre era José Ribera y Sans, hijo de un maestro 
de escuela de un pueblo sobre el Ebro, luego de Reus y últimamente 
de Espluga de Francolí, la villa más próxima a Poblet. Allí murió el 
padre, siendo el niño de 8 ó 9 años, y fue recogido por una hermana 
de su madre, ya difunta ésta. Tenía Ribera dos hermanas: una casa-
da en Espluga, hoy fallecida, y otra que aún vive afortunadamente, la 
cual profesó monja del Císter a los 15 años en el convento de Vallbona 
de las Monjas, del que actualmente es Abadesa. Su nombre es María 
Teresa Ribera y Sans. / Yo marché a Madrid a estudiar leyes, durante 
cuyo segundo curso hice y gané oposiciones al cuerpo diplomático, 
entrando en el Ministerio de Estado. Marché a China en 1875 [sic] 
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sin haber visto más al amigo de la infancia. Cuando volví de China 
en 1884 [sic] expuse en La Renaixensa algunas de mis colecciones de 
porcelanas, cobres, etc., que traía y en las que casi había invertido 
todo mi capital. 39 Gaudí, arquitecto y amigo de Don Eusebio Güell, 
le aconsejó adquirir la mitad de ellas. Era yo sólo Vice-Cónsul y ape-
nas regresado de China muy luego volví otra vez a correr mundo. / 
No volví a ver a Gaudí hasta muchos años después, a mi regreso de 
Londres, terminada la guerra [de 1914-1918]. Gaudí, acompañado 
de su amigo el Dr. Santaló, vino a verme a este mismo Hotel Colón y 
me pidió una limosna para el Templo de la Sagrada Familia: Te daré, 
le dije, una cantidad igual a la que tú obtuviste de Güell en la venda 
de mis colecciones chinas”.40

És ben curiosa —i ignorada per molts biògrafs de Gaudí— la referència 
a la intermediació de l’arquitecte a propòsit de la venda a Eusebi Güell dels 
objectes portats per Toda des de la Xina. Per altra banda, Toda —al llibre 
que dedicà el 1930 al seu vell amic Ribera (bastit, pel que sembla, a partir 
d’un text publicat l’any anterior a la revista Tivissa)— va explicar que:

 “Ribera havía arribat a Reus, tenint ben vivas duas de sas aficions, 
l’art vell y la literatura. / La primera li venía de Poblet. Durant els 
anys de residencia a la Espluga de Francolí, aná ab molta freqüen-
cia a visitar el malhaurat monastir, assistí a sa destrucció en aquells 
temps sens guarda en què tothom prenía objectes, trencava imatges, 
obría sepulcres, excavava tresors y en cent altras formas diferents 
ensorrava cada día més aquell palau de las vellas grandesas de la ter-
ra. L’exemple omplía a Ribera de dolor; desitjava evitar tals depreda-
cions, salvar la casa, y ell fou el primer que vingué a parlar de la 
necessitat y la urgencia de restaurar Poblet. / Primerament nosaltres 
dos estudiárem la manera d’acometre la empresa, fins férem plans 

39–Com passava sovint, Toda no recordava bé les dates. Nomenat vicecònsol el 14 de gener de 1876, 
no va sortir cap a la Xina —des del port de Marsella— fins el 13 de febrer d’aquell mateix any. Va 
tornar a Europa al final de 1882. Vegeu Massó Carballido, J., Dietari de viatges d’Eduard Toda i 
Güell, 1876-1891 (amb un apèndix de 1907), Reus: Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR), 
2008, pàssim, i Jardí Soler, E., Eduard Toda al Celeste Imperio, dins del volum Eduard Toda i 
Güell (1855-1941): de Reus al món, Reus: IMMR, 2016, p. 42-55.
40–La mort de Gaudí i el seu ressò... obra citada, p. 238-239. Val a dir que J. M. de Dalmases fa saber 
al lector, tot seguit, que la quantitat donada aleshores per Toda fou de tres mil pessetes.
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d’obras y com[p]tes de gastos. En la suprema inexperiencia de nos-
tres pochs anys, ens semblá que la restauració havía de ser cosa fàcil 
y barata. Comensaríam per fer teuladas en els llochs ahont faltaven, 
que era en una bona meytat dels edificis del convent. Ademés se 
devía consolidar una munió de llochs en runa, de trespols enfosos y 
de parets esquarteradas. Urgía fer una neteja de la part central, o sía 
del claustre major y sas grans salas anexas. / Al costat d’aquesta, que 
nomenaríem part material, estudiárem la obra espiritual de la res-
tauració de Poblet. Pera nosaltres sols cabía’l retorn al estat monás-
tich anterior, temperat per las necessitats y conveniencias de la vida 
moderna. Devíam buscar quants objectes havían sigut sustrets del 
monastir pera tornarlos a sos antichs llochs: els destruhits serían re-
fets en la mida de lo possible. Fou part molt interessant de nostre 
estudi la reconstitució de la vella biblioteca, quals llistats de llibres 
establírem comptant els volums descarriats que tenían amichs nos-
tres y’ls nombrosos citats a las notas de la Historia de Poblet del Pare 
Finestres, que per haverla escrit a la casa suposávem s’hauría val-
gut de las obras existents en sas duas llibrerías. / Ens perdérem al 
calcular el cost de nostra restauració, per no tenir cap dada fixa en 
qué apoyarnos. Prou havíam dibuixat un plánol dels llochs, calcat en 
forma infantil del gravat que Don Andreu de Bofarull insertá en la 
primera Guía de Poblet,41 però aquell document no’ns donava cap 
idea de la extensió del mal que volíam curar: hauríam necessitat fer 
una detallada visita del monastir, y’ls cursos al Institut no’ns perme-
tían móurens de Reus. Gaudí feu alguns estudis de la manera com 
devían executarse las obras: pera las parets interiors y en tot lo que 
no fos mampostería, sols usaríam pedra trencada, deventse rebutjar 
los códols y palets de riu usats abans pels frares, perqué sa forma llisa 
y rodona no’ls permetía lligar ab l’argamassa: pera las teulas, tovots 
y rajolas cuydaríam sa producció y bona cuyta dirigint nosaltres ma-
teixos el forn teuler del angle del camí junt al curs del riu Sech. Final-
ment pera la fusta necessaria a las construccions y la llenya del forn, 
utilisaríam els recursos encar llavors existents al bosch de la Pena, 

41–Bofarull i Brocà, A. de, Poblet, su origen, fundacion, bellezas, curiosidades, recuerdos histó-
ricos y descripcion, Tarragona: Establecimiento tipografico de A. Boix hermano y Comp., 1848. Ha 
estat reeditada fa uns quants anys, a cura de G. Gonzalvo i Bou: Bofarull i Brocà, A. de, Guia 
turística de Poblet (1848), Valls: Cossetània Edicions, 2005.



[97]

que no havia sigut tallat del tot. / Composaríam lo personal de la res-
tauració dos paletas y quatre manobras, ab salaris de dotze rals diaris 
cada un dels primers y sis rals diaris els segons. Podríam ocupar al-
guns pagesos y noys en netejar els principals edificis y tirar las runas 
a la plassa del vell Hospital de pobres, devant la Porta Reyal; aixó sols 
podría aumentar el cálcul de gastos en quatre rals diaris per cada tre-
ballador. / Nostres ingressos serían suficients pera cobrir las cargas 
que volíam imposarnos. Sa font principal consistiría en establir el 
dret d’entrada d’un ral per cada visitant del Monastir, qual número 
várem calcular en quatre mil. Després escriuríam una Guía venuda a 
la porta, demanaríam auxilis pecuniaris a la Diputació de Tarragona 
y als Ajuntaments de la província ahont tinguéssim amichs; faríam 
que las Societats artísticas de Barcelona també’ns donessin sa ajuda 
metálica. / En f í, calculárem com ens era possible ferho, barrejant 
la poca edat ab l’entusiasme per la realisació del gran projecte. Y 
naturalment quedá com tal y no passá rés, perqué las necessitats de 
nostras carreras prompte ens dispersaren, enviant al Joseph Ribera 
a Almería, y a Madrit al autor d’aquestas ratllas. Sols quedá a Reus, 
ferm ab sos projectes pobletans, y cada día innovantlos pera facilitar 
sa execució, l’Antoni Gaudí, qui’l 26 Novembre de 1870 ens escrivía 
lo següent: Querido amigo: salud. No estrañes que no te haya escrito 
porque ya supondrás que nada tengo que decirte, pero te escribo para 
que me contestes lo que se ha hecho de Ribera y si le has comunica-
do nuestros proyectos, que no sé si se habrán enfriado por tu parte, 
cosa que no espero.42 / Gaudí fou el darrer en deixar el poble nadiu. 
No penso que’ns reuníssim may més els tres estudiants, ni que tor-
néssim a ocuparnos junts de la restauració de Poblet. Avuy que las 
circumstancias ens han portat a cuydar el Monastir confiat a nos-
tra guarda, havém quedat sol pera la tasca. No endebadas han pas-
sat més de seixanta anys desde la concepció ab els vells companys, 
d’aquells primers projectes! / L’altra afició dominant de Ribera fou 
la literatura, en la qual nosaltres el seguíam de cap. Féyam un xich 
de tot, prosa y vers, usant casi sempre’l castellá per ser la llengua en 
qué’ns ensenyavan la retórica. [...] / Ja he indicat, al comensament 
d’aquest treball, que may lográrem interessar l’Antoni Gaudí, en cap 

42–Compareu aquesta transcripció parcial amb la meva, completa, que he fet directament de l’ori-
ginal.
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assumpte d’eixa mena. Semblava que’ls versos li feyan mal de cap, y 
no era gayre més amich de la prosa literaria”.43

Vegem què deia Toda en l’article de 1936:

 “Però en les sovintejades reunions dels tres amics apareixia sempre 
la conversa sobre les ruïnes de Poblet, que Ribera ens detallava amb 
el criteri entusiasta dels seus quinze anys, perquè les havia trotat i 
corregut el temps d’infant de la seva residència a l’Espluga. Aquest 
tema fou l’aglutinant únic i poderós dels nostres pensaments, puix 
que sense discrepàncies de cap mena convergírem en la idea de visi-
tar l’històric monestir com més aviat millor. / La realitzàrem l’estiu 
de l’any 1869 [sic], convidats per una germana de Ribera, casada i 
establerta a l’Espluga. La nostra primera impressió d’aquelles impo-
sants ruïnes, destroçades com avui no se’n pot tenir idea, plenes, les 
parts més nobles del casal, de munts d’enderrocs, i de boscos luxu-
riants, creixent damunt les voltes esventrades de l’església major, de 
l’aula capitular, dels claustres i del palau del rei Martí. Corpresos de 
dolor, allí juràrem convergir els nostres esforços, no els del moment, 
sinó els de tota l’existència, a tornar la vida i ressuscitar l’ànima del 
gran colós caigut en l’abandonament i la misèria. / Ens distribuí-
rem els treballs. Gaudí tindria cura d’aixecar murs, refer teulades, 
reconstruir voltes, tapar les mines i forats arreu oberts pels busca-
dors del fantàstic tresor pobletà amagat pels frares. Ribera contaria 
els fets i les gestes de la història pobletana per a moure els senti-
ments dels catalans a favor de la reconstrucció. Jo reuniria l’Arxiu 
i la Biblioteca, i, a més, escriuria un llibre que, imprès i venut a sis 
quartos (trenta cèntims) l’exemplar, ens donaria els primers mitjans 
de començar l’obra. No ens dubtàvem de res, en la jove il·lusió dels 
nostres anys de primavera. / Segellàrem el pacte i començàrem els 
treballs aquells mateixos dies de juliol del 69 [sic], reunint les restes 
de la lauda funerària de l’abat Elferic, disperses per l’aula capitular i 
retornant aquesta al seu lloc en la filera d’imatges, on avui es veu en-
cara. L’única prova existent a Poblet del nostre comú esforç. / Perquè 
amb el setembre d’aquell any vingué la inevitable separació. Tancada 

43–Toda i Güell, E., El doctor Joseph Ribera y Sans, obra citada, p. 13-17 i 22.
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la Universitat de Barcelona per motiu de l’epidèmia de febra groga, 
que desolà la nostra capital, Ribera marxà a Almeria, recollit per un 
oncle seu i passà aviat a Granada, a començar els seus estudis a la Fa-
cultat de Medicina. Gaudí es quedà aquell any a Reus, perquè el seu 
germà gran ja anava a Barcelona i la modèstia econòmica de la seva 
família no permetia tenir a fora dos estudiants. A mi em tocà sortir 
a Madrid a començar la carrera de lleis, imposta per la meva mare, 
però resolt, a més, a seguir d’amagat la Facultat de Lletres, puix que 
resoltament volia ésser catedràtic d’Institut. Els tres estudiants, així 
separats pel destí, no havíem mai més de trobar-nos junts. Què es-
devingué dels nostres projectes pobletans? Conservo, entre els meus 
vells papers, una carta de Gaudí, datada a Reus el 26 de novembre de 
1870, reflex fidel del caràcter eixut i positiu del venerat amic, però 
l’objecte principal de la qual era saber si Ribera seguia fidel al nostre 
propòsit. Com que suposo que aquest document por ben ésser el 
més antic conegut de Gaudí, reprodueixo el seu text, que diu així: 
[...].44 / Aclarirem la carta dient que Bassedas era un company nostre 
d’Institut, el Quichu un polític local de discutida història i “lo de los 
estudiantes” es referia als aldarulls universitaris a Madrid amb motiu 
de la candidatura de D. Amadeu de Savoia per a rei d’Espanya. / El 
curs de la vida s’alterà per als tres companys de Reus. Gaudí, que en 
anys vinents sols vaig tornar a veure una vegada a Barcelona, morí 
en la data que aquest diari avui commemora, havent estat un geni 
per les seves obres, un sant per la seva conducta, un màrtir pel seu 
traspàs. Ribera conquistà Madrid, a la Universitat de la qual arribà 
a ésser el més eminent professor de cirurgia, a més d’ocupar el càr-
rec de director de l’Hospital de Nens i de comptar-se com a prolífic 
autor i traductor de molts llibres de la seva carrera; morí a la Cort el 
8 de gener de 1912. I el que sotascriu aquestes malgirbades ratlles, 
prenent una direcció imprevista en la seva adolescència, passà cin-
quanta anys vivint fora de Catalunya; corregué els continents i els 
seus voltants del món, pensà acabar tancant-se en el tranquil recés 
de l’alterós Escornalbou, però, al capdavall dels seus vuitanta anys 
molt llargament complerts, es troba lligat a la tasca de la restauració 
de Poblet, és a dir, a la realització d’aquella idea concebuda al darrer 

44–Suprimeixo, per repetitiva, la transcripció que dóna Toda.
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terç de la centúria passada pels companys que, des del món millor 
on segurament es troben, li semblen reclamar l’execució de l’obra de 
ressorgiment, neteja i santificació de l’històric monestir que bressolà 
els ideals de la seva primera joventut”.

Per la meva part, puc ampliar una mica més la informació que dona 
Toda sobre el contingut de la carta de Gaudí. 

El company de l’institut citat era Oswald Bassedas i Cailà, fill del notari 
Plàcid Bassedas i Saludes.45 

La segona carta del volum en què hi ha relligada la carta de Gaudí és, 
precisament, d’Oswald Bassedas i està datada a Saragossa el 16 d’abril de 
1871. Quant al “Quichú” (segons Gaudí) o “Quichu” (segons Toda), era —
efectivament— el renom d’un capitost de la política reusenca del moment. 
No l’he pogut identificar, encara, amb noms i cognoms, però ha de ser el 
mateix “Quitxo” que és citat a la Crònica de Ramon Pallejà.46

El cas és que Toda va escriure en una agenda personal (conservada ac-
tualment a l’arxiu del Museu de Reus) dues notes molt significatives: El 
día 2 Abril de 1870, visité por primera vez a Poblet i En el domingo, 24 
de Abril de 1870, estuve segunda vez a Poblet (el dia 2 va ser dissabte). I, 
d’acord amb una informació facilitada per qui havia de ser un altre amic de 
confiança, mossèn Jaume Barrera, sembla que Toda hi va anar sol (no cal 
dir que tot això contradiu el que el mateix Toda explica a l’article de 1936). 
Tres mesos després, Toda va escriure un esborrany detallat del projecte de 
reconstrucció de Poblet, en forma de manuscrit intitulat Poblet. Datos y 
apuntes, que també es va poder veure a l’exposició Gaudí & Reus i que és 
signat i datat a “Reus y Julio 26 / 1870”.47 Com ja és sabut, la major part del 
text d’aquest projecte és escrit aprofitant uns impresos del Comitè Demo-
cràtic Republicà Federal de Reus (presidit per l’oncle de Toda, Josep Güell 
i Mercader), concretament als dorsos dels fulls un manifest adreçat “a sus 
correligionarios” i datat el 25 de setembre de 1869 (data post quam). 
45–El notari Plàcid Bassedas (Cambrils, 1815 - Reus, 1892) va redactar diversos documents —pú-
blics o privats— per al mateix Antoni Gaudí i per a familiars d’aquest. Va ser alcalde de Reus entre 
1870 i 1871.
46–Pallejà i Vendrell, R., Crònica de Reus (Memòries d’un septuagenari) 1868-1873, Reus: Lli-
breria Nacional i Estrangera, 1935, p. 23.
47–Manuscrit publicat, en traducció catalana, dins Bassegoda Nonell, J., El manuscrit de Poblet. 
Un intent infantil de restauració del monestir el 1870, Revista Técnica de la Propiedad Urbana, 
núm. 35, Tarragona 1988, p. 21-54. Vegeu també Barrera, J., Reus i Poblet, dins Poblet. Recull 
d’escrits pobletans, Barcelona 1933, p. 15-16.
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Aquell dimarts 26 de juliol de 1870, a més de signar el full dels Datos y 
apuntes, Toda va escriure una carta a Bonaventura Hernández Sanahuja, 
inspector d’Antiguitats i director del Museu Arqueològic de Tarragona. 
Aquesta carta també sembla que s’ha perdut, però en coneixem la respos-
ta (datada el 28 de juliol). Hernández, que no coneixia personalment Toda 
però sí el seu oncle Güell i Mercader, respon succintament a la demanda 
de noticias de los objetos que procedentes del ex-monasterio de Poblet es 
trobaven a Tarragona. I afegeix:

 “Se hará Vd. cargo por lo antedicho si sería prolija la enumeracion de 
tantos y tantos preciosos objetos. Creo que lo más conveniente sería 
que se resolviese bajar un día y de viva voz podré contestar y satisfa-
cer los deseos de Vd. en el supuesto de que podrá Vd. enterarme del 
objeto que se ha propuesto en su proyectada memoria”.48

No sé si es va portar a terme aquesta entrevista, però Toda va com-
pondre i editar tot seguit el llibre Poblet, descripcion històrica (sic, pel que 
fa a l’accentuació), mentre esperava que passés l’epidèmia de febre groga 
que havia fet tancar la Universitat de Barcelona. Si més no, això és el que 
explicaria el 1928 a Dalmases:

 “Mi madre quiso que yo aprendiera un oficio durante este cierre, pues 
siempre me sería útil. Escogí el de cajista de imprenta, entrando de 
aprendiz en la imprenta Vidiella, de Reus, donde hice todos los traba-
jos de impresor, desde el de barrer la imprenta hasta sacar de prensa 
y encuadernar: fue en este tiempo que escribí, compuse, imprimí y 
encuaderné, todo hecho por mí, un librito guía de Poblet y que yo 
mismo llevé allí para venderlo a los visitantes”.49

Aquesta primera obra seva impresa, apareguda quan només tenia quin-
ze anys, va dedicar-la significativament A mi mejor amigo J. Ribera y Sans.50

En el moment de concretar els termes d’aquest projecte juvenil de res-
tauració de Poblet, Ribera ja havia marxat i, per tant, la responsabilitat 
48–Bassegoda Nonell, J., El manuscrit de Poblet..., obra citada, p. 48-49.
49–La mort de Gaudí i el seu ressò... obra citada, p. 237.
50–Agraeixo al malagunyat amic Gener Gonzalvo i Bou, gran coneixedor i estudiós de la vida i l’obra 
d’Eduard Toda, que m’hagués facilitat una fotocòpia del seu exemplar d’aquest llibret, gairebé in-
trobable.
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rau essencialment en Toda... i en Gaudí, tot i que el seu nom no aparegui 
—aleshores— per enlloc. Podem dir, doncs, que tot i que la influència de 
Ribera és innegable en la primera gestació del projecte de reconstrucció 
de Poblet, la seva participació pràctica no és tan factible. Quan Gaudí va 
escriure a Toda, a la darreria de 1870, ja feia més d’un any que Ribera era 
a Andalusia, i per això demana al seu compatrici si le has comunicado 
nuestros proyectos. 

Aleshores, Gaudí tenia 18 anys i ja estudiava a Barcelona. Cal pensar, 
però, que tornava força sovint a Reus, ciutat en què va escriure la famosa 
carta.

¿O potser eren uns altres projectes, aquells, que no tenien res a veure 
amb Poblet i que Toda va reconduir i publicitar quan Gaudí ja era mort, 
atesa la importància assolida pel seu vell company d’escola en el món de 
l’arquitectura? És una qüestió que —tot tenint en compte les diferents da-
tes que el mateix Toda va donar, de memòria, en diverses ocasions— va 
posar sobre la taula, al seu moment, l’historiador Eufemià Fort i Cogul, al 
seu opuscle Gaudí i la restauració de Poblet, i que algun estudiós més re-
treu de tant en tant.51 Eufemià Fort, un bon coneixedor de la personalitat 
de Toda, era concloent en aquest tema:

 “La coneixença i estima de Toda a Poblet li vingué de les informaci-
ons de Ribera. No és tan clar que s’hi hagués interessat mai Gaudí, bé 
que això tampoc no es pot negar rodonament. / Tot l’ordit del pretès 
tercet Ribera-Gaudí-Toda anterior al 1870 no té cap consistència. 
Entre altres raons perquè Toda no havia estat mai a Poblet, que no 
coneixia sinó de nom, segons confessió pròpia; confessió que no re-
pugna, ans concorda, amb d’altra copiosa informació que coneixem 
sobre això. / Toda fou l’únic autor del projecte de la restauració de 
Poblet l’any 1870, i del plànol que hi és inserit. 

 La influència dels dos amics sobre aquest projecte no pot ésser atri-
buïda, ni poc ni gaire, a Gaudí. La possibilitat que podria recaure a 
Ribera fóra llunyana i d’influència molt feble. De fet, mai no hi hagué 
una col·laboració estreta, activa, eficient i real. 

 No existí, ni pogué existir. / L’atribució de la col·laboració de Gaudí i 
de Ribera és obra exclusiva de Toda. És evident que no li perjudicava 

51–Vegeu Fort i Bufill, X., La no restauració de Poblet, Nou Diari (Reus), 1 de setembre de 1996, 
p. 22.
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els mèrits propis; ans li conferien relleu per la celebritat assolida per 
aquells dos personatges. Encara que, tot plegat, no encaixés en la 
veritat dels fets”.52

Nogensmenys, el cert és que llegint el text del projecte de 1870 és fà-
cil de detectar la intervenció o l’assessorament d’algú que tenia uns co-
neixements mínimament professionals, o gairebé professionals, sobre les 
tècniques i pràctiques constructives. En tot cas, més que els que podia 
tenir Eduard Toda, un noi de quinze anys sense massa experiència en el 
tema. I aquest algú podia haver estat, perfectament, el seu amic Gaudí, 
que aleshores ja tenia clara la seva vocació d’arquitecte i les suficients no-
cions sobre l’ofici de la construcció. A més a més, sabem que Gaudí no va 
oblidar el monestir de Poblet, les ruïnes del qual visitaria detingudament 
—en companyia, entre altres, de Jacint Verdaguer— el maig de 1882, com 
recordarem infra.

El “Teatro-Casino” de Reus (1880)
El 17 de juny de 2008 es van presentar públicament a Reus unes notes 
inèdites del primer biògraf d’Antoni Gaudí i Cornet, Josep Francesc Ràfols 
i Fontanals (1889-1965), sobre un primer i frustrat projecte arquitectònic 
de Gaudí a la ciutat de Reus. Tal com va explicar aleshores el malaguanyat 
Dr. Joan Bassegoda, eren una part de les notes que Ràfols va prendre du-
rant la consulta directa de la documentació personal de Gaudí (mort el 
juny de 1926) que es conservava a la seva casa del Park Güell. Per docu-
mentar el llibre Antoni Gaudí, publicat el gener de 1929, Ràfols va redactar 
un gran nombre de notes i fitxes, totes les quals va lliurar personalment 
més endavant (juntament amb altres elements escrits i gràfics) a l’arqui-
tecte Isidre Puig Boada. Per bé que molts d’aquells documents de Ràfols 
van ser cedits posteriorment a la Reial Càtedra Gaudí, sembla que encara 
en posseeix uns quants la senyora Marta Puig Dòria (filla de Puig Boada).

Les notes que ara ens interessen són escrites en quatre petits fulls de 
bloc; en transcric només les parts referents al tema del Teatre-Casino, tot 
normalitzant-ne els accents:

52–Fort i Cogul, E., Gaudí i la restauració de Poblet, Barcelona. Rafael Dalmau Editor, 1976, p. 40-
41. Val a dir que el plànol de Datos y apuntes, és una còpia a mà —efectivament feta per Toda— del 
que havia aparegut imprès a la guia pobletana de Bofarull.
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 1. “Teatro Casino de Reus / 13 nov. 1880 / Un projecte que si no és 
elegit, per ell s’abonaran 500 ptas. si s’accepta 2000 ptas. per tots els 
treballs”.

 2. “Sociedad del Teatro y Casino Reus. / El secr. Eduardo Escriu. / [hi 
ha dibuixat un croquis, molt esquemàtic, de la planta d’un teatre] / 
Estaven invitats[:] Arq. de Reus Sr. Blasco, de Tortosa Sr. N., de Bar-
celona Sr. Aimamí, [de Barcelona Sr.] Gaudí, natural de Reus, / Sr. 
Montserrat (que era a Florència)”.

 3. “«Favorecido de Vds. (Junta del Teatre de Reus) como a hijo de esa 
población para constribuir al embellecimiento de mi inoblidable [sic] 
ciudad natal, sólo siento que no sean mayores mis facultades al par 
que la cantidad de que se va a disponer, para hacer algo de lo que 
siente el pecho de cada uno de los hijos de la Reus esforzada.[»]”.

 4. “Terreno limitado por la línea A B C D E F G H / Plaza de la Re-
volución. Reus – TEATRE / També plaça Mercat. [Al marge dret:] 
‘1880’”.

A la nota 2 hi veiem una relació d’arquitectes, residents a diverses po-
blacions catalanes, que havien estat invitats per Eduard Escriu i Folch, se-
cretari de la Sociedad del Teatro y Casino de Reus. Aquells arquitectes 
serien: el senyor Blasco, de Reus; un d’innominat (la N indica desconei-
xença del nom o cognom), de Tortosa; el senyor Aimamí, de Barcelona; 
el senyor Gaudí, de Barcelona, tot i que es fa constar que era “natural de 
Reus”, i el senyor Montserrat (potser també de Barcelona), del qual hom 
diu “que era a Florència”.

Se suposa que un d’aquests arquitectes havia de fer el projecte per al 
nou Teatre-Casino, un projecte pel qual hom abonaria cinc-centes pesse-
tes si no era elegit i dues mil “per tots els treballs” si el projecte era accep-
tat. D’entrada, i d’acord amb el paràgraf de la carta o ofici que Ràfols va 
transcriure a la nota 3, Gaudí va demostrar interès per la invitació: favo-
recido de ustedes [...] para contribuir al embellecimiento de mi inolvidable 
ciudad natal. Tot seguit hi ha la part retòrica de la carta, en què Gaudí 
escrigué: sólo siento que no sean mayores mis facultades al par que la can-
tidad de que se va a disponer, para hacer algo de lo que siente el pecho de 
cada uno de los hijos de la Reus esforzada. Em fa la impressió que hi manca 
alguna paraula, que es va saltar Ràfols, qui també va canviar inadvertida-
ment el més que probable mot castellà original inolvidable pel mot català 
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(normalitzat) “inoblidable”. De tota manera, a mi no em sembla un rebuig 
o negativa de Gaudí a fer el projecte, tal com algú ha interpretat. Val a dir 
que l’esment de la Reus esforzada és una clara referència al títol de ciutat 
concedit per Isabel II l’any 1843, que comportà afegir a l’escut una clàssica 
al·legoria de l’esforç: la figura de l’heroi Hèrcules.

D’acord amb el capítol “Els orígens del Teatre Fortuny”, del malaguanyat 
amic Pere Anguera, del volum 1 del llibre Teatre Fortuny. Més d’un segle, 
imprès a Reus l’any 1994 (vegeu especialment les pàgines 22-27), l’octubre 
de 1880 la Secció de Beneficiència de l’Ajuntament de Reus havia proposat 
que encarregaria a un arquitecte la realització dels plànols i altres detalls 
del nou Teatre-Casino, per comparar-los amb els de l’arquitecte que triés 
la societat promotora. El 12 de novembre, atès que aquesta societat no 
havia presentat els plànols, la Junta de Beneficiència se’n va desentendre; 
tanmateix, l’alcalde va demanar la documentació als promotors, els quals 
van informar “que no la tindrien fins després de tres mesos”. Aquí entraria 
la invitació a Gaudí, feta —segons sembla indicar la nota de Ràfols— el 
13 de novembre de 1880. Els plànols es van presentar a l’Ajuntament el 8 
d’abril de 1881, i van ser aprovats, però no portaven la signatura de Gaudí. 
La falta d’informació m’impedeix, de moment, saber si Gaudí va arribar a 
fer algun projecte, si va contribuir a traçar el disseny (si més no, d’acord 
amb la nota 4, tenia un plànol del solar) o si va cobrar honoraris. Desconec 
què va passar realment: són poques tessel·les per remuntar el mosaic.

De fet, entre l’1 i el 15 d’abril de 1881, la Junta Directiva de la “Sociedad 
del Teatro y Casino de Reus” va fer publicar repetidament al Diario de 
Reus un anunci en què es feia saber que ja havia acordat sacar a subasta 
la construcción de todas las obras del edificio de nueva planta que se des-
tinará a Teatro y Casino. La subhasta fou guanyada pel reusenc Francesc 
Balada. L’arquitecte que va tirar endavant el projecte fou Francesc Blanch 
i Pons, de qui ens consta (pel capítol del llibre citat més amunt, p. 22) que 
havia nascut pels volts de 1845, que era veí de Reus i que era copropietari, 
des de 1879, del solar en què s’havia d’aixecar el teatre. Però també sabem 
(per altres fonts) que era natural de Manresa; que el 1871 va contraure 
matrimoni —també a Manresa— amb Àngela Cornet i Enrich; que entre 
el març de 1875 i el setembre de 1881 fou l’arquitecte municipal de Reus, i 
que més endavant, entre 1887 i 1914, seria l’arquitecte provincial de Lleó. 
Aquestes tres últimes dades són molt interessants i obren moltes expecta-
tives: Àngela Cornet potser era parenta de Gaudí, per la banda materna; 



[106]

Blanch era l’arquitecte municipal de Reus quan es va projectar i quan es 
va començar a construir aquest nou teatre de la ciutat, i Blanch serà l’ar-
quitecte provincial de Lleó quan Gaudí treballarà a les ciutats de Lleó i 
Astorga.

Quan es va inaugurar l’edifici del nou Teatre Fortuny, el 16 de novem-
bre de 1882, l’editorial del Diario de Reus d’aquell dia (signat per Floren-
cio) expressà la seva más sincera felicitación y enhorabuena a l’arquitecte 
Blanch, quien ha demostrado ser muy perito en la profesión que ejerce y es-
tar dotado de cualidades altamente recomendables para emprender obras 
de la mayor importancia como lo ha demostrado en cuantas ha llevado a 
cabo y especialmente con la que es objeto de esta reseña, habiendo conse-
guido poder inaugurar el teatro solamente quince días después del tiempo 
fijado en las condiciones de subasta que era el de 18 meses. Per cert, aquell 
mateix 16 de novembre de 1882, el Diario de Reus va fer saber que l’Ajun-
tament havia acordat dos dies abans cambiar el nombre de la plaza de la 
Revolución, por el de Plaza de Prim.

Una excursió de 1882
A l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona es conserven 
tres àlbums amb signatures dels seus visitants, datats entre els anys 1871 i 
1925.53 Diverses personalitats polítiques i culturals —de vegades de primer 
ordre o molt destacades— hi van deixar els seus autògrafs, encara que no 
sempre siguin tan adients com el del gran pintor reusenc Marià Fortuny, 
escrit l’octubre de 1871: Estas esculturas hablan; el artista las oye. Acaso 
lamentan la ruina de Roma.54 Al foli 28 del segon d’aquests àlbums (que 
comprèn bàsicament el període 1879-1903, amb alguns afegitons poste-
riors) hi ha les signatures d’un grup de vint-i-quatre visitants procedents 
de diversos indrets dels Països Catalans, entre els quals l’arquitecte Antoni 
Gaudí i Cornet. Tot i que no hi figura la data de la visita, sabem que es va fer 
el 21 de maig de 1882, gairebé com a cloenda d’una llarga excursió a Poblet 
i Santes Creus. Un dels excursionistes, l’erudit enginyer industrial i llibre-
ter Àlvar Verdaguer i Coromina (1840-1915), en va publicar poc després 

53–Vegeu el catàleg de l’exposició Un home per a la Història. Homenatge a Bonaventura Hernández 
Sanahuja, Tarragona: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 1992, p. 103-104, i Massó Car-
ballido, J., La primera excursió a Tarragona de la Secció Excursionista (1902), Revista del Centre 
de Lectura, sisena època, núm. 71, maig de 2001, p. 16.
54–[Massó Carballido, J.,] Un autògraf de Marià Fortuny, Revista del Centre de Lectura, sisena 
època, núm. 72, juny de 2001, p. 15.
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una detallada descripció al butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana.55 
Verdaguer ens diu en la seva crònica que la idea del viatge als nostres mo-
nestirs havia sorgit feia “pocs anys”, en ocasió d’una festa literària felibrenca 
que havia aplegat a Montpeller “un brillant estol de poetes i literats”, i que la 
concreció definitiva havia arribat arran de l’estada a Barcelona del “distin-
git escriptor valencià” Teodor Llorente i Olivares (1836-1911) i de diversos 
familiars i companys seus. El programa de l’expedició es va acordar “amb 
l’entusiasta concurs del nostre jove poeta En Francesc Matheu”.56

El punt de trobada fou Tarragona i la data, el dimecres 17 de maig. Allí 
van arribar puntualment vint-i-nou expedicionaris. “Per part dels valen-
cians: els Srs. Llorente (D. Teodor), prou conegut poeta, director de Las 
Provincias i expresident dels Jocs Florals de Barcelona, son germà D. Fe-
licíssim, advocat i periodista, i son fill D. Pasqual; el també molt conegut 
poeta i redactor del Mercantil Valenciano, Fèlix Pizcueta; Reig i Flores, el 
secretari de Lo Rat Penat; l’escultor Gargallo (català resident a València); 
el poeta Cebrian (D. Lluís); Vives Ciscar (D. Josep), arqueòleg i bibliòfil; 
Martínez d’Aloy, estudiós investigador en matèries onomàstiques i heràl-
diques; Diaz (D. Bernat), notari; Burguete (D. Enric), periodista també; 
el pintor Brel, expositor de diversos quadres en la nostra Galeria Parés; 
Cantos, advocat; García (D. Leandre), hàbil artista argenter, i Domènech, 
secretari de la secció excursionista de Lo Rat Penat.” Pel que fa als “catalans 
i mallorquins”, eren “N’Aguiló (D. Marian), Collell (Mossèn Jaume), Ver-
daguer (Mossèn Jacint), Balari, Gaudí, Francesc Matheu, Manel Pau, Riera 
i Bertran, Serra i Campdelacreu, Anton de Vilar, Emili Vilanova, Dionís 
Baixeras”, el mateix Àlvar Verdaguer i el dramaturg i poeta Àngel Guimerà 
(a qui s’oblida d’esmentar, d’entrada). Al dia següent s’hi va incorporar el 
figuerenc Damas Calvet, també poeta i dramaturg, i tots trenta van pujar 
al tren que anava cap a l’Espluga de Francolí.57 Per qüestions d’espai, no 
transcric la crònica de les vicissituds d’un viatge que, amb diverses para-
des, va portar-los a l’Espluga, a Poblet, a Valls, a Santes Creus i altre cop a 
Tarragona. No puc, però, deixar de reproduir la descripció d’un lluminós 
episodi succeït a Poblet, la nit del 18 al 19 de maig:

55–Verdaguer, À., Reunió catalanista en Poblet y Santas Creus, Butlletí Mensual de la Associació 
d’Excursions Catalana, any V, núm. 44-45, maig-juny de 1882, p. 103-110. 
56–Verdaguer, À., Reunió catalanista…, obra citada, p. 103. He normalitzat mínimament els textos 
originals, per a facilitar-ne la lectura.
57–Verdaguer, À., Reunió catalanista…, obra citada, p. 103-104.
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 “[...] En havent sopat fou quan s’organitzà la visita nocturna a les ruï-
nes. Gràcies a l’amic Gaudí, escàs de paraules i actiu quan se presenta 
l’ocasió, podíem comptar amb tot el necessari per a nostre objecte, 
com eren atxes i focs de Bengala, que en quantitat suficient havia ell 
cuidat de procurar-nos. / Amb sa cooperació, doncs, i la dels artistes 
Brel i Baixeras pogueren obtenir-se efectes realment màgics i encisa-
dors. La fantasia campejava desbocada a impuls d’aquells canviants de 
llum de diversos colors, que contrastaven amb la negror dels llocs sub-
mergits en la fosca, i reproduïen tantost la rogenca i viva claror de l’in-
cendi com els raigs argentats de plena lluna, veient-se alhora circular 
d’ací d’allà, en continu moviment, la llum de les atxes que guiaven els 
expedicionaris per les distintes dependències del monestir. / Una vol-
ta satisfeta la imaginació, l’entusiasme artístic anà cedint al sentiment 
poètic, i finalment el fervor religiós s’ensenyorí de tots els cors quan 
el canonge Collell, situat enmig del desmantellat presbiteri, tenint a 
son costat lo Reverend Verdaguer i al voltant la resta de la comitiva, 
il·luminant aquest quadre la claror de les atxes, entonà amb veu ma-
jestuosa la Salve Regina, que prompte trobà eco entre els concurrents. 
Terminada aquesta, es posaren tots en marxa, i es resaren les lletanies 
en greu i ordenada professó [sic] que anava recorrent el claustre. ¡Qui 
sap si les respectables despulles dels qui allí encara jeuen s’estremiren 
de plaer en sas tombes al ressò de les fervents veus dels qui per ells 
pregaven! ¡Qui sap si per les cases d’aquells encontorns hi hagué algun 
jaio, que tot despertant-se, en oir aquelles greus salmòdies, i en veure 
el resplandor que transcendia pels finestrals, cregué trobar-se encara 
a l’època vivent i esplendorosa del vell monestir!”.58

Àlvar Verdaguer també comenta, més endavant, el retorn a Tarragona, 
el diumenge 21:

 “Allí es tractava que aquells que no haguessin tingut mai ocasió de vi-
sitar la ciutat poguessin veure quelcom del molt i interessant que s’hi 
troba. / Acudírem doncs immediatament a implorar la ‘providèn-
cia’ dels excursionistes i arqueòlegs a Tarragona, nostre apreciable 

58–Verdaguer, À., “Reunió catalanista…”, obra citada, p. 106; he senyalat amb negreta la significa-
tiva referència a Gaudí (a qui faltava poc per a fer trenta anys). Bassegoda Nonell, J., La restau-
ració de Poblet. Destrucció i reconstrucció de Poblet, Abadia de Poblet 1983, p. 111-113, fa un resum 
d’aquesta visita i cita un article del pintor Josep Brel, publicat a la Revista de València, de l’1 de juliol 
de 1882, que no he pogut consultar. 
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consoci delegat Sr. Hernandez Sanahuja, qui amb la seva acostuma-
da i mai desmentida amabilitat ens acompanyà a aquell important 
Museu, compendi de les civilitzacions antigues i estoig de les edats 
mitjanes, que actualment està a son càrrec, i a on s’esmerà en donar 
explicacions detallades sobre alguns dels objectes més curiosos. En 
ell s’hi troba una secció en què estan col·leccionats els fragments que 
de Poblet han pogut salvar-se i que aquesta volta nos cridaren doble-
ment l’atenció59“.

Els visitants que van deixar llavors la seva signatura a l’àlbum del Museu 
van ser, per aquest ordre, T. Llorente, amb una frase inicial força lapidària: 
Los que ya somos viejos vemos con más cariño estas cosas; F. Pizcueta; B. 
Diaz; F. Matheu, F. Reig i Flores; À. Guimerà; L. Domènech Cervera; J. 
Martí i Folguera; L. García Salavert; E. Vilanova; J. Martínez d’Aloy; J. Ri-
era i Bertran; L. Cebrian; D. Baixeras; J. Brel; R. Cantos; J. Balari i Jovany, 
conegut filòleg i historiador; J. Vives Ciscar; M. Pau; F. Llorente i Olivares; 
À. Verdaguer; P. Llorente Falcó; J. Serra i Campdelacreu, i A. Gaudí, qui 
—sempre original— va signar en vertical, entre dues columnes, al contrari 
que la resta de companys. La signatura del reusenc Martí Folguera, bon 
amic de Gaudí, s’explicaria per la seva addició tardana al grup, atès que 
el dia 18 —quan el tren amb els excursionistes va passar per l’estació de 
Reus, camí de l’Espluga— no havia pogut acompanyar-los com ho desit-
java60. Desconec, però, les raons de l’absència de les signatures dels altres 
expedicionaris, és a dir, de P. Gargallo, E. Burguete, M. Aguiló, J. Collell, J. 
Verdaguer, A. de Vilar, D. Calvet i del notari Vicenç Cacho, aquest últim 
incorporat al grup el dia 19 (a Poblet). Sens dubte haurien augmentat (es-
pecialment la de Jacint Verdaguer) l’interès d’aquest curiós document de 
fa cent trenta-sis anys.

Una altra excursió, el 1883, i una trobada reusenca frustrada, el 1886
L’any següent al de l’excursió suara referida se’n va fer una altra en què 
van participar molts dels que havien visitat Poblet. És l’única, posterior als 
anys seixanta, en què s’hi van aplegar Gaudí i Toda. Aquell any, precisa-
ment, Toda el va passar majoritàriament a Catalunya i va poder intervenir 
en moltes activitats culturals que li eren impossibles quan era a l’estranger. 
59–Verdaguer, À., Reunió catalanista…, obra citada, p. 110.
60–Verdaguer, À., Reunió catalanista…, obra citada, p. 104.
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Entre aquestes activitats, per exemple, hi podem comptar la seva col·la-
boració en la nova etapa de la Revista del Centre de Lectura, dirigida per 
Josep Martí i Folguera, o en el periòdic reusenc Las Circunstancias. Cal 
apuntar que aleshores Toda i Gaudí eren consocis de l’Associació Catala-
nista d’Excursions Científiques, una entitat que presidia un altre compa-
trici, l’historiador Antoni Aulèstia i Pijoan, qui —a més a més— havia estat 
company seu a les Escoles Pies de Reus.

El 1883 es va convocar, amb motiu de les festes de Morunys de la Ma-
renda, un important concurs literari. L’organitzador era Justí Pépratx, un 
rossellonès que havia traduït al francès L’Atlàntida de Verdaguer. Hi van 
ser convidats, a la celebració, diversos escriptors i excursionistes cata-
lans61. Hi ha una famosa fotografia en què apareixen, al claustre de la ca-
tedral d’Elna, Àlvar Verdaguer, Alexandre de Riquer, Artur Masriera, Pere 
Vidal, Jaume Collell, Emili Vilanova, Narcís Oller, Jacint Verdaguer, Àngel 
Guimerà, Justí Pépratx, Tomàs Forteza, Ramon Arabia i Antoni Gaudí, en-
tre altres persones. Toda no hi apareix, però gràcies a un dietari seu sabem 
que també hi va anar. Curiosament, en aquest dietari todià de l’excursió de 
1883 no hi surt citat el seu vell amic Gaudí, en una nova mostra de la seva 
particularíssima memòria62. Val a dir, però, que uns quants mesos després, 
al començament de 1884, el mateix Toda va proposar a Gaudí com a soci 
corresponent de la recentment creada Associació Catalanista de Reus, una 
entitat que —com la ja esmentada Associació Catalanista d’Excursions Ci-
entífiques— lligava l’excursionisme i el catalanisme.63

Quan Toda tornà d’Egipte, va reprendre de seguida el contacte amb 
Gaudí, tal com demostra la carta que el primer va trametre —des del bar-
celoní Hotel d’Orient— al comú amic i compatrici Pau Font de Rubinat, el 
4 de maig de 1886:

 “Estimat Pau: Segons convinguerem, desde que ha aribat aqui m’he 
dedicat á conquistar catalanistas per a la festa del vinent Diumenge 

61–Vegeu Matheu, R., Vida i obra de Francesc Matheu, Barcelona 1971, p. 62-64.
62–Fort i Cogul, E., Eduard Toda... obra citada, p. 54-56, explica que Toda només hi “enregistra 
els noms de mossèn Verdaguer i de mossèn Collell, de Guimerà, de Matheu, de Cutxet, de Riba i 
Lledó, etcètera” i que “aquest etcètera era comprensiu d’altres noms de personatges egregis, com 
[...] l’arquitecte Gaudí”.
63–Entre 1885 i 1886, Toda publicà uns quants articles a La Veu del Camp. Periòdich de la Associ-
ació Catalanista de Reus, una interessant revista que hom pot consultar còmodament gràcies a la 
col·lecció facsímil que fou editada els anys 1993-1994 i 1998 per l’Associació d’Estudis Reusencs.
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en nostra societat. Crech que l’exit supera las esperansas, y que no he 
sigut mal plenipotenciari de vostés. Fins ara me prometen venir en lo 
matí del dia de la vetllada los Señors Marian Aguiló, Guimerá, Mat-
heu, Gaudí, Domenech (Lluis), Tobella, Agulló, Oller, Alió, Yxart, 
Farnés y algun altre mes que á darrera hora s’hi afegirá. Ademés es-
pero portar una caixa de llibres, donatiu de eixos amichs á la Associ-
ació. Ara es precís que vostés cuydin de que pugan allotjarse. Quan 
fa tres anys anarem al Rosselló, los amichs de allá parlaren ab las 
fondas de Perpinyá pera nostra instalació, quedá aquesta assegurada 
y cada hú pagá lo gasto que feu. Se pot arreglar á Reus de la mateixa 
manera, pero sobre tot escriguin á temps si hi pogués haver cap di-
ficultat. / Es tart y no tinch mes temps. Saludi als amichs y queda de 
vosté affem. amich, / E. Toda”.64

Val a dir, però, que no sembla que Gaudí anés a Reus —el diumenge 9 
de maig— per assistir a la Festa de Sant Jordi que organitzà l’Associació 
Catalanista, perquè el seu cognom no apareix a la detallada ressenya —
molt probablement redactada per Toda— que fou publicada al periòdic 
portaveu de l’entitat.65

El santuari de Misericòrdia (1900-1904)
No hi ha dubte que Antoni Gaudí va tenir una especial predilecció pel 
santuari reusenc de Misericòrdia. 

No només per la devoció que —com a catòlic practicant— podia sentir 
per la Mare de Déu (expressada profusament en diverses obres seves), sinó 
també per raons més artístiques. Un dels seus biògrafs més fiables, el ja es-
mentat arquitecte vallenc Cèsar Martinell, ens va deixar el testimoni d’una 
conversa mantinguda amb el mestre reusenc, qui distingia especialment 
del santuari reusenc les quatre estàtues del cambril realitzades pels famo-
sos artistes setcentistes Lluís i Francesc Bonifàs (normalitzo parcialment 
el text original):

64–Transcripció d’Anguera, P., Pau Font de Rubinat (Reus 1860-1948). Vida i actuacions d’un bibli-
òfil catalanista, Reus: Museu Comarcal Salvador Vilaseca, 1997, p. 86.
65–La Festa de San Jordi en la Associació Catalanista de Reus, La Véu del Camp (Reus), any ii, núm. 
31, 16 de maig de 1886, p. 287-291. Tampoc no hi assistí Marian Aguiló, qui s’excusà arran d’una 
“lleugera indisposició”; per contra, s’afegí a la Festa el poeta Ramon Roca i Sans, “que per casualitat 
se trobava diumenje darrer entre nosaltres”.
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 “Em deia un dia l’eminent arquitecte Gaudí, parlant d’aquestes es-
cultures, el seu criteri, que ara crec oportú treure a col·lació pel gran 
elogi que entranya i per la qualitat del comentarista, un dels homes 
de més talent i de més fina percepció de tots els temps. Parlant dels 
Bonifàs i d’aquestes quatre matrones que ell recordava havien sortit 
de les mans dels dos germans, em cridava l’atenció sobre aquesta ex-
quisida gràcia que suara els parlava, afirmant sense rodejos que eren 
escultures a l’altura de les més gracioses que puguin trobar-se en 
tot el món; i al posar jo expressió de sorpresa davant lo contundent 
de l’elogi, em convidava a comparar-les amb tots els monuments 
reproduïts als àlbums de ciutats estrangeres i amb segura garantia 
d’avantatge, amb totes les estàtues de Barcelona, fins aquelles més 
intencionadament buscades en actituds gracioses, cirant-me com a 
exemple l’estàtua de Diana de la font monumental darrerament po-
sada a la plaça de l’Hotel Ritz. Efectivament, jo que fins aquell dia no 
havia estès a tan gran cercle el camp d’estudis comparatius, he po-
gut després comprovar l’exactitud de les paraules del savi arquitecte, 
convencent-me d’aqueixa característica de la gràcia, que es mostra 
ben visible, malgrat de vegades barrejar-se amb algun defecte”.66

Desgraciadament, aquelles escultures reusenques dels Bonifàs vallencs 
van desaparèixer arran de l’incendi que hom hi provocà l’estiu de 1936. 
Aquell incendi va malmetre també una obra de Gaudí: l’estendard que ha-
via dissenyat per a la colònia reusenca de Barcelona i que ell mateix va 
acompanyar fins al santuari arran del gran pelegrinatge portat a terme 
l’abril de l’últim any del segle xix (1900). D’aquell estendard i d’aquell pe-
legrinatge multitudinari hi ha diverses referències en la premsa local del 
moment, sobretot al Semanario Católico de Reus, en el qual —a més de 
la ressenya escrita dels actes realitzats— es van publicar unes molt inte-
ressants imatges, captades pel fotògraf Alexandre Anguera, en què es pot 
veure l’estendard gaudinià (en processó pel carrer, en el número del 26 de 
maig; amb detall de les dues cares del penó, en el número corresponent al 
21 de juliol). No hi ha dubte que la més destacada és una fotografia en què 
es veu de prop el grup de persones que porten l’estendard, una de les quals 

66–Martinell, C., En Francesc Bonifás, esculptor vallenc resident a Tarragona, Butlletí Arqueolò-
gic (Tarragona), època tercera, núms. 2 i 3, maig-juny i juliol-agost de 1921, p. 40 i 57 (respectiva-
ment).
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és el mateix Gaudí, qui es distingeix prou bé —si mirem a l’esquerra— pel 
seu cap ben afaitat (la imatge va ser publicada a l’esmentat setmanari el 9 
de juny).

El 1903 es van iniciar les gestions per a portar a terme el projecte de 
Gaudí —finalment frustrat— de fer una nova façana per al santuari. De la 
seva presència a Reus en dona testimoni el Diario de Reus del 15 de maig 
d’aquell any:

 “Ayer estuvo entre nosotros el eminente arquitecto, hijo de esta ciu-
dad, D. Antonio Gaudí. Su venida está relacionada con la construc-
ción de la nueva fachada de la Ermita de Nuestra Señora de Mi-
sericordia, cuyo proyecto llevarà [sic] á cabo, con la cooperación de 
sus colegas, hijos también de esta ciudad, los arquitectos D. Pedro 
Caselles, D. Juan Rubió y D. Francisco Batlle. / Por la tarde, estuvie-
ron dichos señores en la citada Ermita, donde junto con los señores 
Administradores del Santuario y otras distinguidas personas de esta 
ciudad, cambiaron impresiones respecto á la obra, que ha de acabar 
de realzar la importancia de aquel templo”.

L’encàrrec li havia estat fet per la Junta d’Administració del santuari, 
d’acord amb el que el seu president, Pere Batlle i Marca, exposa en una ins-
tància adreçada a l’Ajuntament el 12 de juny de 1903: en una de las últimas 
sesiones de la Junta se acordó empezar cuanto antes las obras de construc-
ción de una nueva fachada del Santuario, cuyo proyecto se ha encargado al 
distinguido arquitecto hijo de esta Ciudad, Don Antonio Gaudí […]. 

Batlle, a instàncies de Gaudí, sol·licitava poder aixecar una tanca (de 
filferro) que facilités l’execució de les obres, en la parte lindante con el 
camino de Cambrils y con el de entrada a la finca de los Herederos de D. 
José Pocorull. En un document posterior, de l’abril de 1904, Batlle va acla-
rir que Gaudí havia indicat la conveniencia [...] de cerrar la plaza lateral, 
como preliminar de las obras de construcción de la fachada del Santuario y 
embellecimiento de los terrenos adyacentes, que la Junta confió á dicho Sr. y 
que están próximas a inaugurarse (volia dir que eren a punt de començar).

L’arquitecte municipal de Reus, el citat Pere Caselles, no es va oposar 
a la construcció de la tanca, però hi posà dues condicions: primera, que 
la tanca havia de seguir la línia que ell senyalés i segona, que els postes (o 
suports clavats) havien de tenir una forma regular i simètrica en la seva to-
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talitat i ser pintats convenientment, de manera que armonice con el ornato 
público. Els propietaris de les finques veïnes es van oposar de seguida a la 
construcció de la tanca, tot al·legant que perjudicava el seu dret de pas pel 
parc o plaça lateral del santuari. La Secció municipal de Foment va formar 
un expedient administratiu referent a les Reclamaciones presentadas por 
D. Francisco Ametller [és a dir, F. Amatller González, apoderat de Francis-
co Joaquín Beringola y Ferrer] y otros contra el acuerdo de cerramiento de 
los terrenos del Santuario de Misericordia (conservat a l’Arxiu Municipal 
de Reus), del qual és especialment significatiu el full amb totes les signa-
tures dels veïns del santuari disconformes amb l’erecció d’aquella tanca. 
La qüestió s’anà complicant els mesos següents (no entraré en detalls) i 
la projectada reforma de la façana es va paralitzar l’abril de 1904. De fet, 
no va més enllà dels interessants esbossos que han estat reproduïts a bas-
tament i que es conserven al Museu de Reus des de 1933. Si les circums-
tàncies haguessin estat més favorables, Gaudí hauria pogut realitzar el seu 
projecte en una època d’esplendor de la seva activitat professional, quan 
ja havia enllestit les obres principals de la vil·la de Bellesguard i estava a 
punt afrontar l’extraordinària reforma de la casa Batlló i la restauració de 
la catedral de Palma. Fou el seu segon intent reusenc frustrat, després del 
de 1880 per a la construcció del que havia de ser Teatro y Casino, ja co-
mentada supra.67 

Uns quants anys més tard, el 1916, la Junta d’administració del santuari 
va reprendre la idea de bastir una fachada artística […] que fuera digna 
del templo y viniera a reemplazar el muro de mampostería que hoy sirve 
de tal, tal com feia saber en una circular datada l’1 de juny d’aquell any 
(reproduïda al Semanario Católico de Reus del 9 de desembre). En aque-
lla mateixa circular, s’explicava també que dificultades diversas y más que 
ninguna la falta de recursos de la Junta de Administración, que no cuen-
ta con más ingresos que los que proporciona la liberalidad de los fieles, 
han ido retardando la realización del proyecto. De la direcció de les obres 
se’n va fer càrrec l’arquitecte municipal, l’esmentat Pere Caselles, amb un 
projecte que no s’assemblava gaire —precisament— al que havia proposat 

67–Val a dir Guix Sugranyes, J. M., Defensa de Gaudí, segona edició, Reus: Ediciones Monterols, 
1978, p. 170, esmentà dos altres possibles projectes reusencs que tampoc no van reeixir, dels quals 
no en tinc cap mena de constància documental i que aparentment van ser encarregats per “una 
acaudalada casa comercial y bancaria” (un edifici que s’havia d’erigir “en un lugar muy céntrico de 
la ciudad”) i per “la Junta del Banco de España” (la seu del número 59 del raval de Santa Anna, que 
finalment va anar a càrrec de l’inefable Pere Caselles).
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Gaudí i que, a més a més, va quedar interromput a causa de la guerra civil.
Hom ha dit unes quantes coses sobre el disgust que va tenir Gaudí per 

no poder tirar endavant el seu projecte a Misericòrdia. No cal repetir-les, 
ni tampoc cal tornar a expressar el lament general per la mancança, a Reus, 
d’una vistent obra arquitectònica dirigida per Gaudí. Val a dir, però, que els 
dibuixos i manuscrits originals que conserva el Museu de Reus també són 
—és clar— obres seves i, per cert, ben apreciables. En tot cas, la presència de 
Gaudí en els actes de coronació canònica de la marededéu de Misericòrdia, 
l’octubre de 1904, el citat testimoni de Martinell de 1921 i la instància que 
Gaudí va signar el gener de 1925 per a crear una fundació pietosa en record 
de la seva mare (i que s’havia de formalitzar al santuari),68 ens confirmen que 
l’arquitecte reusenc no va oblidar la “seva” Misericòrdia, ni tan sols quan 
s’havia capficat definitivament en l’obra monumental de la Sagrada Família.

Gaudí i la senyora Segimon
A Reus, vora el barri Gaudí, a prop del passeig de la Boca de la Mina i gai-
rebé perpendicular a l’avinguda del Comerç, hi ha un carrer que honora 
la senyora Roser Segimon i Artells. Al foli 234, entrada 268, del llibre de 
baptismes del període 1869-1870, de l’arxiu de l’església prioral de Sant 
Pere de Reus (actualment a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona), 
corresponent al dia 4 d’octubre de 1870, hi figura la inscripció del bateig 
de […] Maria del Rosario, Maria del Cármen, Josefa, Magdalena, nacida 
á las once de la noche del dia dos del presente mes […]. Aquesta Maria del 
Roser —que sempre es va fer dir Rosario— era filla de Domènec Segimon 
i Freixa, comerciant de Reus, i de Magdalena Artells, d’Alforja; els seus 
avis paterns eren Pau Segimon i Maria Freixa; els materns, Ramon Artells 
i Carme Àvila.
Al mateix volum hi ha també anotat el baptisme d’una cosina germana, 
“Maria del Carmen Paula, Ramona, Lina”, nascuda el dia 1 de setembre de 
1870, a les sis del matí, i batejada el dia 2, filla de Pere Segimon i Freixa i 
de Josepa Artells i Àvila. És a dir, que dos germans es van casar amb dues 
germanes; una tercera germana, Carme Artells i Àvila, d’Alforja, es va ca-
sar amb Joan Cisa i Manent, de Premià de Dalt. L’esmentat Pere Segimon 
va comprar un tros de terra a l’Aleixar, on va construir el mas de Segimon; 
una filla seva (i, per tant, també cosina germana de la Roser), Maria Segi-

68–Vegeu infra, nota 81.
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mon i Artells, es va casar amb el comerciant de vins reusenc Josep Maria 
Caselles i Tarrats (germà de l’arquitecte Pere Caselles, 1864-1936).69

Un cosí germà de la Roser, Domingo Segimon i Artells (Reus, 1876 - Bar-
celona, 1959), fou advocat, jutge municipal i president del Centre de Lec-
tura de Reus. Una de les filles d’aquest, Josefina Segimon i Cisa (Reus, 
1907), es va casar l’any 1929 amb un cosí seu, l’escriptor Marià Manent i 
Cisa (1898-1988). Segons el fill d’aquests dos últims personatges, el ma-
laguanyat escriptor, historiador i bon amic Albert Manent i Segimon, els 
Segimon procedien de Cadaqués i es van establir a Reus al primer terç del 
segle xvii.70 Els seus descendents posseeixen el citat mas de Segimon.
Roser Segimon es va casar l’any 1891 amb el pare de la seva amiga Lola, Jo-
sep Guardiola i Grau (1831-1901), un acabalat indiano de l’Aleixar. Segons 
una descripció del repetidament citat Albert Manent), el senyor Guardi-
ola era un tipo corpulento, elegante y bien conservado als seus seixanta 
anys.71 Tot i la diferència d’edat, sembla que el matrimoni va anar prou bé, 
però no van tenir fills. Guardiola, que havia tornat milionari d’Amèrica, 
va mostrar-se generós amb la vila natal i hi va fer bastir a càrrec seu un 
hospital-asil (que s’inaugurà el 1892) i el cementiri municipal (al centre del 
qual va fer erigir el panteó on fou enterrat)72. 
La vídua es casà el 1905 amb el barceloní Pere Milà i Camps (mort el 1940), 
amb qui tampoc no va tenir fills. Si l’Ajuntament de Reus va recordar Ro-
ser Segimon tot donant el seu nom a un carrer fou per la seva relació amb 
el seu compatrici Antoni Gaudí, arran de la construcció de l’anomenada 
casa Milà, més coneguda com “la Pedrera”. Aquest edifici, situat al bar-
celoní passeig de Gràcia i sens dubte una de les obres gaudinanes més 
destacables, fou propietat inicial de donya Rosario, que havia heretat la 
fortuna del seu primer marit. Sembla que a Barcelona fou popular, al seu 
moment, una frase que venia a dir que no se sabia si en Perico Milà s’havia 

69–Val a dir que Albert Manent, al seu llibre Marià Manent. Biografia íntima i literària (Barcelona: 
Planeta, 1995, p. 108), digué —per confusió— que Maria Segimon s’havia casat amb Pere Caselles.
70–Manent, A., Marià Manent, obra citada, p. 109.
71–Manent, A., Retrato de un indiano, La Vanguardia, 23 d’agost de 1990, p. 11. En podeu veure 
un retrat més o menys coetani al llibre d’Anglès, F. & Ventós, J.-M, L’Aleixar, Valls: Cossetània 
Edicions, 2004, p. 317, autors que asseguren que Guardiola –entre altres coses– “era un homenàs: 
ben plantat, corpulent, duia un bigoti generós i tenia un caient d’aristòcrata rus, amb un aire entre 
distant i tibat; vestia roba anglesa i es banyava cada dia”.
72–A la guia de Cabré, T., El llegat indià a les comarques de Tarragona, Tarragona: Diputació de 
Tarragona, 2015, p. 52-57, podreu trobar força dades sobre la ruta referent a Josep Guardiola, fill 
merítissim de l’Aleixar (1897).
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casat “amb la vídua Guardiola o amb la guardiola de la vídua”. Val a dir 
que les relacions de Roser Segimon amb Gaudí no van ser gaire bones, 
per diferència de criteris sobre la construcció i sobre la decoració i els 
acabats de la casa, fins al punt que van acabar pledejant.73 Entre altres co-
ses, l’arquitecte volia encapçalar la façana amb un grup escultòric de més 
de quatre metres, amb una marededéu del Roser inclosa, una imatge que 
havia d’esculpir l’artista Carles Mani i que no es va arribar a enllestir ni a 
col·locar (del projecte encara roman la inscripció mariana que figura a la 
part superior de la façana). 

Després de la mort de Gaudí, Roser Segimon es va desfer de bona part 
dels mobles que havia dissenyat l’arquitecte i va fer tapar diversos elements 
decoratius originals, que no van tornar a veure la llum fins fa relativament 
pocs anys. Va morir el 27 de juny de 1964, a Barcelona, però és enterrada 
a l’Aleixar, al panteó del seu primer marit, on fou inhumada el dia següent, 
tal com explicava l’esquela apareguda a La Vanguardia el dia 28. Segura-
ment per la seva bona relació amb les autoritats eclesiàstiques, per la seva 
generosa aportació per a la restauració de la capella del Roser, de l’església 
parroquial de l’Aleixar, i per haver costejat la centraleta telefònica i l’empe-
drat dels carrers de la vila, la senyora Segimon va obtenir les indulgències 
del cardenal de Tarragona i de l’arquebisbe de Barcelona i el respecte dels 
aleixarencs.74

Escornalbou: dues cartes de 1911
Gràcies a una altra carta d’Eduard Toda, en aquest cas adreçada al seu amic 
Josep Pin i Soler (Tarragona, 1842-1927) i conservada actualment a la Bi-
blioteca-Hemeroteca Municipal de Tarragona (BHMT, llegat de Carles 
Babot), podem conèixer referències sobre una projectada visita d’Antoni 
Gaudí a Escornalbou, una visita que no sé si finalment es va portar a terme. 

Aquest document, si més no, ens informa sobre la participació de Pin 
i Soler en les gestions que havien de fer possible l’anada de l’arquitecte 
reusenc a l’antic monestir. Gaudí i Pin es coneixien des de feia anys, atès 
que en una carta de 1907 (també procedent del llegat Babot) el primer 
considerava al segon un molt estimat amic, tot i tractar-lo de vostè. Toda i 

73–Vegeu, per exemple, Bassegoda Nonell, J., La Pedrera de Gaudí, segona edició, Barcelona: 
Editores Técnicos Asociados, 1987.
74–Val a dir que l’escriptora Teresa Roig la va convertir —amb una certa dosi d’imaginació, és clar— 
en un dels principals personatges de la novel·la L’arquitecte de somnis, Barcelona: Columna, 2013.
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Pin eren menys cerimoniosos i es tractaven de tu, si més no en les set car-
tes que s’han conservat, la primera de les quals és de 1899. En el seu llibre 
Comentaris sobre llibres y autors (pòstum, 1947), Pin va deixar dit de Toda 
—entre altres coses— que era “amich de sempre, de l’època en què un y 
altre vivíem lluny dels nostres campanars” i que “som molt bons amichs y 
ens hem promès terminar nostres dies filosofant vora mar, en algun grau 
plascent del nostre Mediterrani…”. Això últim, és clar, fou planejat abans 
que Toda adquirís les ruïnes de l’antic monestir de Sant Miquel d’Escor-
nalbou, l’any 1907, per a rehabilitar-les de manera que l’indret esdevingués 
la seva futura i principal o senyorial residència.

La carta de Toda és escrita amb tinta negra en un plec de paper corrent. 
Porta una capçalera impresa, amb l’adreça de l’empresa naviliera Sota & 
Aznar en què aleshores treballava: 1, lloyd’s avenue, london, e.c. 

També se’n conserva el sobre, segellat a Londres a tres quarts de set de 
la tarda del 12 de gener de 1911 i amb l’adreça manuscrita Spain / Sr. D. 
/ J. Pin y Soler / Paseo de Gracia 64 / Barcelona. Només hi corregeixo els 
accents:

 “12 Janer 1911 / Estimat amich Pin / Celebro saber que arribares a 
Barcelona sense res trencat al cos o al esperit, lo qual t’haurà deixat 
en gana de tornar al convent català del costat de la Mola. / Ya’n saps 
lo camí, y altre cop lo trobaràs millor, perquè lo faré arreglar. Ade-
més vindràs al istiu, y llavors ja seran altres cantars: fins te semblarà 
que sols pujar al Tibidabo. / Molt, de veras, m’alegra la notícia de 
que’n Gaudí també vindrà, y pots asegurarli duas cosas. La primera 
que no’s tocarà una pedra del claustre romànich, ni s’aixecarà cap 
creu gòtica, que ell no ho veja, digui y aprovi. Ítem, o sia la segona, 
que haurà ademés de dir com se tapa la volta cayguda del presbiteri 
de l’iglésia. Y la tercera (sembla que n’hi ha d’haver tres de cosas) que 
haurem de recordar los temps ja vells de nostra infantesa, y que en 
lo vell que ja soch yo, trobarà l’afecte que’ns teníam quan encara no 
pensàvam ni ell ni yo en sortir de Reus. / He rebut una gentil carta 
de’n Eusebi Güell, fetxada a Cádiz, excusantse de no haver pujat al 
convent y dihent que espera ferho més tart. Com suposo que m’es-
crivia de passatje, ja’m diràs ahont li puch respondre.– Y si li explicas 
lo que veigeres d’Alí Bey, recorda que en los papers d’Escornalbou 
hi havia sols la mitat dels que tinch, dons m’en vaig descuydar una 
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altra mitad a Reus, però que pujaré allà dalt a mon primer viatje. / 
Quedem en què t’avisaré quan torni a passar, y que te’n aniràs ab mi, 
però ab més dias per devant teu, al menys los que jo passi al convent. 
Y t’ofereixo la novetat de que excavarem lo cementiri àrab pera veure 
si trobarem res d’interessant. / Un bon recort a la dona (q.p.b.) y al 
teu fill de ton vell amich / Ed. Toda”.75

Les expressions afectuoses de Toda envers Gaudí no fan sinó confirmar la 
bona relació que els dos reusencs havien mantingut des de molts joves, com 
espero que hagi quedat ben palès en aquesta ponència. A més de les referèn-
cies a les obres que s’havien de fer a l’antic convent, són també interessants 
les relatives als documents de Domènec Badia i Leblich, o Alí Bei-el-Abbasí 
(Barcelona, 1766 – Damasc?, 1818) que Toda havia adquirit feia uns quants 
anys, així com els esments a l’amic comú Eusebi Güell i López (Barcelona, 
1877-1955) i a l’excavació que volia fer en el suposat cementiri àrab d’Es-
cornalbou. Per a no cansar més el lector, m’estalvio els comentaris sobre 
els papers d’Alí Bei (Toda en parla a bastament en altres cartes adreçades a 
Pin)76 i m’ocupo només, molt succintament, de la qüestió del cementiri àrab. 
No hi ha constància arqueològica d’enterraments d’època islàmica en aquell 
indret i —de fet— el mateix Toda no hi farà cap referència en el seu llibre 
sobre la història d’Escornalbou, editat a Tarragona el 1926, és a dir, quinze 
anys després de la carta suara transcrita.77 Podria ser que Toda es referís a al-
tres inhumacions, també medievals però posteriors al segle xi i segurament 
ja relacionades amb la presència dels monjos cristians. Val a dir que molt a 
prop del portal d’entrada a l’església romànica hi ha les romanalles d’un pa-
rell de tombes excavades a la roca, de cronologia altmedieval (del segle xii 
o xiii) i del mateix tipus de les que es poden veure, per exemple, a Albarca 
i a Olèrdola. 

En tot cas, no sabem si es va portar a terme l’exploració projectada per 
Toda i quins en van ser els resultats. Probablement no ho sabrem mai.

75–Massó Carballido, J., Toda, Gaudí, Pin i Escornalbou (1911), L’Om (Riudoms), núm. 434, 
febrer-març de 2007, p. 29.
76–Vegeu Massó Carballido, J., Eduard Toda i els ‘papers’ d’Alí Bei (1910), Diari de Tarragona, 
núm. 7072, 30 de desembre de 2006, p. 41.
77–Toda i Güell, E., Historia de Escornalbou, Tarragona: Reyal Societat Arqueológica, 1926. 
L’obra, publicada en un català prenormatiu per voluntat expressa de Toda, ha estat reeditada l’any 
1984, a cura de C. Maristany i Tió i en versió quasi facsímil, per les Edicions del Centre de Lectura 
de Reus.
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Quinze dies després de redactar la carta que he transcrit dos paràgrafs 
enrere, Toda va escriure al mestre d’obres que s’encarregava de la reha-
bilitació d’Escornalbou, Francesc Ribas, per avisar-lo que Gaudí hi havia 
d’anar. El text fou escrit també en un full que porta impresa l’adreça de la 
seu principal a Anglaterra de la companyia naviliera Sota & Aznar. Trans-
cric el text tot corregint només els accents gràfics [i amb qualque afegitó]:

 “27 Janer 1911. / Estimat Ribas, / Vaig rebre vostra carta del 11 cor-
rent, y seguint lo saldo de vostre compte vos encloch lletra de crèdit 
sobre Barcelona, ahont podreu cobrar a casa dels meus banquers. / 
Suposo que anireu a Barcelona, perquè sempre s’hi té feyna, sobre 
tot quan se’n ha passat algun temps fora. Sinó fos així, lo Correig vos 
farà cobrar lo paper. / Gràcias pel pago dels consums, y direu al Cor-
reig que vos ho pagui o fassi pagar pel Vernet. M’hauríau d’arreglar 
ab la autoritat de Riudecanyas lo pagar 20 pessetas l’any mentres 
sigui fora: y quan yo seré al castell ya’n pagaré 30: sinó, me faré una 
casa a la banda de l’Argentera que m’ho fan de franc o me’n aniré a 
viure al hort, que és terme de Vilanova. / ¿Com vàreu deixar la cuy-
na? Que vàreu treure los fogons vells? / ¿Que’s mou més lo pila[r] 
de la porta de l’Aula Capitolar? Perquè are aviat pujarà allà dalt lo 
Gaudí de Barcelona y diu que no vol que’s toqui cap pedra fins qu’ell 
ho vegi. Santa Maria las cosas que trobarà que no havem fet bé! Però 
ya veurà que allò no és la Sagrada Família. / Recorts a casa vostre y 
queda sempre vostre affm. amich / Ed. Toda”.78

La carta em sembla prou curiosa i significativa, tant del caràcter de Toda 
com del de Gaudí. Vull agrair als actuals membres de la família Ribas, de 
Riudecanyes, la seva amabilitat en permetre la publicació d’aquest docu-
ment, que vaig conèixer gràcies a l’amic todià Gener Gonzalvo. La referèn-
cia a “lo Correig” s’explica perquè el senyor Antoni Correig i Clapés (pare de 
l’escriptor A. Correig i Massó) era l’administrador de Toda a Reus. Entenc 
que l’expressió “lo Gaudí de Barcelona” només vol dir que el seu vell amic ar-
quitecte vindria des de la capital catalana, on feia molts anys que treballava i 
residia i on moriria —de fet— quinze anys després. A tots els que pensen que 
Antoni Gaudí és —o fou— bàsicament “un arquitecte barceloní”, em per-
78–Massó Carballido, J., Toda, Gaudí i Escornalbou, L’Om (Riudoms), núm. 429, setembre de 
2006, p. 24-25.
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meto de recomanar-los una lectura atenta del ja citat catàleg Gaudí & Reus 
(2002), en què podran veure que no es poden entendre la seva vida i la seva 
obra sense tenir en compte la influència de la ciutat nadiua i la relació que hi 
va mantenir —malgrat tot— al llarg de tota la seva llarga trajectòria personal.

Les fundacions de Gaudí en record dels pares (1925)
Els gaudinistes ben informats saben que entre els darrers documents sig-
nats per Antoni Gaudí i Cornet hi ha dues instàncies adreçades al cardenal 
Vidal i Barraquer, datades el gener de 1925, en què li demanava la creació 
de sengles fundacions pietoses en record del seu pare, a Riudoms, i la seva 
mare, a Reus. Els originals d’ambdós documents, procedents de l’Arxiu de 
la Cúria Eclesiàstica, de l’Arquebisbat de Tarragona, es van exposar a la 
mostra “Gaudí & Reus”, instal·lada durant molt de temps al Museu d’Aque-
ologia Salvador Vilaseca. La instància en record del pare ha estat publicada 
en diferents llocs,79 però potser paga la pena de tornar-la a reproduir per a 
general i particular (re)coneixement. És un dels molts documents en què 
el mateix Antoni Gaudí afirma o confirma que era “natural de Reus”. Tam-
bé n’hi ha alguns en què aquesta naturalesa reusenca queda ratificada pel 
seu pare o pel seu germà. No n’hi ha cap que doni una altra naturalesa que 
no sigui la reusenca i que porti la signatura d’Antoni Gaudí, del seu pare 
o del seu germà. O, dit d’una altra manera, tots els documents d’aquesta 
mena diuen que Antoni Gaudí i Cornet havia nascut a Reus. El transcric 
de manera textual (sense corregir cap errada ortogràfica o de picatge), tot 
indicant la part manuscrita en cursiva i senyalant els punts i a part amb 
una barra inclinada. A la part superior dreta del foli hi ha l’empremta en 
vermell del segell de l’Arquebisbat de Tarragona:

 “EMINENTISSIM SENYOR / Antoni Gaudí Cornet, Arquitecte, na-
tural de Reus, veí de Barcelona, a V.E. amb tota veneració exposa: / 
Que per herencia del seu pare D. Francesc Gaudí i Serra i sa neboda 
Dª Rosa Egea Gaudí posseeix a Riudoms: / I-La casa de núm. 11 del 
carrer de Arrabal del poble de Riudoms composta de baixos, entre-
sol, pis i guardilla. / II-Una pessa de terra del terme municipal del 
mateix poble de Riudoms, partida anomenada “La Clota”, d’uns dos 
jornals del pais; hi ha olivers, arbres fruiters, vinya i horta. / III-Al-

79–Per exemple, tot i que amb qualque imprecisió, al llibre de Mercader, L. (ed.), Antoni Gaudí. 
Escritos y documentos, Barcelona: El Acantilado, 2002, p. 296-298.
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tra pessa de terra del mateix terme municipal de Riudoms, partida 
anomenada “Vall de Vilá”, d’uns dos jornals del pais; hi ha garrofers 
i vinya, i / IV-Ademés Sis accions nominatives de 50 ptes. de l’es-
tany de Riudecanyes de núm 3137 al 3142, quines finques i accions 
desitja formin la dotació d’una fundació pietosa a dita parroquia, a 
bona memoria i sufragi del seu Pare i demés de sa obligació i devo-
ció per tal de que’s fassi a la esglesia parroquial o a la ermita de S. 
Antoni la visita espiritual a la Verge de Montserrat del Dr. Torres i 
Bages, o aquella altra practica de devoció a la Verge sots advocació 
tan preuada que’l Prelat diocessá cregui ha de resultar de mes honor 
a la Verge i profit espiritual pels fidels. / Desd’ara cedeix l’infrascrit 
a Sa Emcia. com a Cardenal Arquebisbe d’aquesta Metrópoli dites 
finques i accions, i per a que aquesta cessió tingui també tota l’efi-
cacia civilment, es proposa l’infrascrit, si es del beneplácit de V.E. 
fer la venta de les finques i endós de les accions a favor de V.E. i del 
Senyor Rector de Riudoms, sens que’s fassi constar cap obligació ni 
gravamen a l’escriptura, dons n’hi ha prou amb la formalitat d’aques-
ta fundació. / Cal advertir que en cas de portar-se a terme per la 
Mancomunitat de Catalunya la construcció del projectat ferrocarril 
de Reus a Montroig, es desitj del exponent i prega a V.E. i als seus 
successors sigui cedida gratuitament, si bé’ls semblés, tota aquella 
porció de la pessa de terra “Vall de Vilá” que fós necessaria per a 
la construcció del mentat ferrocarril. / Es també desitj del sotscrit 
fundador la perpetuitat de la fundació i a tal f í l’encomana a V.E. i 
successors en la Diocessí, facultant-los per a resoldre cualque dubte 
o dificultat que sobrevingués i determinar sempre i en tot segons 
entenguin mes conforme a la voluntat pietosa del exposant. Així hu-
milment a V.E. / Prega’s digni aprovar aquesta fundació interposant 
en la mateixa son decret i autoritat, com ho espera de la benignitat 
de V.E. L’afegit: – i sa neboda Dª Rosa Egea Gaudí – val. / Barcelona 
23 Janer 1925 / Antoni Gaudí y Cornet / EMINENTISSIM SR. CAR-
DENAL ARQUEBISBE DE TARRAGONA”.

El text de la instància és mecanoscrit, tret de la rectificació afegida a la 
quarta línia (referent a la neboda) i la data i la firma del final, que van ser 
escrites a mà pel mateix Gaudí. A continuació hi ha una anotació meca-
noscrita, datada el 30 de gener de 1925 i signada a mà pel cardenal, en què 
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s’especifica Ante todo deposítense los valores ofrecidos en la Caja Diocesa-
na, y hecho, désenos cuenta. D’això se’n diu anar per feina. Tot seguit, en 
el mateix full i en altres que formen l’expedient, hi ha diferents diligències 
i documents complementaris (de 1926 i 1927) referents al dipòsit de les 
accions, a la valoració pericial de les finques, a la venda dels béns, etcètera. 
No tinc ara mateix dades sobre l’efectivitat de la fundació, però dubto que 
continués després de la guerra Civil.80 Tanmateix, i per diferents circums-
tàncies, el document referent a la mare de Gaudí ha romàs pràcticament 
desconegut. El Dr. Guix Sugranyes, a la seva Defensa de Gaudí, va fer ser-
vir una còpia certificada, molt fidel (només amb petites variacions en els 
accents gràfics i a la puntuació), que va realitzar el prevere Joan Montalà, 
aleshores arxiver de la Cúria.81 Transcric tot seguit el document de manera 
textual (hi senyalo els punts i a part amb una barra inclinada i el final de la 
primera cara del full amb dues):

 “EMINENTISSIM SENYOR / [empremta en vermell del segell de 
l’Arquebisbat] / Antoni Gaudí Cornet, Arquitecte, natural de Reus, 
veí de Barcelona, a V.E. amb tota veneració exposa: / Que a bona 
memoria de sa mare Dª Antonia Cornet i Bertrán i demés de sa obli-
gació i devoció desitja deixá establerta a Reus una fundació pietosa 
per tal de que’s fassi a la ermita de Misericordia o a una altra esglesia 
de la mentada ciutat de Reus la visita espiritual a la Verge de Mont-
serrat del Dr. Torres i Bages, o aquella altra práctica de devoció a la 
Verge sots advocació tan preuada que’l Prelat diocessá cregui ha de 
resultar de més honor a la Verge i profit espiritual als fidels. / Per 
al sosteniment de la fundació s’acompanyen 35 títols-obligacions 
dels F.C. d’Almansa a Valencia i Tarragona adheridas 3%, núm 791 a 
800, 15561 a 70, 33131 a 35, 36211 a 15 i 36236 a 40 amb cupó. / Es 
resreva [sic] el sotscrit fundador, mentres visqui, cobrar l’interés del 
expresat capital com fassi’ls pagaments la Caixa Diocessana, entre-
gant-se després de sa mort, que será cuan començará’l cumpliment 
de la fundació, al Rector o sacerdot que cuidi del mateix. / Es de-
sitj també del sotscrit fundador la perpetuitat de la fundació i a tal 
f í l’encomana a V.E. i successors en la Diócessis, facultant-los per a 

80–Vegeu Massó Carballido, J., Una fundació de Gaudí a Riudoms, Diari de Tarragona, núm. 
8262, 14 d’abril de 2010, p. 25.
81–Guix Sugranyes, J. M., Defensa de Gaudí, segona edició (1978), obra citada, p. 154-155.
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resoldre cualque dupte o dificultat que sobrevingués i determinar 
sempre i en tot segons entenguin mes conforme a la voluntat pietosa 
del exposant. Així humilment a V.E. / PREGA // es digni aprovar 
aquesta fundació interposant en la mateixa son decret i autoritat, 
com ho espera de la benignitat de V.E. / Barcelona 23 Janer 1925 / 
Antoni Gaudí y Cornet [signat] / [A la part inferior del full, després 
d’un gran espai en blanc:] EMINENTISSIM SR. CARDENAL AR-
QUEBISBE DE TARRAGONA”.

El text de la instància és mecanoscrit, tret de “3%”, “23 Janer 1925” i la 
signatura “Antoni Gaudí y Cornet”, que es van afegir a mà pel mateix in-
teressat. Hi ha uns quants errors mecanogràfics corregits directament pi-
cant una lletra sobre l’altra, però va quedar sense retocar el mot “resreva” 
—en lloc del correcte “reserva”.El més interessant del document, a més de 
les lògiques referències a la seva naturalesa reusenca i a la seva estimada 
ermita de Misericòrdia, és que Gaudí només va poder aportar —com a do-
tació de la fundació que demanava— un seguit de títols-obligacions d’una 
companyia ferroviària, atès que feia molts anys que no tenia propietats a 
Reus (a Riudoms sí, i per això les va incloure en la dotació de la fundació 
pietosa riudomenca). Com ja és sabut, la fundació reusenca de Gaudí es va 
fer efectiva —l’any 1927— a l’església prioral de Sant Pere, tot i que només 
es va mantenir vigent –que jo sàpiga— fins al 1936.82

82–Vegeu Massó Carballido, J., La instància de Gaudí per a una fundació pietosa en record de la 
seva mare (1925), Diari de Tarragona, núm. 5502, 30 d’agost de 2002, p. 6.
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2019: ANY JVJOL 140 / 70

L’arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol Gibert, va néixer el 16 de setembre 
de 1879 i va morir l’1 de maig de 1949, per tant l’any 2019 farà 140 anys 
del seu naixement i 70 de la seva mort. Jujol va ser un arquitecte molt 
arrelat al Camp de Tarragona amb la seva flora, fauna i paisatge, on va re-
alitzar part de les seves obres, algunes de les més importants. Actualment 
gaudim del llegat creatiu polièdric jujolià del qual som hereus. Jujol va 
dominar i crear una arquitectura molt singular i amb una signatura pròpia 
i original, la qual es va complementar manifestant també la seva persona-
litat de pintor, escultor, dissenyador mobiliari, teixits, objectes litúrgics, 
ornamentació de façanes, dibuixant, esgrafiador, decorador i artesà. Sens 
dubte, és un dels arquitectes catalans més creatius i agosarats. La pluralitat 
de registres de la seva trajectòria personal i de la seva obra és cada vegada 
més motiu d’estudi i recerca. La diversitat de la seva producció és evident, 
ja que va construir tota mena de tipologies arquitectòniques: habitatges, 
edificis públics, esglésies i construccions industrials, comercials o rústi-
ques, reformes d’edificis ja existents.

Cada vegada és més reconeguda la figura i la trajectòria de Josep Maria 
Jujol. Des de les institucions públiques i la societat civil, vinculada sobre-
tot al món de l’arquitectura, existeix l’esforç, l’atenció i la divulgació de 
l’obra de l’arquitecte per situar el seu llegat en el lloc que li correspon dins 
el marc de la Història de l’Art en general. La carrera professional es va ini-
ciar en els anys en què imperava el modernisme, després va veure com les 
línies més clàssiques del noucentisme estaven situant-se, donant pas ja al 
racionalisme i també va estar actiu els anys posteriors de la Guerra Civil.

Mireia Freixa escriu l’any 2003 que “el primer reconeixement de l’obra 
de Jujol vingué com a conseqüència de la preservació d’Antoni Gaudí. Els 
estudis publicats en els anys posteriors a la mort del gran arquitecte reu-
senc i durant els anys següents a la Guerra Civil —entre els quals destaca-
rem Antoni Gaudí (Barcelona: Editorial Canosa, 1928) de Josep Francesc 
Ràfols o Gaudí, su vida, su teoria, su obra de Cèsar Martinell (Barcelona: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 1967)— emplaçaven el nom 
de Josep M. Jujol al costat d’altres col·laboradors de l’obra gaudiniana, com 
Joan Rubió i Bellver o Francesc Berenguer. 

Cal tenir en compte, a més, que la memòria de l’arquitecte Jujol es va 
mantenir viva, força anys després de la Guerra Civil, a través dels nombro-
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sos deixebles que van seguir les seves classes a l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona”.

Oriol Bohigas va publicar dos llibres, Arquitectura modernista (1968) i 
Reseña y catálogo de arquitectura modernista (1973), que valoren el conei-
xement de la seva obra professional. Els primers treballs monogràfics són 
del mateix fill de l’arquitecte Jujol, L’arquitectura de Josep M. Jujol (1974) 
i el de Carlos Flores, Gaudí, Jujol y el modernisme catalán (1982). Més 
aproximació a l’obra jujoliana són els treballs de Josep Llinàs, de Jan Mole-
ma de la Universitat de Delft, de Jos Tomlow de la Hochschule de Zittau, 
de Dennis L. Dollens o de Vincent Ligtelijn.

Montserrat Duran amb el seu llibre Josep M. Jujol. L’arquitectura ama-
gada (2003) ens dona una visió diferent i se’ns mostra l’arquitecte “ama-
gat” que va desenvolupar la seva professió amb tota mena de feines, des de 
les més prestigioses a les més humils i petites. Veiem elements secundaris 
“amagats” a la historiografia, des dels esgrafiats de les façanes, la simpli-
citat d’una tanca de fusta o la reixa d’una finestra. Duran basa tota l’obra 
creativa de Jujol amb la seva passió pel dibuix.

Les obres projectades per Jujol, que tenim al nostre territori, a més de 
Tarragona, estan, de Ponent a Llevant, a: La Canonja, Constantí, Vallmoll, 
Vistabella, Els Pallaresos, Renau i Montferri, a l’interior; i a Ferran, Bonas-
tre, Creixell, Roda de Berà i El Vendrell, per la costa. A Tarragona, tenim 
el Teatre Metropol (1908), la Casa Ximenis (1914), el cambril de l’església 
dels Pares Carmelites (1918-1919) i tot el patrimoni jujolià que pertany 
al Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre (1926-1947). A més les 
pintures en dues capelles: la de les Monges Oblates del Santíssim Redentor 
(1908-1926), al portal de Sant Magí i a la capella de Sant Francesc (1926), 
a l’església del mateix nom.

De l’aportació de Jujol al Camp de Tarragona hem de destacar: 1. L’es-
glésia de Vistabella amb la seva originalitat i imaginació; 2. La Casa Bofa-
rull de Els Pallaresos (1913-1933) llueix elements de gran valor arquitec-
tònic com la galeria blava amb les pintures de les quatre estacions de l’any, 
l’escala blava/groga i la barana de ferro forjat i la torratxa coronada per un 
penell angèlic; 3. El Santuari de Ntra. Sra. de Montserrat a Montferri on la 
totalitat de l’obra està realitzada amb blocs fets in situ, amb grava del riu 
Gaià barrejada amb ciment, sorra i carbonet de rebuig i 4. La capella de 
Mas de Carreras, a Roda de Berà, és una obra irrepetible i desconeguda, 
amb l’altar, voltes, parets, paviments. També hem de fer menció a les er-



[131]

mites del Roser a Vallmoll i de la Mare de Déu del Lloret a Renau, el cam-
panar de l’església de Santa Magdalena a Creixell i els elements existents a 
l’església parroquial Sant Salvador de El Vendrell.

La qualitat constructiva i l’interès de les seves estructures i la gran 
capacitat decorativa de les seves originals creacions sempre han estat una 
constant. L’any 1999 Francesc Roig Queralt, patró d’ambdues Fundacions 
que editen aquest llibre que tens entre les teves mans, va escriure un as-
saig titulat Gaudir Jujol: l’expressionisme ferotge (Recull Josep Maria Jujol 
(1879-1949), que va editar l’Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental 
“Margalló del Balcó, Tarragona, 1999). Roig escrivia: “En realitat, l’obra 
de Gaudí i la de Jujol acaben formant un tot unitari —en alguns aspec-
tes indestriable— que es fon en la mútua admiració per tal de multiplicar 
així, encara més, els resultats exuberants de la imaginació. En el fons Jujol, 
fou la projecció del complement del color que li faltava a Gaudí. Pensem 
que Gaudí utilitzà la força volcànica de l’impuls imaginatiu jujolià per a 
millorar la decoració de les seves obres i això l’acabà d’ajudar a reinterpre-
tar millor les seves idees. Aquest aspecte innovador té molt a veure amb 
l’entrada de Jujol dins l’òrbita creativa de Gaudí. Jujol és fonamentalment 
l’arquitecte que pinta, treballa la fusta, que aprofita el ferro des de les seves 
múltiples vessants, que executa els estucs i les motllures i realitza alhora, 
amb el mateix braç, l’esgrafiat d’una portalada i el projecte sencer de l’edi-
fici. Perquè allò que millor defineix la personalitat de Jujol és, justament, 
aquesta capacitat permeable i osmòtica que el capacita per adaptar-se, 
d’una manera abrandadament creativa, atot allò que se li ofereix, ja siguin 
els arquitectes amb qui col·laborà —pensem que a més a més de Gaudí 
ho feu també amb Gallisà i Font i Gomà— com també amb els diferents 
materials, els estils, les tècniques i els diversos oficis i els objectes que tro-
bà al llarg de tot el seu procés de creatiu. Alguns crítics han volgut veure 
en aquest tarannà de Jujol un cert aire avantguardista i de trencament de 
motlles formalistes, però en realitat el que fa l’arquitecte tarragoní és, sim-
plement, pouar en el sentit lúdic dels materials tradicionals i adequar-se, 
amb molta humilitat franciscana, a la natura imaginativa que l’envolta. 
D’aquesta manera, i de forma pacient, teixeix el seu propi univers entre 
l’insòlit i el detall meravellós que li facilita la immediatesa quotidiana. És 
així com es produeix en Jujol la fascinació captivadora pel que en podrí-
em denominar l’expressionisme ferotge de la realitat i la seva progressiva 
transformació torbadora en colors, formes i riquesa d’atzar creatius”.
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El seu fill manifesta que el seu pare sempre anava a tot arreu amb llapis 
i s’expressava amb llapis. El 15 d’abril de 1926 l’articulista de “La Gaseta 
de les Arts” escrivia que Jujol és un dels nostres artistes més inspirats, un 
dels dibuixants de més fibra i sens dubte un gran colorista i afegia que la 
seva era “una arquitectura emocionada que ha de produir l’emoció en qui 
la mira”. Joaquím Folch i Torres deia que “els edificis es converteixen en 
còpies fetes en pedra de dibuixos fets a llapis”.

L’arquitecte Joan Bassegoda Nonell escrivia que l’activitat de Jujol com 
a professor ha deixat una perenne memòria a l’Escola d’Arquitectura i un 
dolç record entre molts arquitectes que foren alumnes seus. Als alumnes 
se’ls podia veure a la catedral, a Santa Maria del Mar, per tota arreu, di-
buixant i fent croquis per després completar els dibuixos a l’aquarel·la a 
l’escola o a casa seva. El professor els feia usar amb abundància la purpu-
rina daurada que ells en deien la “jujoliana”. Moltes anècdotes s’han contat 
d’aquest professor singular que sempre repetia als deixebles: “Que bé ho 
feien els antics!”. En un article de la revista “Cuadernos de Arquitectura” es 
reproduïa una fotografia de la pissarra de la classe on Jujol acabava de do-
nar una lliçó havent dibuixat a l’encerat una extraordinària perspectiva de 
la façana principals de la catedral de Tarragona que coneixia pedra a pedra 
i era capaç de dibuixar a ulls clucs. En un examen d’oposició a la Càtedra li 
van proposar que dibuixés a la pissarra la figura del perfil d’un personatge 
de l’Egipte faraònic i ell agafà dos bocins de senyala, un amb cada mà, i 
com era ambidextre, començà a dibuixar per la part baixa i sense separar 
els dos trossos de guix de la paret arribà fins al cap de la figura amb es-
tupefacció del tribunal. Jujol feia copiar als alumnes a la Catedral, l’escala 
del púlpit, la tomba dels bisbes, els taüts dels Comtes Ramon Berenguer 
amb les pintures murals de la paret de la Sagristia, les reixes de les capelles 
del claustre. La cripta de Santa Eulàlia i, molt especialment, els escuts dels 
cavallers del Toisó d’Or en el cadirat del cor.

Jujol és una personalitat única dins el panorama arquitectònic espanyol 
del començament del segle XX. És un dels millors arquitectes no solament 
catalans sinó europeus de tota una època, com també una personalitat 
de valor universal. La seva obra no és únicament contextual, en un sentit 
històric, ja que, sens dubte, pertany al seu temps, de transició i de canvi, i 
també pertany al seu lloc i a la seva cultura, però manté una vigència no 
comú fora d’aquells. Tant la seva producció, com el seu mode particu-
lar d’afrontar el fet arquitectònic, el converteixen en una figura fascinant, 
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allunyada sempre de la història oficial, els treballs de la qual resulten di-
f ícils de classificar dins els límits convencionals dels moviments artístics 
de les avantguardes de segle. La seva obra, múltiple i plural, té tanmateix 
gran coherència conceptual. El seu caràcter tàctil, el recurs als materials 
més pobres, la frontera entre arquitectura i artesania, juntament amb la 
provisionalitat i l’espontaneïtat que presenten els seus treballs., caracterit-
zen l’obra d’algú que ha arribat a ser anomenat el precursor de moviments 
tan decisius, com el surrealisme, el dadaisme i, fins i tot, l’expressionis-
me. Sempre va actuar al marge de els corrents ortodoxes de l’època, va 
aconseguir tanmateix un corpus d’obres coherent i unitari, que va des de 
les grans edificacions als objectes més insignificants. La producció jujoli-
ana és sorprenent pel seu caràcter de precursor avantguardista, unit a una 
manca de sistema i de voluntat de permanència i solidesa. Formula, amb 
fets i coses, principis nous. Els seus objectes, heterogenis i unitaris alhora, 
els seus edificis, les seves pintures semblen fets amb idea que no durin més 
d’un cert temps. Estan dotats d’una fragilitat extraordinària que ens acosta 
a una idea subtil del fet durador.

Un segle més tard Jujol és vist com un precursor: certs aspectes de la 
seva obra o de la seva creativitat han estat relacionats amb mecanismes 
surrealistes o dadaistes unes vegades, i d’altres amb maneres de fer expres-
sionistes, de figuració abstracta, informalistes. Tot envoltat amb la relativa 
precarietat dels seus treballs, el baix cost dels seus pressupostos i allò que 
té de desbordant la seva arquitectura el que, a hores d’ara, fa que la seva 
obra es consideri extraordinàriament contemporània. Treballa sovint a 
partir del fragment i d’una varietat heterogènia d’objectes que pertanyen al 
món que l’envolta, d’objets trouvés, de filferros, taules de fusta, un martell, 
plats vells, trossos de metall, o a partir del vidre d’una ampolla trencada. 
Partint del fragment arriba al resultat d’uns fragments classificables, però 
de caràcter unitari. La seva obra és de caràcter total: és la suma de l’arqui-
tectura, l’escultura, la pintura. És un artesà, que manipula personalment 
totes les coses, que són materials generalment pobres, coses que l’enginy 
reuneix per produir una obra rica i desbordant.

L’arquitecte Carlos Flores escrivia que l’any 1982 es plantejava si Jujol 
era un simple “decorador” o un arquitecte amb la categoria d’epígon del 
mestre de Reus (referint-se a Gaudí) o com arquitecte inexplicable i “es-
trany”. L’any 1998 Flores destacava que Jujol actuava sense ajudants, però 
disposava de molts artesans: ferrers, metal·listes, vidriers, fusters, ebenis-
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tes, i per descomptat, paletes i mestres d’obres. Flores escriu que “el que 
sembla incontestable quan contemplem l’obra de Jujol és que ens trobem, 
davant d’un fet totalitzador i harmònic en què els seus diversos compo-
nents es troben indissolublement fosos i la realitat dels quals “ens situa, 
sens dubte, davant d’una de les personalitats més subtils, desprejudiciades 
i provocatives de tot l’art europeu contemporani, com fa més de 25 anys 
em vaig atrevir a sostenir”.

L’arquitecte Dennis L. Dollens comparava les creativitats de Jujol a l’es-
glésia de Vistabella i de Frank Gehry al Guggenheim de Bilbao, manifes-
tant que ens recorden uns elefants vistos per darrere o el cos d’un peix, 
respectivament. Entre els anys 1913-1923 Jujol va gaudir del seu període 
creatiu més destacat i estable, els seus treballs eren una mena de fenome-
nologia arquitectònica, experimentava amb superf ícies i construïa faça-
nes i teulats corbats, tallats, deformats o recargolats de plàstic i sovint ani-
mats amb revestiments de ceràmica, fets de collages desordenats i textos 
fragmentats. Cinc edificis van prendre forma i iconografia d’una manera 
molt diferent de la dels treballs dels seus predecessors o contemporanis. 
Són: la Torre de la Creu (1913), Casa Bofarull (1914), Casa Negre (1915), 
l’església de Vistabella (1918) i la Casa Planells (1923). En aquests cinc pro-
jectes podem trobar elements comuns com ara superf ícies escultòriques i 
rígides, plantes innovadores i escales helicoidals envoltant i definint l’espai 
arquitectònic i la circulació. Avui dia, aquests edificis encara irradien in-
ventiva i experimentació.

Jujol va aportar la seva creativitat i influència col·laborant amb Antoni 
Gaudí a la Casa Batlló, a la Sagrada Família i al Parc Güell. A la Casa Milà 
va fer els models de fang pels canelobres de bronze de la capella de Can 
Batlló, així com la creu a la qual Carles Mani hi feu la figura del Crucificat. 
En la mateixa Pedrera pintà la paret d’un dels dormitoris amb un seguit 
de volutes i cargolins, als que era molt aficionat, i que dibuixava amb unes 
burilles de llapis que duia sempre a la butxaca alta del jec. Entre els cargo-
lins de la cambra de la Pedrera s’hi podia llegir el text de la cançó popular 
catalana: “Sota l’ombreta, l’ombreta, l’ombrí flor i violes i romaní”.

A la catedral del Mallorca treballà a les ordres de Gaudí juntament amb 
Jaume Llongueras, Joaquim Torres Garcia, Iu Pascual i Joan Rubió. Gaudí 
era molt amic del bisbe de Mallorca, Pere Campins i Barceló, però no era 
tant dels canonges que veien com Gaudí permetia i encara més, encorat-
java a Jujol per què policromés del tot l’interior de la catedral. L’arquitecte 
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Josep Maria Pericas i Morros, company de Jujol, explica que una vegada 
aquests entrà a la Seu i en prendre l’aigua beneita restà una estona mirant 
els fons de la pica de marbre on hi havia l’aigua. Després prengué una de 
les burilles de llapis tinta, mullà la punta en l’aigua i començà a fer cargo-
lins de color morat en tota la superf ície còncava de la pica.

Una de les més conegudes i llampants obres de Jujol és el conjunt de 
“collages” que va fer en les cúpules del temple dòric del parc Güell. Fets 
amb trencadís de rajola de València, plats, tasses, xicres, ampolles de vidre 
de diferents colors i, àdhuc, el cap d’una nina de porcellana.

L’obra de Jujol no vol resoldre problemes de construcció, d’estructura, 
d’estabilitat, se significa sobretot per transformar l’arquitectura. Sempre 
ha estat immers en les seves conviccions religioses, la geometria de les 
seves formes estan per damunt de la realitat, de manera que la tribuna 
de Can Negre és la carrossa amb què la verge Maria ha viatjat des de les 
altures, i la creu no és per a ell l’encreuament de dues línies, sinó que la 
transforma en un pla retorçat, abonyegat i sobretot viu, i la instal·la per 
sempre a la coberta de la Torre de la Creu, coneguda col·loquialment com 
a Torre dels Ous. L’òptica jujoliana fa conviure el món profà i el Regne Ce-
lestial d’una forma totalment natural, en espais habitats quotidianament. 
L’obra de Jujol és més aviat escassa i en aquesta afirmació hi ha quelcom 
de veritat. Però no pot obviar-se que a Sant Joan Despí hi ha catalogades 
més de 58 obres, de les quals quinze queden dempeus en bon estat de 
conservació. A Tarragona, Barcelona i per ambdues províncies està estesa 
la seva obra i segurament entre els anys 1913 i 1923 Jujol va ser un dels 
arquitectes més creatius que treballaven a Catalunya.

Per fer una valoració de l’obra jujoliana s’ha de partir inevitablement 
de la seva iniciació al costat de Gaudí. L’arquitecte reusenc parteix de fons 
medievals, anticipant-se als corrents avantguardistes europeus existents a 
Brussel·les, París, Viena i Glasgow, liderats per Horta, Guimard, Wagner, 
Olbrich, Mackintosh, fins a arribar a un nou concepte d’arquitectura que 
coneixem com a modernisme. Jujol és un artista complet i elabora un tre-
ball des de l’inici fins al final. Els seus projectes són integrals i les anome-
nades “arts menors” o “arts aplicades” tenen un lloc molt més important 
del que se’ls havia donat fins uns anys enrere. Jujol actua sempre sense aju-
dants, però disposant de l’assistència de molts artesans —ferrers, metal-
listes, vidriers, fusters, ebenistes i, és clar, dels palets i mestres d’obres—, 
els quals guiarà en aquells casos en què no és ell mateix qui executa amb 
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les seves pròpies mans els eventuals treballs, i tot és sempre analitzat amb 
una professionalitat i estima notables.

En tots els projectes de Jujol sempre tenim dos vessants temàtiques. Per 
un costat la constant iconogràfica, sobretot la dedicada als sants, i d’altra, 
la decoració utilitzant els estris del camp, ela animals i les flors. També 
realitza temes no figuratius amb combinació d’elements geomètrics i no 
lineals. En els seus treballs es barreja la fantasia i la realitat, i amb la qua-
litat colorista contrasta el blanc-blau, els ocres-terrossos i tota la gamma 
de color plans i daurats. El color a tota l’obra gaudiniana és obra de Jujol.

Jujol tenia una gran intuïció. Era un artesà que dia a dia anava impro-
visant la seva obra. Tenia una gran capacitat de treball i harmonitzava les 
tasques estrictament d’estudi amb les de carrer, taller, de recerca de mate-
rials, etc., que ens permeten afirmar que és un artista integral com els de 
Renaixement i entregat a la seva professió d’arquitecte. La frontera difusa 
entre arquitectura i artesania, juntament amb la provisionalitat i l’espon-
taneïtat són elements característics de la seva obra que, malgrat l’absència 
de grans encàrrecs i de clients poderosos, i també d’haver crescut a l’om-
bra de Gaudí, que era l’arquitecte dels bisbes i dels empresaris burgesos, 
mentre que Jujol era dels capellans i dels propietaris agrícoles.

És una figura fascinant i amb una producció dif ícil de classificar dins 
dels límits convencionals dels moviments artístics de les avantguardes de 
segle. La seva obra és força innovadora, fruit de la seva capacitat extraor-
dinària com a dibuixant i pintor. La seva és una arquitectura centrada en 
el medi rural bàsicament i està fora de tota conducta històrica. Alguns han 
definit la seva arquitectura sensual, exuberant i luxosa.

Vull acabar aquesta aproximació a l’obra de Jujol fent una petita sem-
blança de l’home, l’home social i sociable. Tenia un tracte afable i noble 
que significà que els seus clients es convertien amb el pas del temps en 
bones amistats, malgrat que l’obra edificatòria s’hagués acabat temps en-
rere. Com a exemple, tenim el cas de les germanes Dolors i Pepita Bofa-
rull, d’una banda, i dels germans Josep, Pilar i Emília Fortuny, d’altre, dels 
Pallaresos i Pere Mallafré, de Vistabella. Aquesta amistat que traspassa la 
relació estrictament professional, també es dona la seva condició de pro-
fessor de l’Escola d’Arquitectura, ja que l’admiració del catedràtic va ro-
mandre quan no el tenien com a professor, la qual cosa demostrava que no 
es tractava de converses interessades. Una de les frases més contundents 
de la personalitat humana de Jujol que escriu el seu fill és quan fa saber 
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que “Jujol sabia tractar amb els rics i amb els pobres, però no tolerava els 
orgullosos ni els falsos”.

L’arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol va ser un professional que tre-
ballà al segle XX i que sabia història, art, tècnica, dibuix, arqueologia; sabia 
molt de tot, com els grans artistes creadors de Renaixement. La creativitat 
jujoliana és molt singular, per alguns era un modernista de transició i, per 
altres, era el darrer modernista català; era un “anarquista catòlic” que des-
coneixia horaris i honoraris, va ser un sant Francesc de l’arquitectura; no 
va tenir la sort d’en Gaudí amb els clients en el sentit que fossin esplèndids 
amb els pressupostos; semblava tímid, però quan tenia a les mans un llapis 
o un pinzell perdia la vergonya i tenia una intuïció extraordinària.

En resum, Jujol ens ha deixat una obra no gaire àmplia però d’una ca-
tegoria i contundència expressives fora de sèrie. El seu “saber”, el seu “sa-
ber estar” i, sobretot, el seu “saber fer, saber crear” traspassa el futur més 
immediat i és ara, a les portes del segle XXI, quan la seva obra s’està des-
cobrint dia rere dia i és un model a tenir en compte en aquesta revolució 
digital assistida per ordinador que ens envolta. Jujoliem de Jujol.
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1) El sostre del passadís del Teatre Metropol 
(Tarragona)
2) Torre de la Creu o “Casa dels ous” 
(Sant Joan Despí)
3) Església de Vistabella
4) Casa Planells (Barcelona)
5) Cambril de l’església del Carme (Tarragona)
6) Buqueras i Jujol, a la seva conferència
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JUJOL: ES POT CLASSIFICAR?
Josep Maria Jujol (júnior)
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El personatge
Josep Maria Jujol i Gibert va néixer a Tarragona el 1879.

La família es traslladà a la Vila de Gràcia i després a Barcelona, on feu el 
Batxillerat i la carrera d’arquitecte. 

Des de la infància fins a la mort visqué a cavall de Tarragona i Barcelo-
na. Al Camp de Tarragona freqüentava pobles on tenia parents i coneguts.

Escola d’Arquitectura
Hi va ingressar el 1887. Durant els estudis va conviure amb els estils arqui-
tectònics: eclecticisme, goticisme i modernisme.

El seu mestre fou l’arquitecte Gallissà, professor a l’Escola i que en fou 
ajudant al seu estudi; el seu estil era goticista-premodernista. Mort aquest 
arquitecte, segueix a l’estudi de Font i Gumà, arquitecte d’un modernisme 
molt moderat i historicista. 

A partir del curs 1904-1905 entra a treballar amb Gaudí en un moment 
que el gran arquitecte vol evolucionar el seu art, i comença a treballar a 
la reconversió de Casa Batlló. El 1906 Jujol obté el títol d’arquitecte, i co-
mença l’obra pròpia amb unes característiques molt personals, valorant 
en molts casos els objectes i peces menystingudes, despreciades, incorpo-
rant-les a la seva obra.

Opinions dels observadors i estudiosos
Els que s’han acostat a la seva obra, li han posat una gran varietat de qua-
lificatius que són summament variats.

Crec que els hem recollit tots, i són: 
Barroc, arcaic, abstracte, cal·ligràfic, clàssic, colorista, espiritualista, 

dadaista, espontani, expressionista, figuratiu, goticista, impressionista, 
medievalista, modernista, naturalista, surrealista i, finalment, algú el con-
sidera noucentista.

Si barregem tot això, que en sortirà?
Ben segur un estil dif ícil de classificar; alguns en diuen: jujolià.
La seva obra és molt variada, una obra no guarda relació amb l’altra, no 

el classifiquem de moment.
Observem nou obres seves i al final, cadascú que li posi el qualificatiu 

que consideri oportú.
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Projeccions en ordre cronològic

•1908. Teatre del Patronat Obrer (Metropol) a Tarragona.
•1911. Torre de la Creu a Sant Joan Despí.
•1915. Mina Aigua Radial a Barcelona.
•1916. Taller Mañach a Barcelona.
•1918-23. Temple de Vistabella (Camp de Tarragona).
•1923. Casa Planells a Barcelona.
•1925. Santuari de Montserrat a Montferri (Camp de Tarragona).
•1934. Casa Jujol a Sant Joan Despí.
•1947. Xalet Cupular (maqueta).

Després de la varietat de formes i solucions arquitectòniques que hem 
contemplat i comentat; com classifiquem a Jujol?

Senyores i senyors, ho deixo aquí; vostès mateixos posin el qualificatiu 
que creguin millor al sorprenent i variat Arquitecte Jujol.
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CèSAR MARTINELL BRUNET
César Ramírez Martinell
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Biografia
Va néixer a Valls (24/12/1888), l’any en què Barcelona celebrava l’Exposi-
ció Universal en una família en la qual el seu pare, Ramon Martinell, era 
empresari tintorer, i la seva mare, Luggarda Brunet, era filla de mestres 
d’obres, fet que seria determinant de la seva vocació envers l’arquitectura. 
L’any 1900 fa el batxillerat als Escolapis de Tarragona. El 1906 arriba a Bar-
celona per iniciar els estudis a l’Escola d’Arquitectura, on va tenir com a 
professors Lluís Domènech i Montaner, August Font Carreras, Jeroni Mar-
torell, Joan Rubió, entre altres, i a l’Escola d’Art de Francesc d’Assís Galí Fa-
bra va aprendre a dibuixar al costat de Joan Miró, Manuel Humbert; Josep 
V. Foix i Jaume Mercadé. Abans de llicenciar-se, l’any 1916, com arquitecte 
treballa amb l’arquitecte reusenc Joan Rubió, mentre que formava part del 
cercle d’Antoni Gaudí, amb el que consolida una amistat, quan ja s’havia 
retirat al Temple Expiatori de la Sagrada Família. Es gradua com arquitecte 
el 13 de març de 1916 i poc després fou nomenat arquitecte municipal de 
Valls, que exercí fins al 1919. Juntament amb Eugeni d’Ors instal·len la Bi-
blioteca Popular a valls, de la que és nomenat secretari del primer patronat. 

El 1919 obra el seu despatx a la Gran Via 539 de Barcelona. És 1r degà 
del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona l’any 1923 i entre 1932 i 1935 fou 
degà-president del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. L’any 1929 fou pro-
fessor i secretari de l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. Contrau matri-
moni el 14 d’octubre de 1926 amb l’arenyenca Maria Taxonera. Home de 
dretes, fou membre de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, una orga-
nització agrària conservadora que durant la Segona República Espanyola 
va intentar allunyar-se de la direcció de la Lliga Regionalista per tal d’ad-
herir-se a les posicions de la CEDA. Acabada la Guerra Civil es va reincor-
porar al IACSI, un cop aquest es va integrar a la Confederación Nacional 
Católico Agraria. Va ser Comissari de la Exposició Universal de Barcelona 
l’any 1929, on va establir vincles professionals amb Mies Van der Rohe i 
l’Arquitecto de la Casa Real, qui li va encomanar la direcció de les obres 
del Palauet Albéniz.Va ser un dels fundadors l’any 1952 del Centre d’Estu-
dis Gaudinistes i de l’Institut d’Estudis Vallencs l’any 1960. D’altra banda, 
fou un estudiós de l’art i de l’arquitectura i restaurà esglésies i campanars 
amb criteris científics. Martinell va ser Acadèmic de la Real Acadèmia de 
las Bellas Artes de San Fernando, va fer treballs d’arqueologia restaurant 
obres romàniques catalanes i andorranes, va col·laborar i fundar associ-
acions com els Amics de Gaudí, L’Art Vell, el Museu de Valls, el Foment 
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de les Arts Decoratives/FAD. Com historiador va escriure el Monumentae 
Catalonia, principal compendi i obra de referència del Barroc a Catalunya.

Teoria. Definició de l’arquitectura
Martinell defineix l’arquitectura clàssica com a la síntesi i l’equilibri de 
tres disciplines complementàries: la geometria (fins al moment euclidi-
ana), l’economia i la tecnologia. La nova arquitectura “sintètica”, iniciada 
per Gaudí, neix de la superioritat de la geometria de quart grau, perquè és 
la que fa servir la natura. Tres punts ens defineixen l’obra de Martinell: 1. 
Les superf ícies reglades alabejades són fàcils de generar amb els materials 
bàsics com el totxo i la ceràmica; 2. L’elegància estètica de la seva arqui-
tectura és fruit de l’economia emprada en els seus projectes i 3. El progrés 
sempre es basa en el profund coneixement de la història 

Obra arquitectònica
Els seus primers projectes van ser gairebé 50 edificacions agràries, sobre-
tot a les comarques meridionals de Catalunya, en les quals va emprar els 
pràctics i econòmics arcs equilibrats d’obra vista, o arcs de catenària, se-
guint el consell d’Antoni Gaudí i amb la col·laboració puntual de Xavier 
Nogués en els plafons ceràmics, sobretot al Celler de Pinell de Brai. Els 
anys 1920 realitza nombroses edificacions residencials a Barcelona, tasca 
que va continuar al Maresme un cop acabada la Guerra Civil. 

Residencial
Les primeres obres privades van ser: les Cases Badia a Valls, Nicolás Popov
a Santa Coloma d’Andorra, del doctor Domingo a Alcover i altres encàr-
recs a la ciutat de Valls. La Casa Miró a Sant Sadurní d’Anoia, o el xalet G. 
Ferraté a Barcelona. Martinell ja utilitza l’obra vista en el vessant construc-
tiu i ornamental, dins d’una clara tendència noucentista.

Industrial
El primer encàrrec important com arquitecte el va rebre de la Mancomu-
nitat de Catalunya, que va donar un impuls molt fort al cooperativisme i 
l’obra pública, per projectar el celler de la Cooperativa Agrícola de Rocafort 
de Queralt, l’any 1918. Martinell va ser un gran especialista en construcci-
ons agràries, projectant i construint gairebé 50 cellers, que es coneixen per 
la seva magnificència com a les Catedrals del Vi, fins que la Mancomunitat 
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va ser estroncada per la dictadura de Primo de Rivera l’any 1923. L’aporta-
ció martinelliana consisteix en una obra singular en la qual s’entrecreuen la 
persistència d’una tradició gaudiniana i modernista amb uns pressupostos 
culturals, ideològics i formals, que són els que actualment anomenem nou-
centistes. També va construir alguns trulls, la farinera del Sindicat Agrícola 
de Cervera, un magatzem per cereals, la fàbrica d’alcohol per a Destil·leries 
Mollfulledes (Arenys de Mar) on es fabrica el licor Calisay. A Lleida va fer 
una fàbrica de conserves. 

La singularitat de Martinell rau en què no només projectava els edificis, 
sinó que també organitzava els espais per desenvolupar-hi la producció, els 
magatzems i la distribució de la maquinària. Així, organitzava l’espai per al 
procés de producció, es preocupava per la forma i la ubicació dels dipòsits, 
pels sistemes d’abillament i circulació dels líquids, per la ventilació, per les 
condicions de fermentació, tot amb la finalitat de facilitar el treball.

Urbanisme i equipaments
Respecte als equipaments públics va fer el projecte per l’escola i l’ajunta-
ment de Salomó (1916 - 1917), el local social de la Federació Obrera de 
Molins de Reis (1922 – 1923), l’ajuntament de Bràfim (1923), una restaura-
ció de la muralla de la Guerra dels Segadors de Cambrils (1932), el Col·legi 
per a les Germanes de la Presentació i una pista de patinatge a Arenys 
de Mar (1941 – 1943). Urbanísticament l’any 1925 a Juneda traça la nova 
alineació del carrer Major, a Arenys de Mar dissenya la plaça de l’església, 
a Moià (1953-1954) el carrer de Sant Antoni i la plaça de Sant Sebastià i a 
Arenys de Munt la parcel·lació d’una part de la finca de Can Borell (1955).

Restauració 
La restauració de monuments, fonamentalment religiosos, fou una de les 
tasques que va desenvolupar des de l’any 1929 amb certa regularitat. Des-
prés de la Guerra Civil es va encarregar de la restauració de l’església de 
Santa Maria d’Igualada i de les esglésies dels convents de Sant Agustí i 
dels Caputxins, també d’Igualada. Entre els anys 1962 i 1970 va participar 
en la restauració de moltes esglésies a les valls d’Andorra, la Vall de Bohí, 
Poblet, Santes Creus i Vallbona.

Sistemes constructius
César Martinell és un símbol que representa un pont de transmissió in-
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tel·lectual entre la segona generació de mestres de la Renaixença catalana 
(Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch) i la genera-
ció de la postguerra. Gaudí influència d’una manera directa en tota l’arqui-
tectura agrària, pel que fa a les solucions espacials i Domènech i Montaner 
ho fa respecte a les formes i els materials emprats. En canvi, els valors 
noucentistes concretats amb el classicisme i la simplicitat de línies, estan 
reflectits en l’obra pública i domèstica. També estils successius de l’èpo-
ca com són el monumentalisme, el racionalisme, el castissisme, apareixen 
recuperant materials tradicionals i propis del país: totxo arrebossat, totxo 
sense arrebossar o pedra als sòcols, formigó als fonaments, obra vista per 
als marcs de les obertures, pilars i arcs interiors, rajoles fines de ceràmica 
per a la decoració, sistemes d’arcs parabòlics, tot incorporant-hi innovaci-
ons tècniques per obtenir una millor qualitat del producte. 

Però hem de destacar la principal aportació de Martinell a l’arquitec-
tura industrial és la creació d’un tipus de celler agrícola amb un sistema 
constructiu, que substitueix les encavallades per arcs de maó i de les cor-
retges per voltes, realitzades amb maons i rajoles estandarditzats, que no 
necessiten gaires mitjans auxiliars i per tant significaven un cost bastant 
econòmic, fruit de la col·laboració amb l’enginyer Isidre Campllonch i dels 
seus estudis sobre les necessitats de la indústria del vi, dels que va desco-
brir que requerien naus de gran volum ben airejades i de dipòsits de vi que 
disposessin de cambres de ventilació per evitar la transmissió de la calor i 
d’obertures per assegurar l’evacuació de l’àcid carbònic. 

Els edificis de César Martinell tenen els espais interiors diàfans, amb 
dues o més naus sense parets interiors, separades per una successió d’arcs 
parabòlics calats que delimiten l’espai, i permeten el pas de la llum natural; 
d’aquesta manera s’eixampla l’espai interior. Les alçades de les naus estan 
configurades pels arcs en lloc dels plans continus de la teulada o cel ras. 
La coberta, doncs, passa a un segon terme, des de l’interior però adquireix 
caràcter de 5a façana, vist des de l’exterior, en molts edificis. La construc-
ció d’arcs parabòlics de maó és un sistema molt optimitzat perquè es basa 
en el material local, econòmic i disponible, que requereixen poc transport 
i una tècnica de posada en obra tradicional i coneguda, L’estructura és 
molt eficient perquè segueix el trajecte de les càrregues i treballa només a 
compressió. La volta catalana, usada en passadissos subterranis i platafor-
mes de suport de tines, o en cobertes recolzades sobre arcs necessita pocs 
materials i mitjans auxiliars, perquè, si segueix la direcció de la càrrega, 
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només treballa a compressió. També s’ha de fer èmfasi amb la situació de 
les finestres per a la ventilació de les naus, els cups subterranis cilíndrics i 
separats per cambres aïllants ventilades i la composició de les textures de 
les façanes.

L’obra literària de l’arquitecte Martinell va ser molt extensa: col·labora 
en diferents publicacions com la Revista de Catalunya, Destino, La Van-
guardia, escrivint un total de 370 articles i uns 30 llibres publicats, espe-
cialment sobre arquitectura, on destaquen; Arquitectura i escultura bar-
roca a Catalunya (1954 – 1964), Gaudí: su vida, su teoria, su obra (1967), 
Construccions agrarias en Cataluña (1972) i Gaudí i la Sagrada Família 
comentada per ell mateix (1999).

1

3

2

4
1 i 2) La granja de Doldellops, residència d’estiu familiar (Valls)
3) Cèsar Martinell Brunet
4) Sindicat Agrícola de Sant Isidre (Artesa de Lleida)
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5) Casa dels Russos (Andorra)
6) Mercat municipal (Sant Joan Despí)
7) Fàbrica Masllorens (Barcelona)

8) Destil·leries Mollfulleda (Arenys de Mar)
9) Celler cooperatiu (El Pinell de Brai)

7

9

8

65
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PAU MONGUIÓ SEGURA
Jaume R. Costa i Pallejà
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L’any 1987 el Sr. Eliseu Soler Alvarez (e.p.r.), director de la publicació Esta-
ció de recerca bibliogràfica i documental Margalló del Balcó, em va propo-
sar fer un treball sobre l’obra de Pau Monguió i Segura que s’inclouria en la 
següent publicació, la qual estaria dedicada a aquest arquitecte tarragoní. 

La meva tasca es va centrar a estudiar l’etapa de Monguió com a arqui-
tecte municipal atès que es tractava un període pràcticament desconegut. 
Després d’uns quants mesos de recerca als fons de l’arxiu històric munici-
pal i la corresponent elaboració, finalment, va sortir publicat al recull del 
1988.1 A mitjans de l’any passat i amb motiu del cicle de conferències sobre 
modernisme impulsades per la Fundació Trencadis, en Josep M. Buque-
ras, president de l’entitat, coneixedor del meu article i d’alguna altra expo-
sició sobre el tema em va proposar fer aquesta xerrada sobre l’arquitecte. 

Com que l’etapa professional de Monguió a Tarragona és poc represen-
tativa de la seva obra modernista; perquè la documentació és escassa i de 
vegades confusa; i com que una ocasió com aquesta requeria una visió més 
àmplia i específica en l’aspecte artístic del seu treball, he hagut de completar 
l’esquema de la meva exposició repassant la bibliografia existent i al mateix 
temps he aprofitat per visitar in situ els llocs on es pot veure la seva obra.

Diversos han estat els autors que fins ara han publicat sobre l’arquitecte: 
Als treballs de Gonzalo M. Borras Gualis, La arquitectura modernista 

en Teruel, publicats al Boletín informativo de la Exma. Diputación Provin-
cial de Teruel el 1973, ja consultats els anys 80, s’han anat afegint un seguit 
de publicacions de molta qualitat, entre altres, els publicats per Antonio 
Perez Sánchez i Jesús Martínez Verón de l’etapa terolenca de Monguió i 
sense descuidar l’etapa tortosina de l’arquitecte de la que n’han fet difusió 
els companys Antoni Lopez Dauf í i Lluis Guinovart, m’he atrevit a afegir 
a l’etapa tarragonina, una selecció de l’obra de Monguió a Terol i a Tortosa 
estudiada per aquest i altres autors per comentar-la avui i aquí. 

Vull insistir amb tot això, que el meu coneixement més específic de 
Monguió se centra en l’etapa de Tarragona com a arquitecte municipal i 
que els mèrits de recerca de la resta de la trajectòria és dels qui bàsicament 
han investigat aquests anys, coneixements als quals he pogut accedir a 
través de les corresponents publicacions. 

Feta aquesta petita introducció entrarem en matèria.
Farem en primer lloc un repàs esquemàtic sobre la seva biografia pro-

1–Costa Pallejà, Jaume R.
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fessional que com veurem va tenir diverses etapes pel que fa al seu lloc de 
residència i obra. 

Pau Monguió i Segura, va néixer a Tarragona el 10 de juliol de 1865. 
 Realitzà els estudis primaris i secundaris a la seva ciutat natal i el:
 1883 es traslladà a Barcelona per ingressar a l’Escola d’Arquitectura
 1889 obté el títol d’arquitecte als 24 anys
 1890 pren possessió de la plaça d’arquitecte municipal a Tarragona 

(21-7-1890)
 1896 renuncia a la plaça d’arquitecte municipal a Tarragona
 1897 es fa càrrec de la plaça d’arquitecte municipal de Terol
 1902 dimiteix d’arquitecte municipal a Terol 
 1902 va a viure a Tortosa
 1902 ocupa la plaça d’arquitecte municipal de Tortosa (1902-1908)
 1908 és nomenat arquitecte de la Diputació de Terol
 1911 arquitecte municipal interí a l’ajuntament de Terol (1911-1918) 
 Fins a l’any 1922 segueix d’arquitecte provincial a Terol
 1923 retornà a Tortosa d’arquitecte municipal 
 1956 mor a Barcelona el 21 de gener de 1956

Resumint, la seva vida professional es desenvolupà en 5 etapes pel que 
fa al seu lloc de treball i obra: 
 6 anys a Tarragona d’arquitecte municipal (1890 a 1896)
 4 anys a Terol d’arquitecte municipal (1897 a 1902)
 6 anys d’arquitecte municipal a Tortosa (1902 a 1908)
 14 anys com d’arquitecte provincial a Terol (1908 a 1921)
 13 anys entre Tortosa i Tarragona de professió lliberal (1921-1935)

Durant el període d’estudiant de Pau Monguió, encara era director de 
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona Elies Rogent i Amat (ho fou entre 
1875 i 1889)2, i hi havia professors arquitectes tan rellevants com Lluis 
Domènec i Montaner, Josep Vilaseca i Casanova, Antoni Rovira i Rabassa, 
August Font i Carreras i altres que, sens dubte, influïren en la seva forma-
ció. La formació de Pau Monguió com a arquitecte es va desenvolupar a les 
acaballes del període historicista. Els arquitectes es formaven en els estils 
clàssics, els quals s’aplicaven als edificis en funció dels seus usos, context 
o continguts. L’any abans a la llicenciatura del jove arquitecte, s’havia fet a 
Barcelona l’Exposició Universal de 1888, on es van executar gran quantitat 

2–Hereu Payet, Pere.
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d’edificis que segur van ser referències per Pau Monguió, però d’altra ban-
da la seva llicenciatura coincidí amb l’eclosió del modernisme.

Obres contemporànies de la seva època d’estudiant són La casa Vicens 
i el Capricho d’Antoni Gaudí (1883-1885)3, l’hotel Internacional i el Cafè 
Restaurant de Domènec i Montaner (1887-1888)4 edifici construït amb 
motiu de l’Exposició universal de 1888. 

A nivell local tarragoní el projecte de restauració de la Seu de Tarrago-
na d’Elies Rogent i August Font i Carreras (1884). Amb aquest últim, en-
cara essent estudiant, col·laborà intensament en les obres de construcció 
del Seminari de Tarragona. 

ETAPA TARRAGONINA

Una primera obra que podem destacar i que ho va ser com a fruit de la 
col·laboració amb August Font, va ser el projecte per la tanca del jardí de la 
Catedral de Tarragona5, davant de l’antic Hospital de la Seu, on va demos-
trar ja la seva habilitat en el disseny d’elements de forja, els quals anirem 
trobant al llarg de les seves obres, en especial a l’etapa terolenca.

Arquitecte municipal
A conseqüència d’haver cessat l’arquitecte Ramón Salas i Ricomà6 en el 
càrrec d’arquitecte municipal a Tarragona per haver estat nomenat arqui-
tecte provincial, el 9 de maig de 1890 va sortir a concurs la plaça7. Es van 
presentar dos candidats: Pau Monguió i Segura i Rufino Ernesto Rodri-
guez Montano8. L’ajuntament de Tarragona, l’11 de juny de 1890, proposà 
Pau Monguió i el 21 de juliol del mateix any prengué possessió de la plaça 
que ocupà durant sis anys9. Durant els anys que va estar a l’Ajuntament de 
Tarragona, Monguió intervingué en diversos projectes d’edificació: una de 
les primeres tasques que se li van encomanar va ser treballar en la reforma 
de les noves casernes, projecte del qual no tenim més referències10.

3–Bassegoda Nonell, Juan.
4–Bohigas i Guardiola, Oriol.
5–Borrás Gualis, Gonzalo M. pàg. 39-40. 
6–AHMT. Acords Municipals. 1890. Sessió de 25 d’abril. 
7–AHMT. Acords Municipals. 1890. Sessió de 9 de maig.
8–AHMT. Acords Municipals. 1890. Sessió de 4 de juliol.
9–AHMT. Llibre de registre de personal. Ajuntament de Tarragona. Departament de Governació. 
10–AHMT. Acords Municipals. 1891. Sessió de 21 d’agost
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També treballà en un projecte “d’Ensanche” del Passeig de Sant Anto-
ni11 i un projecte de Palau de Justícia12 respecte del qual podríem deduir 
que li corresponen uns plànols en esborrany conservats a l’arxiu municipal 
i que en realitat el que plantegen és una reforma de distribució del que va 
ser durant molts anys l’Audiència a la plaça del Pallol. Un altre projecte 
interessant és el projecte de tanca del Jardín botánico (1982)13, espai cor-
responent a la part del darrera de l’antic convent de Sant Francesc que 
anys més tard es convertiria en els patis de l’institut Martí i Franquès a la 
Rambla Vella (avui Pons d’Icart). D’aquesta obra se’n conserva només un 
petit fragment, a la cantonada entre el carrer de l’Assalt de 1811 i el carrer 
d’August. La resta, que anava des de la Rambla Vella i donava el tomb pel 
carrer d’August i pujava pel carrer de Sant Francesc, va ser destruïda quan 
es va enderrocar el convent els anys 80 del s. XX per construir-hi l’actual 
edifici de l’institut i les dependències de la delegació del Ministerio de Edu-
cación (actualment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat).

El 1893 localitzem diversos projectes:
Escoles públiques al carrer d’August

El plànol d’emplaçament ens permet situar perfectament el solar on es 
pretenia edificar aquestes escoles, que correspon a un solar residual del 
convent de Sant Francesc una vegada traçades les alineacions del carrer 
d’August. El disseny de la façana, només a llapis sobre paper mil·limetrat, 
no ens permet treure massa conclusions però sembla que combinaria els 
materials que Monguió treballà habitualment: sòcols de pedra carejada i 
obra de fàbrica vista amb dintells, brancals i detalls decoratius en pedra14. 

Projecte de Fielato de Consumos 15

Fielato era el nom popular que rebien a Espanya les casetes de cobrament 
dels arbitris y taxes municipals sobre el tràfic de mercaderies; el terme fielato 
procedeix de fiel (balança) que s’utilitzava pel peatge. Com ens indica el text 
dibuixat a la façana, aniria ubicat al barri de Sant Pere, al Serrallo. Tot i que 
es tracta d’un edifici de petites dimensions, és interessant veure l’analogia 
entre els detalls constructius decoratius d’aquest projecte i els de l’esmentada 
tanca del jardí botànic consistents en sanefes de rajoles vidriades decorades 
emmarcades en filades de totxo vist ressaltants respecte del parament.
11–AHMT. Acords Municipals. 1892. Sessió de 12 de febrer
12–AHMT. Acords Municipals. 1892. Sessió de 27 de juliol.
13–A.H.M. Acords Municipals. 1892. Sessió de 27 d’abril.
14–AHMT. Lligall Fomento. 1893 exp. 9 
15–A.H.M. Pau Monguió. Projecte “Fielato de Consumos” de 24 d’octubre de 1893.
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Dins de les obres fetes per l’ajuntament hem de destacar la notícia d’un 
projecte de nou escorxador públic. Seguint les actes de l’ajuntament tro-
bem constància del lliurament del projecte a la corporació municipal el dia 
19 d’abril de 189516, i de la felicitació a l’Arquitecte per la seva tasca. 

No hem vist mai el projecte que hauria hagut d’estar signat per Pau 
Monguió. L’únic projecte conegut d’Escorxador Municipal és el que Jo-
sep M. Pujol de Barberà signà, el 1898, poc després que Monguió deixés 
el càrrec d’arquitecte municipal. Respecte d’aquest projecte i fent recerca 
a l’arxiu històric, apareixen diversos dibuixos sense signar, que semblen 
correspondre a esborranys del projecte fets per Monguió. 

Crida molt l’atenció el fet que segueixen la línia estilística del projecte 
signat per Josep M. Pujol de Barberà quan Monguió ja no era arquitecte 
municipal. En definitiva, tenint present la trajectòria estilística marca-
dament diferent d’ambdós arquitectes, no seria fora de lloc pensar que 
el projecte de l’Escorxador que es va portar a terme i que és signat per 
Josep M. Pujol l’any 1898, fos en realitat el projecte de Monguió que 
consta a les actes de l’ajuntament i que en el càrrec d’arquitecte munici-
pal, Pujol hagués hagut d’assumir el projecte proposat poc abans pel seu 
antecessor. 

De fet, molts dels detalls constructius que es poden observar en aques-
ta obra, es repeteixen sovint a les obres de Monguió. Tot i així, el que sí que 
és indubtable, és que Pujol de Barberà va ser el director d’aquesta obra que 
es va executar posteriorment a l’estada de Monguió a l’Ajuntament. 

També es va encomanar a Monguió en aquesta època un projecte de 
mingitoris públicos17, i un projecte de Kiosko para repartidor de aguas18.

Tot i que surt una mica del guió d’aquesta xerrada, no podem passar 
per alt les intervencions en urbanisme que Monguió desenvolupà com a 
arquitecte municipal durant la seva estada a l’Ajuntament de Tarragona. 
Entre altres projectes d’urbanització trobem el Plano de alineaciones de 
los terrenos entre la cantera del puerto comprendido desde la Calle Apo-
daca a la Estación de Barcelona i la Calle de Pons d’Icart19 i el projecte 
d’urbanització de la Plaza del Progreso20. 

També intervingué Monguió constantment a la junta de Ensanche in-
16–AHMT. Acords Municipals. 1895. Sessió de 19 d’abril. Policia Urbana
17–AHMT. Lligall Ensanche. 1894 exp. 3 
18–AHMT. Lligall Ensanche. 1894 exp. 4 
19–AHMT. Lligall Fomento. 1893 exp. 24 
20–AHMT. Acords Municipals. 1895. Sessió de 15 de març.
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formant de l’estat de les obres d’urbanització de l’eixample de la ciutat, 
aixecant els perfils dels carrers i desmunts a efectuar21.

El 1892, es va publicar la Ley de 26 de julio que regula los ensanches de 
Madrid y Barcelona22. L’Ajuntament de Tarragona, que estava tenint di-
ficultats en tirar endavant en el seu eixample autoritzat el 1857, a petició 
de la Junta de Ensanche, va sol·licitar al govern a Madrid poder-se acollir 
als mateixos beneficis de l’esmentada llei concedia per Madrid i Barcelona. 

Les propostes sobre les alineacions de l’eixample havien estat ja abor-
dades pels antecessors de Monguió en el càrrec municipal: Magí Tomàs a 
la dècada dels 60 del s. XIX i en Ramón Salas i Ricomà el seu antecessor, 
però com que una de les condicions era disposar d’un projecte complet, es 
va encomanar la tasca a Pau Monguió com arquitecte municipal. 

El 13 de maig de 1894, el Consell de Ministres en va autoritzar l’aplicació 
de l’esmentada Llei a Tarragona. Per aquest motiu, Pau Monguió, redactà 
un estudi que portà per títol Proyecto de urbanización dels ensanche par-
cial de la ciudad de Tarragona23, materialitzant oficialment el que es pot 
dir el primer projecte d’urbanització complet que es conserva íntegrament 
a l’Arxiu Històric Municipal, signat el 20 de novembre de 1894, que està en 
excel·lent estat de conservació, i que ens aporta una informació valuosís-
sima tant pel coneixement de l’estat de l’eixample en aquell moment com 
per les referències històriques que conté. 

Aquest estudi consta de memòria i plànols. A la memòria fa el que en 
titula: “Consideraciones generales que deben tenerse presentes para la acer-
tada formación de un proyecto de Ensanche, on descriu també el Proyecto 
de Ensanche aprobado por R. O. de 7 de mayo de 1857”.

A la documentació gràfica, plànols, hem de destacar el full núm. 1: “Pla-
no del ensanche parcial de la ciudad de Tarragona concedido por R.O. de 
7 de mayo de 1857, el full núm. 2: Plano de la urbanización tal como se ha 
llevado a efecto hasta la fecha i el full núm. 3: Plano del Ensanche parcial 
aprobado por R.O de 7 de mayo de 1857 con los terrenos de 1 km. del mismo”.

Aquests documents són altament interessants, atès que ens aporten 
una reproducció de l’esmentat plànol de 1857, que segons manifesta el 
mateix Monguió a la memòria s’havia extraviat amb anterioritat, i on es 
21–AHMT. Lligalls «Ensanche» 1890-1896, varis. 
22–Sobre aquest tema veure Basols Coma, M., “Génesis y evolución del Derecho urbanístico espa-
ñol. (1812-1956) Ed. Montecorvo. Madrid. 1973, i també Noguera, J. Estéban Los ensanches de la 
región de Barcelona (II), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1976. 
23–AHMT. Proyecto de urbanización del ensanche parcial de la ciudad de Tarragona (1894)
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pot veure, a més del perímetre establert per aquell eixample inicial, l’estat 
les edificacions executades fins aquell moment dins de l’àmbit i la propos-
ta urbanitzadora plantejada.

A la memòria, Monguió exposà raonaments en defensa de la solució d’ei-
xample proposada. Posà especial èmfasi en criteris higienistes que poste-
riorment veurem aplicar en els projectes com el de l’escorxador de Tortosa. 

Obres no municipals
L’autoria de les obres de Monguió, com podrem veure, és sovint contro-
vertida. Borrás Gualis, dona la notícia següent: segons Pau Monguió Fonts 
(fill de l’arquitecte), la reconstrucció de la fàbrica La Chartreuse després de 
l’incendi que va sofrir l’edifici el 189324 és obra del seu pare. El projecte de 
La Chartreuse es conserva, però no està signat per Monguió; a més, curio-
sament, aquest document tot i que porta data de 24 de febrer de 1884 (sic) 
mostra una aprovació de l’Ajuntament de Tarragona de març del 189425. 
El projecte, representa l’estat de l’edifici després de l’incendi, per tant la 
data de 1884 que hi figura és errònia. També cal dir que existeix un infor-
me de Pau Monguió com arquitecte municipal fent referència als estralls 
de l’incendi del 189326, del qual es podria deduir que no hagués pogut 
signar el document per un problema d’incompatibilitat amb el càrrec. Tot 
i els dubtes que presenta l’autoria d’aquesta obra faré algunes observacions 
tècniques i estilístiques: el sistema d’encavallades per cobrir les naus i les 
característiques compositives de la torre del rellotge situada a la façana 
principal sobre l’alineació del carrer Smith són solucions coincidents amb 
les utilitzades per ell més tard a l’escorxador de Tortosa. 

Abans de marxar de Tarragona Monguió treballà en el projecte del 
Convent dels Pares Carmelites Descalços del carrer de l’Assalt, l’obra més 
important que realitzà a Tarragona com arquitecte en exercici liberal. 

Se sap que és obra seva de manera certa perquè així consta a la do-
cumentació conservada a l’arxiu de la província de Catalunya i Balears 
(Barcelona) de l’orde dels Pares Carmelites i també així ho han tramès 

24–El Correo de la Provincia, 23 de juliol de 1893. Crónica local, pàg. 2. Olivé i Serret E., pàg. 63 
dóna erròniament el 1883 com a data de l’incendi.
25–AHMT. Lligall Policia Urbana. 1893. exp. 30 general.
26–Olivé i Serret, Enric., pàg. 63. A la mateixa pàgina Olivé no dóna valor a l’atribució de la Char-
treuse a Monguió manifestada pel qui subscriu a l’article publicat al recull “Margalló del Balcó” de 
1988. Com ja vaig indicar en el seu dia, la font és de Borrás Gualís G. (1973) pàg. 40. de Ortue-
ta (2006)(1) pàgs. 46 i 47 també atribueix sense dubtes l’obra a Pau Monguió. 
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els historiadors locals 27; però paradoxalment el projecte original que es 
conserva íntegrament a l’Arxiu municipal de Tarragona, està signat per 
Ramón Salas28. Això només es pot explicar una altra vegada per causa 
d’incompatibilitat de l’exercici de la professió lliberal amb la funció d’ar-
quitecte municipal.

El 1895, una notícia apareguda al diari La Opinión, referent a la forma 
de gastar l’Ajuntament els diners dels pressupostos municipals per obres 
l’enfrontarà durament amb el consistori. L’alcaldia incoà actuacions, però 
no li derivà cap mena de responsabilitat29. Possiblement disgustat per 
aquest incident al cap d’un any, dimití del càrrec argumentant raons de 
treball 30.

PRIMERA ETAPA A TEROL

El 1897, es traslladà a Terol on es va fer càrrec de la plaça d’arquitecte mu-
nicipal (febrer de 1898)31 plaça que havia ocupat des de 1890 fins al 1895 
el seu amic i company d’estudis Pere Caselles i Tarrats de Reus. 
La primera estada de Monguió a Terol va ser bastant curta. 

En aquesta etapa, la primera obra en la qual sembla que va intervenir 
Pau Monguió, va ser la restauració del claustre i de l’església de “San Pe-
dro”32. L’església, que era d’estil gòtic primitiu, del s. XIII havia estat refor-
mada el s. XVII i XVIII, amb afegits d’estil xurrigueresc i barroc, i no era 
del gust de l’època. Un article publicat al Butlletí Oficial de la Diócesis de 
Teruel y Albarracín de 10 de febrer de 1898, entre altres coses deia així: 
 Víctima dicha obra del estilo churrigueresco, o su degeneración al ba-

rroco, quedaron cubiertos sus principales méritos… [...] de una plaga 
de abigarrados y de pésimo gusto artístico, de adornos tan sólo pro-
pios del corrompido sentimiento arquitectónico del siglo pasado33. 
El bisbe de Terol Joan Comes i Vidal (1896-1906) (havia estat professor 

de Sagrada Escriptura al Seminari de Tarragona), havia impulsat la restau-
ració. El projecte de restauració de l’església va ser encomanat inicialment 

27–de Magriñá Antonio, pàg. 70. 
28–AHMT. Lligall Policia Urbana-Fomento. 1895-1896. exp. 28
29–AHMT. Lligall Personal. 1895-1896. exp. 39. 
30–AHMT. Acords Municipals. 1896. fol. 208v. Sessió d’11 de desembre.
31–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 27 nota 18
32–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 27, 30 i 31
33–Pérez Sánchez , Antonio, pàg. 30
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a l’enginyer de camins Emilio Monterde, tot i així en base a la documenta-
ció conservada, es pot deduir que Monguió va tenir vinculació amb aques-
tes obres de restauració34. 

La restauració de l’església es va portar a terme entre el 1896 i el 1910 
i la restauració del claustre del 1904 a 190935. Restauració de pintura del 
1904 al 1909 i va ser executada per Salvador Gisbert36. 

En la decoració pictòrica que tenia l’església dels Carmelites de Tarra-
gona abans de l’incendi del 1936, que els que avui estem a la seixantena, 
recordem que s’havien conservat emmascarades fins als anys 60 del s. XX, 
es podien veure certes similituds amb les de l’església de “San Pedro” de 
Terol, el que podria abonar la versió de la participació de Monguió en 
aquesta obra.
Escoles de l’Arrabal. Entre 1898 i 190137

Projectades per Pau Monguió38 a la “ronda de Dámaso Torán” de Terol. En 
aquest edifici utilitza bàsicament la pedra la qual combina amb l’obra de 
fàbrica que es limita a la formació de les obertures i els detalls dels corona-
ments. Presenta tres cossos de tres plantes (un de central i dos als extrems 
de l’edifici), orientats perpendicularment a la façana principal i units entre 
si per unes crugies paral·leles a façana de només dues plantes. En aquesta 
obra Monguió s’allibera de les referències historicistes per aconseguir un 
aspecte molt artesanal presentant els materials tal com són. 
Casa Bayo. Probable construcció 1902-1903. (atribuïda a Monguió)39 

Segurament va ser un dels primers edificis de Monguió a Terol.
Té elements que més tard es troben en edificis dels que no hi ha dubte 

sobre la seva autoria: volada de biguetes metàl·liques i reboltó amb rajola vi-
driada blanca bisellada amb una filada a l’extrem de la volada de rajola color 
decorada. Originalment, el mirador tenia una fusteria que geomètricament 
era similar a una que hi ha al vestíbul de la casa Ferran (edifici que veurem 
més endavant). En aquest edifici es posen en pràctica dissenys de ferro for-
jat de diferent concepció: balcons de barrots verticals tímidament decorats 
amb elements florals a les façanes planes, i baranes amb una major força 
expressiva a la tribuna del xamfrà on la verticalitat desapareix per donar lloc 

34–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 27, 30 i 31
35–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 31
36–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 30
37–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 33, 36, 37, 38
38–Martínez Verón, Jesús,. pàg. 144
39–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 58
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a elements de concepció orgànica mantenint criteris de simetria i on a més 
de detalls florals s’hi incorporen alguns detalls zoomòrfics. Tots els elements 
de ferro forjat van ser fets per Matias Abad, que estarà present com a artesà 
en el treball d’aquest material en quasi totes les obres de Monguió a Terol.

Problemes relatius a la construcció de l’edifici anomenat “Escuelas del 
Arrabal” va provocar un contenciós amb l’ajuntament40. Al poc temps, el 
1902, va dimitir. 

ETAPA TORTOSINA

S’incorporà a l’ajuntament de Tortosa i el 1902 ocupa la plaça d’arquitecte 
municipal entre el (1902-1908)41

L’Escorxador municipal de Tortosa
De la seva estada a Tortosa, una de les obres més rellevants, és l’Escorxa-
dor municipal. 

Situat a la Rambla de Felip Pedrell, és un edifici format per un conjunt 
de pavellons, distribuïts per les funcions específiques dins d’un recinte 
tancat de planta rectangular. Aquest edifici va ser construït sobre l’antiga 
llera del riu, mitjançant un sistema de pilars i arcs42.

Els plantejaments compositius de l’edifici segueixen criteris higienistes, 
ja reivindicats per Monguió a la redacció de l’eixample parcial de Tarrago-
na el 1894. 

Un edifici central, el de major dimensions del conjunt, al qual s’accedeix 
per un pati flanquejat per dos pavellons més petits que s’uneixen a l’edifici 
central a través d’un porxo. La resta del recinte està ocupat per cinc pave-
llons independents, tots ells amb façana a la tanca perimetral: un a cada la-
teral, un a cada cantonada posterior i un de centrat sobre la tanca posterior. 

La utilització de l’obra vista combinada amb ceràmica de manises en-
cerclada en el totxo vist és un recurs constant a tot l’edifici, en un repertori 
de referències mudèjars de les quals s’havia impregnat en la seva estada 
a Terol, tot i que ja les havia experimentat anteriorment des de les seves 
primeres obres a Tarragona. En aquest edifici tenim dues referències que 
les podem relacionar directament amb la fàbrica de la Chartreuse de Tar-
ragona: en primer lloc la similitud del disseny i acabat les dues torres que 

40–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 36-37
41–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 101
42–López Daufí, Antoni, pàg. 65
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flanquegen el cos principal central del conjunt i d’altra banda la utilització 
de les mateixes encavallades tipus “doble Polenceau” per sustentar les co-
bertes. Altres detalls compositius i de l’execució de l’obra vista ens porten 
referències de l’escorxador de Tarragona, o fins i tot trobarem més enda-
vant a la portalada de la catedral de Terol. 
Casa Grego 1906-1908
Situada a la plaça de Nostra Senyora de la Cinta, és l’obra de caràcter més 
modernista de Pau Monguió a Tortosa. La línia corba és la dominant a 
l’edifici43. Els coronaments defugen de les cornises rectilínies i presenten 
formes més orgàniques. Les obertures de les finestres s’adapten a les di-
rectrius del coronament i al voltant de les mateixes uns esgrafiats simulant 
elements vegetals acaben d’enquadrar l’edifici en el moment estilístic.

La tribuna envidrada és un dels elements més potents a destacar. 
Unes grans mènsules decorades suporten formalment el primer nivell 

de balconades i tribuna.
Xalet Pallarès 190744 
Edifici aïllat, situat a l’avda. de la Generalitat núm. 108, avui envoltat d’edi-
ficis més alts, però curosament restaurat. És un edifici de dues plantes i un 
espai sota coberta protegit per una teulada a dos vessants amb una barba-
cana molt volada sobre la façana que suporten permòdols de fusta amb tor-
napuntes recolzats sobre mènsules d’obra. A la façana est, desenvolupa una 
torre adossada de planta quadrada que conté l’escala d’accés a les plantes 
superiors i sobresurt una planta per damunt del punt més elevat de la co-
berta. Aquesta última planta, disposa d’un balcó recolzat per mènsules.

Les obertures, de dimensió vertical dominant sobre l’horitzontal, són 
bàsicament tancades per arcs rebaixats de fàbrica de totxo vist, que es 
combinen amb petites impostes decorades amb ceràmica vidriada. 

A l’angle sud-est que forma la torre abans descrita amb la façana, se 
situa una escala i porxo d’accés a la planta baixa. Les baranes de l’escala 
d’accés i la que tanca el balcó que es forma sobre el porxo d’entrada, són 
de material petri simulant fulles d’acant que es cargolen en cercle sobre si 
mateixes formant unitats quasi independents només connectades entre si 
i els passamans i motllures de base per uns petits punts de contacte. 

La façana sud, a la planta baixa, presenta un conjunt de quatre fines-
tres balconeres, de totxo vist amb els dintells decorats amb diversos tipus 
43–López Daufí, Antoni, pàg. 66.
44–López Daufí, Antoni, pàg. 67.
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de ceràmica vidriada decorada, i amb una barana que presenta el mateix 
disseny que les descrites per l’escala i porxo d’accés a l’edifici. Diverses sa-
nefes decoren tot el perímetre de les façanes: una a nivell del paviment de 
la planta baixa, assentada sobre un sòcol de pedra carejada, és formada per 
dues filades planes de totxo que delimiten una del mateix material col·locat 
formant dent de serra; una segona se situa al nivell del paviment de la plan-
ta primera, en aquest cas formada per una sanefa de ceràmica vidriada de-
corada delimitada també per dues filades de totxo de pla. Els timpans que 
resten entre el nivell superior de la segona planta i el caient de la teulada, 
són decorats amb llàgrimes de diferent longitud sobre un fons de ceràmica 
vidriada decorada. L’aspecte de conjunt de l’edifici és eclèctic, amb una bar-
reja de referències a l’art mudèjar a les decoracions de les finestres, al clas-
sicisme arquitectònic pel que fa al coronament de la torre, i a decoracions 
ornamentals neo-gòtiques en la formació de les baranes de la planta baixa.

 
SEGONA ETAPA A TEROL (1908-1923)45

La Diputació de Terol en sessió de 2 d’octubre de 1908 el nomenà arqui-
tecte provincial46. 
Porta de la Catedral de Terol (1909)47 
La façana sud de la catedral de Terol, havia estat des de sempre un lloc de 
singular importància per la ciutat; en època medieval, era un espai porti-
cat, on s’impartia justícia. Al s. XVII s’hi havia construït un atri, i el 1909 
es decideix transformar-lo aplicant el nou estil del moment. Monguió rep 
l’encàrrec del projecte que resol amb la sobreposició d’estils, aprofitant el 
bon saber dels artesans locals. Combina característiques de l’art mudeixar, 
el predominant a la ciutat, formant les arquivoltes de la portalada amb 
obra de totxo vist, amb la que forma singulars dibuixos geomètrics en re-
lleu propis de les decoracions de l’estil en el qual s’inspira. Les arquivoltes 
es recolzen sobre columnetes de pedra, amb capitell, basa i plint, al mateix 
temps s’assenten sobre un podi massís, de pedra, que ressegueix en dent 
de serra la reculada de cadascuna de les bases de les columnetes anterior-
ment citades. 

Un sistema d’arquets entrellaçats, recolzats sobre pilarets de ceràmica 

45–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 101
46–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 101
47–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 101



[165]

vidriada que al seu torn van a buscar l’extradós de l’arquivolta més exte-
rior, suporten un sistema d’entaulament, amb una cornisa amb modillons, 
tot d’obra de fàbrica, on a l’arquitrau es pot llegir mitjançant peces de ce-
ràmica vidriada el text Assumpta est in caelum. Remata el treball un ex-
traordinari treball de forja de la reixa que protegeix aquest espai, executat 
magistralment per Matias Abad, i que presenta elements vegetals, molt 
similars amb els que Monguió ja havia experimentat a la reixa de la tanca 
del jardí de la Catedral de Tarragona en la seva primera etapa com a col·la-
borador d’August Font. A començament del s. XIX, la nova burgesia dedi-
cada al comerç a Terol, troba en Monguió un arquitecte que els permetrà 
posar en relleu el seu “status” social a través del seu esperit innovador en 
el disseny que marcarà els seus edificis.

En aquest sentit, es materialitzen dos projectes  importants: La Casa 
Ferran i El Torico. En ambdós casos són encàrrecs de comerciants dels 
teixits, que tindran el seu aparador a la plaça central de la ciutat, la plaça 
de Carlos Castel comunment identificada com “la Plaza del Torico”.
Casa Ferran. Terol. (1910)48

A la casa Ferran, situada a la “calle Nueva núm. 4, Monguió desenvolupa 
un repertori plenament modernista. 

La façana de la planta baixa la tracta amb unes grans obertures a doble 
alçada que estintola mitjançant pilars de ferro colat i que li permet una 
gran transparència cap a l’interior del local comercial a què estan destinats 
els baixos, obertures que decora amb reixes de ferro forjat. 

La portalada principal que dóna accés a l’escala i als habitatges de la 
resta de l’edifici té un tractament singular: una gran portalada semi ober-
ta que per la part superior enllaça amb un gran òcul decorat al voltant 
amb potents elements vegetals que circumscriuen l’obertura i acaben per 
transformar-se en poms de flors que faran la funció de grans mènsules de 
suport del balcó immediatament superior. 

Al xamfrà també hi posa especial atenció buscant la transparència a 
través de l’obertura amb un doble estintolament amb pilars de ferro colat.

A les plantes superiors, destaca el tractament del xamfrà mitjançant 
una tribuna (com havíem vist anteriorment a la casa Bayo). 

En aquest cas, els tancaments de fusta s’han conservat, i les baranes, 
d’estructura orgànica, deixen veure darrera seu els treballs de les vidrieres 

48–Martínez Verón, Jesús, pàg. 133
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de fusta que cobreixen l’espai volat per davant de l’estructura vertical de 
l’edifici. 

La façana de la “calle Nueva”, queda fragmentada en dos per un petit 
edifici que les separa; a la part occidental se situa la del xamfrà ja descrita, 
i al costat oriental, més a prop de la “Plaza del Torico” es desenvolupa la 
resta, a la que s’hi adossa l’edifici que tanca per la plaça, 

Els balcons correguts que apareixen a aquesta part de l’edifici, reprodu-
eixen algun dels detalls florals de la casa Bayo, però aquí es combinen amb 
fulles de parra. A la primera planta, al final d’un balcó corregut, a l’extrem 
oriental, es desenvolupa una altra tribuna; en aquest cas, si bé la barana de la 
planta noble combina dissenys similars als del xamfrà amb els dels balcons 
correguts mantenint criteris de simetria, aquest aspecte s’abandona total-
ment tant pel que fa al tancament de la tribuna com a la barana de la planta 
segona que suporta, on les asimetries i les formes ondulants, són caracte-
rística destacada.

La planta sota-coberta, ventila a través d’uns òculs pseudoel·líptics, 
partits en dos per les mènsules que, repartides més o menys uniforme-
ment al llarg del coronament, sostenen una barbacana de considerables 
dimensions ricament decorada pel seu pla inferior. Al voltant de les ober-
tures d’aquesta part de l’edifici, es desenvolupen alts relleus compostos 
de florons i fulles d’acant; uns arcs rebaixats de totxo vist que coronen les 
obertures de balconada de la tercera planta tanquen el repertori decoratiu.

Els interiors del vestíbul i de l’escala conserva els arrambadors estucats, 
vidrieres i escales i baranes originals. Al local comercial, una escala que 
uneix els tres nivells interiors ha conservat la seva estructura sustentada 
en pilars de ferro, jàsseres en perfils roblonats i les baranes de ferro forjat.
Projecte d’Església del Salvador de Villaspesa. (1911-1912)49

L’església de Villaspesa, és un edifici d’una sola nau de sis crugies i absis, 
coberta amb encavallades de fusta; presenta dues potents torres-campa-
nar que flanquegen ambdues cantonades de la façana principal a la qual se 
li adossa frontalment un potent porxo-atri de tres obertures d’amplada per 
un de fondària. L’element estructural bàsic triat en aquest cas, és l’arc gò-
tic, el qual utilitza per resoldre totes les obertures i també com a element 
estructural de descàrrega per poder alleugerir les façanes laterals, on dins 
de cada arc s’obren tres arcs apuntats més petits per donar llum a la nau. 

49–Martínez Verón, Jesús, pàg. 147
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Tot i que utilitza l’arc gòtic tal i com ho havia fet a l’església i convent 
dels Pares Carmelites de Tarragona en els seus inicis professionals, les re-
ferències eclèctiques a aquest estil aquí desapareixen per complet, donant 
una major força als materials emprats: el carreuat de pedra amb encoi-
xinat rústec a les parts més baixes de l’edifici (porxo i paraments fins a 
les impostes dels arcs laterals), i de l’obra vista per resoldre tot el sistema 
d’arcs. A la façana principal, pel damunt dels porxos, les filigranes en la 
col·locació de l’obra vista, a l’arc frontal de la nau principal, paraments de 
les torres i totes les cornises-barbacanes, estan impregnades de l’art mu-
dèjar de Terol que Monguió va saber incorporar al seu estil propi.

El 1911, el 19 de novembre, és nomenat com a arquitecte interí a l’Ajun-
tament de Terol50.
Casa de magatzem de teixits “El Torico”. (1912)51

La premissa d’aquest projecte, és un solar en cantonada situat a la plaça de 
“Carlos Castel”. L‘edifici comptarà amb un total de tres plantes a més de la 
planta baixa. 

La planta baixa la resol amb un porxo, igual que la resta dels edificis que 
conformen la plaça. 

A la planta primera, a la façana de la plaça, desenvolupa una galeria 
contínua, volada i oberta de set columnes que se sustenten sobre el forjat 
volat de la planta primera i que, al seu torn, simulen recolzar la balconada 
de la planta segona Aprofita la cantonada per projectar-hi una balconada 
de planta circular i una torre amb cúpula. Les obertures que donen a la ga-
leria de la planta primera, en nombre de quatre, són de línies rectes i molt 
esveltes, i se situen centrades sobre els quatre intercolumnis centrals de la 
galeria. Tant la balconada de la planta primera com la de la segona arriben 
a la cantonada amb un voladís de planta circular. 

A la planta segona, s’obren tres obertures balconeres sobre la galeria 
inferior, tancades per la seva part superior per formes lobulades. 

A la planta tercera, centrades sobre les obertures de la planta inferior, 
s’obren tres balconades discontínues; les dues dels extrems exteriors, s’ei-
xamplen formant una finestra d’envolvent circular, tripartida per columne-
tes; la part superior, d’aquestes dues obertures, recolza un parament d’obra 
vista, decorat amb arquets mudejars, que al seu torn suporten una barbaca-
na a l’estil de Terol repartida en dos trams separats per un frontó que s’eleva 
50–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 101
51–Martínez Verón, Jesús, pàg. 138
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per damunt de la balconada central i que sobresurt del conjunt de la façana. 
Per sobre de la planta tercera, a la cantonada, s’eleva una cúpula revestida 
de ceràmica vidriada de colors sustentada per pilarets d’obra de secció rec-
tangular i que a la base és circumdada per un balcó de planta circular. 

Les referències a la casa Lleó-Morera de Domènec i Montaner pel que 
fa a la composició d’aquest edifici són més que evidents.
Casa d’Alejandro Escriche52 (1902)53 
Construïda al carrer de Temprado núm. 4 a Terol, la manca de documen-
tació fa que, igual que en el cas de la casa Bayo, només es pot incloure com 
atribuïda a Monguió. 

És un edifici d’estètica més eclèctica que modernista.
Té planta baixa, dues plantes i unes golfes. 
A planta baixa presenta tres portalades, on combina l’arc rebaixat sobre 

mènsules i brancals aixafranats, separats per dues finestres trigèmines. 
La part superior de la façana (plantes primera i segona), es compon de 

tres cossos: al cos central, destaca la llarga tribuna de la primera planta 
sustentada per un seguit de mènsules 

A la segona planta, una tribuna més petita centrada sobre l’anterior és 
flanquejada per dues balconades amb ornaments neogòtics-renaixentistes 
que ordenen simètricament les dues plantes de l’espai central. 

Els dos cossos laterals presenten una balconada a cada planta, amb més 
rellevància que la de la planta noble, (la primera planta) per la seva dimen-
sió. Tot i la modernitat dels detalls ornamentals artesanals en especial tots 
els ferros forjats que decoren les tribunes, en tots els casos les referències 
compositives al gòtic final civil català són evidents. 

No hi falten les referències al mudeixar, recurs que Monguió utilitza re-
petidament des de les seves primeres obres: a la planta baixa, detalls d’obra 
vista combinada amb carreuat de pedra a les finestres trigeminades, i a la 
part superior de façana, una sanefa de ceràmica vidriada que dóna pas a 
una barbacana de grans dimensions sobre mènsules a l’estil de les tradici-
onals de la ciutat de Terol. 
Casa “La Madrileña”. 54 (1912)55

Situat a la plaça de “Carlos Castel” de la ciutat de Terol, és un edifici entre 

52–Martínez Verón, Jesús, pàg. 152
53–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 101
54–Martínez Verón, Jesús, pàg. 141
55–Pérez Sánchez, Antonio, pàg. 101
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parets mitjaneres, de 4,5 m d’ample per 30 m de fondària, no té gaires al-
ternatives en la distribució. Té planta baixa, tres plantes i unes golfes. 
La planta baixa, porxada, descansa sobre les mateixes columnes que es 
desenvolupen a la resta de la plaça. 
A la façana s’obre una única obertura per planta Les dues primeres, pre-
senten una composició més aviat clàssica, però repletes de modernitat en 
els treballs de ferro forjat dels balcons, on apareixen figures zoomòrfiques 
(papallones, libèl·lules) barrejades d’elements florals. 
La sobrietat compositiva a la façana a les tres plantes, només alterades per 
l’ornamentació vegetal dels dintells de les balconades i de les mènsules que 
suporten els balcons, es transforma en una exuberància de sinuoses for-
mes modernistes en la composició de les obertures que ventilen la planta 
sota-coberta adornades per elements florals i vegetals. Corona la façana 
una barbacana suportada per potents mènsules de fusta. 
Casa “Piñana”. Tortosa. 1914
Edifici entre parets mitjaneres de planta baixa i un pis situat a l’avinguda 
de la Generalitat núm. 97. La planta baixa conserva un esquema de l’arqui-
tectura urbana tradicional de finals de s. XIX. La planta primera, tota ella 
volada sobre el pla de façana està dividida en tres cossos, un de central més 
sobresortint i els dos laterals lleugerament reculats. El gruix del forjat, és 
adornat per una estreta sanefa de ceràmica vidriada. Cadascun dels cossos 
volats paral·lelepipèdics, inscriu una obertura parabòlica, al seu torn re-
distribuïda en rectangles verticals envidrats coronats per formes circulars. 

Per damunt de la tribuna que forma el conjunt de cos volat, es desenvo-
lupa una cornisa suportada per petits permòdols decorats i una barana de 
senzilles barres horitzontals suportades per suports, tot de formes vege-
tals. El sostre sobre la via pública, dessota dels cossos volats, són revestits 
de rajoles vidriades bisellades adornades per dues sanefes amb flors de 
colors similars a les de la casa Bayo de Terol.

Per acabar mencionaré que va realitzar petites obres d’habitatge unifa-
miliar situades totes elles a la Ciutat Jardí de Tarragona, urbanització de 
la qual va ser al mateix temps promotor i arquitecte56, i que pertanyen ja 
a les darreries de la seva vida professional (1925-1935). Entre aquestes la 
Villa Júlia (1935) al carrer Huyà edifici en el qual es detecta l’evolució de la 
seva obra cap als corrents més moderns de l’arquitectura. També a Reus 

56–de Ortueta Hilberath, Elena. (2), pàg. XIV.
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consta com a autor de diversos edificis, entre altres la “Casa Laguna” al 
carrer de Monterols, però l’autoria és sempre controvertida a causa de la 
seva amistat amb el seu amic i col·lega Pere Caselles que va passar a ser 
arquitecte municipal d’aquesta ciutat quan va deixar el lloc de Terol.

CONCLUSIÓ I FINAL

En aquesta exposició, només he presentat algunes de les obres més sig-
nificatives de Monguió, però la seva producció és extensíssima (va tenir 
activitat professional del 1890 fins l’any 1935), tot i que de vegades la seva 
autoria és confusa, doncs amb freqüència s’interfereix amb col·legues ar-
quitectes municipals, però la seva manera de fer és clara i inconfusible. 

Malauradament, a més de tenir una estada relativament curta a Tarra-
gona abans de la seva plenitud professional, el seu arxiu particular es va 
destruir durant la guerra civil i per aquest motiu la tasca de reconstruir la 
seva biografia professional és extremadament complexa.La major part de 
l’obra de Monguió, es desenvolupà a Terol, on passà una bona part de la 
seva vida activa com a arquitecte en dues etapes separades per una curta 
estada a Tortosa. Estilísticament, l’obra de Monguió s’inicià en l’historicis-
me en la línia apresa dels seus referents de l’època d’estudiant i en especial 
d’August Font Carreras amb qui col·laborà en la construcció del Seminari 
Pontifici de Tarragona. 

Les seves primeres obres s’alineen plenament amb els revivals gòtics 
per l’arquitectura religiosa model que també dominà Ramon Salas i Ri-
comà, camp inexplorat en les arquitectures religioses dels seus dos més 
pròxims, mestre i antecessor, en el càrrec municipal respectivament Au-
gust Font i Ramon Salas, però en l’obra de Monguió apareixen ja altres 
elements relacionats amb l’art mudeixar, com és la utilització del totxo vist 
i la introducció del color mitjançant la ceràmica vidriada. 

La utilització del llenguatge mudèjar és freqüent en la seva obra du-
rant la primera meitat de la seva activitat professional, que probablement 
vindrà encara més potenciat pel seu contacte amb l’extraordinària arqui-
tectura d’aquest estil de la ciutat de Terol. L’escorxador de Tortosa, és pro-
bablement l’apoteosi d’aquesta etapa en la qual desenvolupa tant els seus 
coneixements tècnics com artístics. La utilització del totxo vist combinat 
amb la ceràmica vidriada, és quasi constant a les seves obres. 

La vida professional de Monguió es desenvolupà tota ella lluny de Bar-
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celona, però sempre va saber estar al corrent de les tendències i desenvo-
lupar el seu propi llenguatge, el que adaptà al ritme que evolucionaven els 
referents de l’arquitectura del país. La seva maduresa professional la va 
viure a Terol i a Tortosa, i aquelles solucions marcadament historicistes de 
joventut, conforme van avançar els anys, les va anar integrant plenament 
al moviment modernista. Probablement, si Pau Monguió no hagués viscut 
a “províncies”, hauria estat un dels referents del modernisme de Catalunya.
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1) Tanca del Jardí Botànic (Tarragona)
2) Escorxador municipal de Tarragona 
3 i 4) Fàbrica de La Chartreuse (Tarragona)

5) Casa Ferran (Terol)
6) Plànol del Fielato de Consumos al barri 
del Serrallo (Tarragona)
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7) Planol del “Ensanche” de Tarragona, 1857
8) Escoles de l’Arrabal (Terol)
9) Convent i església Pares Carmelites 
(Tarragona)

10) Xalet Pallarès (Tortosa)
11) Portalada de la Catedral de Terol
12) Escorxador Municipal (Tortosa)
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Agrair al meu germà Antoni per haver aportat gran part de la documen-
tació i del contingut d’aquesta conferència. En realitat, ell ha composat la 
lletra i jo poso la veu.

BREU COMENTARI SOBRE EL MODERNISME

El modernisme és un estil arquitectònic que es desenvolupa a Catalunya 
durant uns 50 anys, entre 1880 i 1930 aproximadament. Encara que forma 
part d’un corrent general que sorgeix a tota Europa, és a Catalunya a on 
adquireix una personalitat pròpia i diferenciada. El moviment modernista 
coincideix a Catalunya amb la consolidació de la burgesia industrial. El 
modernisme és doncs un estil urbà i burgès, fomentat a Catalunya per 
una burgesia, que se sent catalana, culta i sensible a l’art. Aquesta burgesia 
veu en l’arquitectura d’aquell temps la forma de satisfer les seves ànsies de 
modernització, d’expressar la seva identitat i de posar de manifest la seva 
riquesa i distinció. Es compten més de 100 arquitectes que varen realitzar 
edificis d’estil modernista, destacant entre tots ells tres noms: Antoni Gau-
dí, Lluis Domènec i Montaner i Josep Puig i Cadafalch.

Però a Tarragona també tenim noms propis i obra suficient com per 
a poder-la considerar “plaça modernista”. I mitjançant aquestes jornades, 
amb iniciatives com la de J. M. Buqueras, ho volem donar a conèixer.

I si és cert que un nom destaca per sobre dels altres aquí al nostre terri-
tori, com és el de Josep Maria Jujol, de qui hem tingut l’oportunitat d’escol-
tar la seva gran obra de la mà del seu fill Josep Maria, avui tractarem que es 
conegui una mica més a Josep Maria Pujol de Barberà/JMPB, l’arquitecte 
modernista amb més obra a la nostra ciutat, el més prolífic i divers, d’aquí 
que hagèm titulat la conferència com “PdB un arquitecte plural”.

BIOGRAFIA DE PUJOL DE BARBERÀ

Per iniciar les dades biogràfiques de JMPB voldria fer un breu comentari 
als seus antecessors més directes. 

Fill d’Antonio Pujol Turmo i de Josefa de Barberà Canturri, gent del co-
merç i naturals tots dos de Reus. El cognom Barberà va tenir la primitiva casa 
pairal al petit municipi de Barberà de la Conca, partit judicial de Montblanc.

Al segle XVIII hi havia a Reus una poderosa família de cavallers amb 
aquest cognom, al qual pertanyia l’eclesiàstic i literat Mossèn Josep Ma. de 
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Barberà Canturri, germà de la mare del nostre personatge d’avui i persona 
molt influent a l’àmbit de les decisions familiars.

Mossèn de Barberà, també padrí de l’arquitecte, va viure a BCN, on va 
ser catedràtic de l’Institut de Sant Gervasi i on va morir l’any 1900. Tal era 
la seva influença que va ser decisiu al trasllat de la família PdB a TGN a la 
segona meitat del segle XIX. 

Josep Ma. Pujol de Barberà neix a TGN el 18 d’abril de 1871, essent 
batejat al dia següent a l’església de Sant Francesc, amb un únic padrí, l’es-
mentat anteriorment, Mossèn de Barberà. Sempre els padrins han estat 
dues persones, però en aquest cas amb Mossèn va ser suficient. Tal era la 
seva influença... De la seva infantesa no s’ha trobat cap dada rellevant, si 
bé, després de cursar els estudis de batxillerat ingressa a l’Escola d’Arqui-
tectura de BCN, terminant la carrera el 30 de juny de 1892, a la primeren-
ca edat de 21 anys. Fet que si és rellevant per la seva precocitat, podent-se 
considerar l’arquitecte més jove de la història del nostre país. Com es pot 
veure, que no llegir, el títol d’arquitecte és de data 27 d’agost de 1892, con-
cedit pel rei d’Espanya que aleshores era Alfons XIII.

Parlant de precocitat, Alfons XIII tenia aleshores 6 anys i, com no podia 
signar, ho va fer la Reina Regente del Reino Maria Cristina de Habsburgo. 
Cal recordar, encara que no vingui al cas, que Alfons XIII va ser nomenat 
rei des del moment del seu naixement (1886) fins a la proclamació de la 
2a. República el 1931.

Durant la seva etapa d’estudiant d’arquitectura, va treballar al despatx 
de Domenech Estapà, catedràtic de la Universitat de Barcelona i membre 
de la Real Academia de Ciencias y Artes, de la que va ser president. Aca-
bada la carrera, va col·laborar al despatx de l’arquitecte barcelonès Enric 
Sagnier Villavechia. El fet de no tindre vincles familiars amb l’arquitectura, 
tot fa pensar que la seva vocació prové d’una facilitat innata pel dibuix i la 
pintura i que el va fer decantar per l’arquitectura com una forma d’expres-
sar la seva creativitat artística. 

PdB guanyà el concurs per cobrir la plaça d’arquitecte municipal de 
Tarragona, sent designat el 1r d’agost de 1897.

El 28 d’agost de 1898 es casà amb Concepció Sevil Romeu amb qui va 
tenir 6 fills, 4 nois i 2 noies: El fill gran, Josep Maria, va ser propietari d’una 
empresa de materials de construcció, Pujol, S.A.; Antoni, va ser el conti-
nuador de la nissaga d’arquitectes, que s’ha seguit amb Antoni i Agustín 
com a tercera generació i amb Víctor com a quarta; Agustín, mecenes de 
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l’esport tarragoní, on va presidir el Club Gimnàstic en l’etapa dels anys 40, 
va ser el principal promotor de l’hotel Imperial Tarraco, i persona molt 
coneguda i influent als sectors social, econòmic i esportiu, on va arribar, 
en aquest darrer, a vicepresident de la UEFA, en una època en la qual Es-
panya disposava de molt pocs dirigents esportius representants a nivell 
internacional; Carmen, casada amb el conegut empresari Joan Bautista 
Garcia, creador dels Astilleros de Tarragona, president de la Cambra de 
la Propietat Urbana, i la persona que va portar el gas a Tarragona, al cap-
davant de Gas Tarraconense, S.A.; Maria i Manuel, tots dos solters, ella 
cuidant del seu germà, afectat d’una malaltia crònica, i que, a la seva mort 
va ingressar en el convent de clausura de les Carmelites Descalces, la seva 
autèntica vocació. El domicili de la família va ser al carrer de la Unió nú-
mero 4 primera planta, on l’arquitecte va tenir també el despatx particular.

LA SEVA ETAPA PROFESSIONAL 

Entrant ja a la seva etapa professional, la vida professional de l’arquitecte 
Josep Ma. Pujol de Barberà discorre principalment a Tarragona entre finals 
del segle XIX i la primera meitat del segle XX, concretament entre els anys 
1892, any de la seva titulació, i 1949 quan va morir d’accident anant a la 
visita d’obres del Monestir de Santa Clara, la seva darrera obra.

Les primeres feines varen ser com arquitecte inspector tècnic d’Hisen-
da des d’abril 1893 fins a juliol de 1897, compaginant aquest càrrec a les 
províncies de Murcia (1893), Barcelona (1893-1894), Córdoba (octubre 
1895 a gener 1896) i demanant la dimissió el novembre de 1897. Per la 
seva relació puntual amb la ciutat de Córdoba, va ser arquitecte municipal 
interí durant els primers sis mesos de l’any 1897.

Arquitecte municipal de TGN des de l’1 d’agost de 1897 fins al 9 de se-
tembre de 1939, que va ser jubilat a petició pròpia. És a dir, va ser arquitec-
te municipal! Durant 42 anys! L’any 1917, va guanyar amb l’arquitecte Ruiz 
Casamitjana, el Concurs per a l’Orfenat Ribas a Barcelona, però, malgrat 
el Premi, no reberen l’encàrrec de la construcció. Un article de La Veu de 
Tarragona del 25 de febrer de 1917 el felicitava i explicava que al Concurs 
es van presentar set projectes, i que el Jurat presidit pel Director de l’Es-
cola d’Arquitectura de Barcelona, en Lluís Domènech i Montaner, premià 
el dels arquitectes Pujol de Barberà i Ruiz Casamitjana, presentat amb el 
lema Sinite parvulos ad me venire. 
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El 8 d’abril de l’any 1920, sent Pujol de Barberà —com a Arquitecte 
Municipal de Tarragona— el comandant del Cos de Bombers de la ciu-
tat, s’enfrontà a un fet ben singular. En un vaixell mercant de fusta atra-
cat al Moll Paral·lel del port, el Macerata, que portava dels Estats Units 
4.000 Tm. de sofre, es va incendiar la part de la seva càrrega que restava 
per descarregar, 600 Tm., fins a agafar unes formidables proporcions. Els 
Bombers no van veure possibilitat d’apagar-lo, per la poca capacitat de les 
bombes, i el Capità Marítim va aconsellar de remolcar el Macerata fins 
alta mar, i deixar que s’acabés cremant i s’enfonsés en aigües profundes, 
com havia passat amb altres naus en dues situacions similars els anys 1884 
i 1890. Josep Maria Pujol va fer venir uns fusters dels Astilleros de Tarra-
gona, proveïts d’unes grans barrines, perquè perforessin el casc de fusta 
del Macerata per una quantitat de 12 forats sota de la línia de flotació, 
amb el que l’aigua va començar a entrar inundant les bodegues, va apagar 
el sofre encès i va salvar el buc i la càrrega. Tot just en aquest moment els 
bussos tenien ordres de Josep Maria Pujol de tancar els forats amb taps per 
tal d’impedir l’enfonsament del vaixell més del necessari, que havien estat 
uns seixanta centímetres. L’empresa propietària de la càrrega Unión Sul-
phur, S.A. i el consignatari del Macerata Maties Mallol van agrair aquesta 
sorprenent intervenció de l’arquitecte. Com el Diario Español va explicar 
anys després: Este salvamento, verdaderamente extraordinario, mereció 
los más calurosos comentarios de las revistas técnicas de España y del ex-
tranjero. Es va considerar una actuació molt creativa i esplèndida de Pujol 
de Barberà. 

Va ser designat Arquitecte de Construcciones Civiles del Ministerio de 
Instrucción Pública a la província de Tarragona, des del 9 d’abril de 1924 
fins al 1939. Realitzà les obres de reforma i ampliació dels Instituts d’En-
senyament Mitjà de Tarragona i de Reus, abans de la guerra civil, i amb 
posterioritat un pressupost de reparació dels danys causats pels bombar-
dejos en el de Tarragona. També va ser arquitecte de la Junta de l’Hospital 
de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.

El 7 d’octubre de 1924 va ser nomenat Cronista Oficial de la Ciutat, per 
acord de la Comissió municipal permanent de l’Ajuntament de Tarragona, 
“per la seva reconeguda vocació per tot el referent a història i arqueologia 
i pel cel demostrat en la conservació de quant significa art i tradició”, tal i 
com consta a l’escrit de comunicació rebut el 10 d’octubre del mateix any.

Amb relació a aquest fet, l’any 1951 i a la seva Memòria, el seu fill Agustí 
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Pujol Sevil va instituir el Premi “Cronista Josep Ma. Pujol”, primer de caràcter 
anual i posteriorment biennal, que va ser atorgat durant 15 anys fins a 1966.

TREBALLS SOBRE EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Entre les primeres iniciatives personals sobre el patrimoni, Josep Maria 
Pujol de Barberà va entrar de soci de la Reial Societat Arqueològica Tar-
raconense des de 1901.

Pel seu càrrec d’Arquitecte Municipal de Tarragona, formà part de la 
Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics des de l’any 1918. 
Com a col·laborador d’aquesta Comissió, va participar en les obres de re-
construcció parcial del Reial Monestir de Poblet, en la reconstrucció de la 
Torre dels Escipions i als treballs d’aixecaments plani mètrics del Fòrum 
Romà i del Passeig Arqueològic.

El desembre de 1933, l’Ajuntament de Tarragona va acordar l’adquisi-
ció del Baluard del seminari, amb l’objectiu de completar el Passeig Ar-
queològic. Però no hi havia prou diners i uns veïns van resoldre fer un 
préstec generós. Dits Srs. són: Pere Lloret Ordeix que contribueix amb 
mil pessetes; Macià Mallol Bosch amb mil pessetes; Josep i Lluís Bonet 
Amigó amb mil pessetes; Antoni Elias Buxadé amb cinc-centes; Antoni 
Company Fernández de Córdoba amb cinc-centes; Eduard Toda Güell 
amb cinc-centes; Josep Arana Esteve amb cinc-centes; Josep Mª Pujol de 
Barberà amb cinc-centes i Joaquim Pedrol Solé amb cinc-centes; les quals 
quantitats fan el total del cost de l’immoble”.

Pels seus serveis en favor del Patrimoni Arquitectònic, va ser distingit 
amb la Cruz de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica.

COAC

Els Col·legis d’Arquitectes es varen crear el 1929. A 1931 es constitueix la 
Delegació a Tarragona del COAC, presidint-la Francesc Monravà i Soler. 

Pujol de Barberà va ser el segon President de la Delegació entre els 
anys 1932 i 1933, passant posteriorment a desenvolupar el càrrec de tre-
sorer des del 1946 fins a la seva mort el 1949. Una reunió a Tarragona on 
s’acordà demanar la separació de Barcelona, explica Mercè Costafreda en 
el seu llibre sobre El Col·legi d’Arquitectes a Tarragona que: El 13 d’abril 
del mateix any, Josep Mª Pujol convocà una reunió, que es va realitzar a 
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Reus, on va proposar: “que la instància redactada amb data 31 de març, i 
signada pels col·legiats de les tres províncies, que s’havia d’adreçar al mi-
nistre d’Instrucció demanant la separació de Barcelona, document que en 
aquells moments era a les Balears, fos objecte de meditació i reflexió per 
decidir si se li donava curs. La justificació que es va donar per aquest re-
tractament “i tal vegada sacrifici de les nostres aspiracions professionals”, 
va ser que, estant a punt de discutir-se a Madrid l’Estatut de Catalunya a 
les Corts Constituents, aquella instància posaria de manifest als poders 
de l’Estat central la desavinença en el si d’un col·lectiu de pes considera-
ble a Catalunya. La reunió havia de discórrer forçosament en un ambient 
de tensió si s’ha de jutjar pel resultat de les votacions que van seguir la 
proposta. Josep Mª Pujol, Francesc Monravà, Antoni Pujol i Antoni Sardà 
votaren a favor... i Josep Mª Vives, Josep Mª Monravà, Pere Caselles i Joan 
Llevat, ho van fer en contra... L’empat provocà... una consulta amb els al-
tres arquitectes de la Delegació... prosperà la proposta de Josep Mª Pujol i 
van quedar sense efecte els tràmits de la demanda de separació”.

Destituït pel Comitè Antifeixista el setembre de 1936 per considerar-lo 
desafecte al règim del moment, el republicà, essent reposat al seu càrrec 
d’arquitecte municipal a l’acabament de la guerra, el 16 de gener de 1939, si 
bé va treballar per a l’Ajuntament en la construcció de refugis antiaeris per 
a la protecció de la població civil, greument afectada pels bombardejos de 
l’aviació, principalment italiana, aliada dels franquistes, el que vol dir que 
el municipi el va respectar en la seva executòria i va seguir confiant en ell. 

Passat un temps de la finalització de la guerra, l’octubre de 1939, va ser 
expedientat per la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la 
Gobernación, i poc després, de nou, afectat per un Ordre de febrer de 1940 
que pretenia “depurar la conducta politicosocial de tots els arquitectes”.

Va haver de defensar-se arribant a exposar que: 

 “Havia treballat, després de la guerra en la Valoración de daños del 
Instituto de Enseñanza Media y Proyecto de reparación de la Casa de 
Correos y Telégrafos de Tarragona, encargados por el Estado.

 [...] habiendo ingresado en la Sindical U.G.T. cuando por el Gobierno 
rojo tiene decretada la sindicación obligatoria, si bien se dió de baja, 
dejando de cotizar a los cinco meses de su forzosa entrada en ella. No 
ha cotizado por partido político alguno, Gobierno ni sociedad amigos 
de Rusia o Méjico”.
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Resulta irònic que, per defensar el seu treball, es veiés forçat a confessar 
qüestions tan personals i paradigmàtiques.

Es va jubilar, a petició pròpia, el 9 de setembre de l’any 1939. 
Els darrers anys de la seva vida, de 1939 a 1949, es va dedicar preferent-

ment a reconstruccions i reparacions d’edificis danyats per la guerra, a va-
loracions i certificacions, i sobretot a col·laborar amb el seu fill i també ar-
quitecte Antoni Pujol Sevil en molts projectes que han marcat una època 
post modernista, no menys brillant a la historia de la ciutat de Tarragona.

Va presidir la Cooperativa Obrera Tarraconense entre els anys 1941 i 
1945, i en una segona etapa l’any 1949 fins a la seva mort. PdB va estar 
molt vinculat a la COT des dels seus orígens, col·laborant desinteressada-
ment en la consolidació de l’entitat, tant amb aportacions personals com 
econòmiques. Prova d’això és que l’any 1914, quan realitzà el projecte i la 
direcció de l’edifici per la seu de la Cooperativa Obrera, va rebre uns ho-
noraris de 4.311 pessetes, si bé, per motiu de la seva estreta relació amb 
l’entitat, a l’acabament de les obres va fer un donatiu a la COT de 2.500 
pessetes. 

Al cap de pocs dies de constituir-se la Delegació a Catalunya i Balears 
de la Hermandad Nacional de Arquitectos, Josep Maria Pujol de Barberà 
es va donar d’alta com a afiliat el 10 d’octubre de 1946.

Va ser President Honorari de la Confraria de Setmana Santa de la Reial 
Germandat de Jesús Natzarè.

Va morir, víctima d’accident en el compliment del deure, quan tornava 
de visitar les obres del Monestir de Santa Clara, avui Institut Municipal 
d’Educació de Tarragona (IMET), en el petit pont que creuava la carretera 
de València, actual carrer de Ramon i Cajal, sobre el Rec Major, atropellat 
per una moto, el 30 de novembre de 1949. El seu enterrament va ser mul-
titudinari, el que demostra la gran estima de què va gaudir.

ARQUITECTE MUNICIPAL DE TARRAGONA

Lògicament, és durant el període com arquitecte municipal de Tarragona 
quan desenvolupa tota la seva obra professional, part d’ella al servei de 
l’Ajuntament i l’altre part per a la iniciativa privada.

Josep Maria Pujol de Barberà començà a treballar a l’Ajuntament de 
Tarragona a partir de la seva designació el 1r d’agost de l’any 1897. Va ser 
arquitecte municipal de Tarragona durant més de 40 anys, fins a la seva 
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jubilació el 9 de setembre de 1939. Al llarg de tots aquests anys va poder 
desenvolupar una brillant feina professional al servei de la ciutat, deixà 
una bona mostra de la seva obra en treballs d’urbanisme i d’arquitectura, 
molta de la qual encara la podem gaudir avui en dia.

Tractarem ara de resumir-la, destacant la que es considera més rellevant:
Hem titulat la conferència “PdB un arquitecte plural” per la seva dila-

tada i diversificada obra, on trobarem treballs d’urbanisme, d’edificació, 
d’enginyeria, peritatges, taxacions, restauració de monuments i, per des-
comptat, de reparació de danys ocasionats per la guerra civil.

Començarem pels treballs d’urbanisme:
Sens dubte l’obra de més projecció de l’arquitecte Pujol de Barberà va 

ser el Pla d’Eixample de la Ciutat, redactat l’any 1919 i aprovat per RD 
del 1922. Un projecte de futur, pel qual es desenvolupà harmònicament el 
conjunt urbà al ritme de la seva expansió. De la lectura de la Memòria del 
Pla es desprèn que un primer objectiu del projecte d’Eixample de la ciutat 
va ser trobar un traçat urbà que permetés la comunicació fàcil i directa 
entre les diferents agrupacions empresarials que formaven la vida urbana 
de Tarragona. Per una part les agrupacions marítimes, amb el Port com 
a primera font econòmica, i altres de caràcter agrícola, connectades amb 
l’interior de la província per tal de facilitar l’intercanvi i l’exportació dels 
seus productes, de gran consum al mercat local i nacional.

Destaca de la Memòria la importància de la principal arteria de la ciutat, 
la denominada aleshores Rambla de San Juan, situada al mateix centre urbà 
i equidistant entre la part antiga i la porció marítima de la part més baixa.

Essent aquesta via l’eix principal de l’eixample de Tarragona, Pujol de 
Barberà projectà, a la seva intersecció amb la carretera de Lleida, una gran 
plaça circular, de 150 metres de diàmetre, que constituirà el centre de gra-
vetat de la Tarragona del futur.

La trama ortogonal del casc urbà era en curs d’execució, i el Pla va optar 
per un sistema radial creant el nou centre, l’avui denominada Plaça Im-
perial Tarraco, on arribarien vuit avingudes, entre les quals les carreteres 
cap a Barcelona, València i Lleida. També va fixar el límit de l’eixample de 
la ciutat a l’avinguda de Catalunya, com a vial de circumval·lació pel Nord, 
mentre que per la zona Oest es proposava la creació d’un gran parc públic, 
el Parc del Francolí, com a zona d’esbarjo de la població donades les favo-
rables condicions topogràfiques i mediambientals.

Amb relació a aquesta plaça, molta gent no sap que la Plaça Calvo Sote-
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lo de BCN, avui Francesc Macià, té les mateixes mides que la nostra plaça. 
Quan Nicolau Rubió i Tudurí, arquitecte i urbanista, va urbanitzar als anys 
30 la plaça barcelonesa, va copiar el diàmetre, la vorera i la rodona central 
de la Plaça Imperial Tarraco. És un motiu d’orgull i satisfacció.

Per commemorar aquesta efemèride, l’Ajuntament de TGN, presidit 
per Ricardo Vilar Guix, va rendir homenatge de gratitud a l’autor de l’Ei-
xample, així com també a la memòria d’un altre arquitecte tarragoní com 
Ramón Salas i Ricomà, autor d’edificis notables i d’una part del traçat urbà 
com van ser els carrers perpendiculars al carrer de la Unió. 

Cal destacar per la seva importància la construcció del dipòsit regu-
lador d’abastament d’aigües a Tarragona, situat a la muntanya de l’Oliva 
(1901), d’una capacitat de 4.800 metres cúbics.

L’any 1931 va fer el projecte de nou abastament d’aigua, amb els treballs 
de captació, elevació als dipòsits de l’Oliva i la xarxa de distribució per tota 
la ciutat. A la Memòria del Projecte de xarxa de subministrament urbà 
Pujol de Barberà s’explicava: 

 “La porosidad del terreno es debida, en la parte alta, a que la Ciudad 
moderna está asentada sobre las ruinas de la Ciudad romana de la 
que hay una capa de tres o cuatro metros de espesor, con grandes si-
llares amontonados, por entre cuyos huecos se escapa el agua que no 
puede por tanto aflorar. En la parte baja, por ser el terreno ganado 
al mar y compuesto, principalmente, por una gruesa capa de arena, 
sucede lo propio.

 En el nuevo proyecto se atiende a estas circunstancias proveyendo la 
red de una cámara tubular de protección que no permite que el agua 
escapada se filtre, obligándola en cambio a manifestarse inmediata-
mente al exterior. Los ensayos de este sistema, único en el mundo, por 
ser invención del arquitecto firmante de este Proyecto, se han realiza-
do en esta Ciudad, en los cambios de tuberías hechos recientemente, 
con un resultado verdaderamente admirable”.

O sigui que l’arquitecte utilitzà un sistema innovador per detectar amb fa-
cilitat i rapidesa les fuites d’aigua. I decidí també establir un subministrament 
en xarxa, de forma que l’aigua arribés a la població per dos costats, amb el 
que, en l’eventualitat d’una avaria, es podia portar l’aigua a les cases per l’altra 
banda. I més endavant, va dissenyar la xarxa de desguàs de la ciutat, el 1931.
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Sobre aquesta xarxa de subministrament d’aigües i de clavegueres es 
pot explicar que l’obra va ser criticada pels Regidors de l’oposició, dema-
nant-li explicacions a l’Arquitecte Municipal Pujol de Barberà, donat que 
“havien sobrat alguns tubs de la instal·lació”. Era evident que en una època 
en què els materials no abundaven i, fins i tot si tenies necessitat de major 
quantitat en quedar-te curt, era possible que s’haguessin de fabricar, l’ar-
quitecte havia encomanat al constructor un marge de més. Les obres d’ar-
quitectura més importants de PdB, que encara perduren al dia d’avui són:

Escorxador Municipal (1898-1902), avui Rectorat de la URV després 
d’una molt correcta i recent restauració feta per l’arquitecte Xavier Roma-
ní. Potser com a crítica a qui correspongui, el fet que no s’han conservat 
els caps del bestiar que adornaven la façana quan l’edifici tenia la seva ac-
tivitat inicial.

Mercat Municipal (1911-1915). Un altre edifici emblemàtic de la ciutat, 
tant per la seva arquitectura com per la seva funcionalitat. El nou Mercat 
no va ser només una gran obra d’arquitectura modernista, sinó també una 
excel·lent lliçó d’urbanisme, en implantar un potent equipament en una 
zona verge perquè resultés el motor i dinamitzés una nova àrea de ciutat. 

Atès que, per l’escàs nombre d’arquitectes exercint a Tarragona, l’arqui-
tecte municipal no tenia incompatibilitat per a l’exercici privat de la pro-
fessió, Pujol de Barberà va fer d’arquitecte en la seva ciutat i en poblacions 
de l’entorn. Veiem les més representatives en ordre cronològic:

 Casa Busquets Ferrer (1910) al carrer Unió 14.
 Conjunt de tres edificis de la casa Ripoll (1913), dels que perduren 

només dos. El central va ser enderrocat l’any 1970, quan es va cons-
truir l’edificació actual.

 Mas Sordé (1913), al costat del camp de golf Costa Dorada, del que 
s’ha de destacar la magnífica cúpula enrajolada. 

 Casa Musolas (1914) a la Rambla Nova, 88.
 Casa Porta Mercadé i Icart Bargalló (1916) a la Plaça Corsini 5
 Casa Bofarull (1920) a la Rambla Nova 37
 La Cooperativa Obrera del carrer Fortuny (1915-1919), a on està 

prevista una conferència i visita a l’edifici a càrrec d’Antoni Pujol 
Niubó el proper dimecres 29/11.

 Casa Josep Icart al carrer Estanislau Figueres 36, de l’any 1925.
 Casa del Dr. Aleu a Rambla Nova 97-99, de 1927, un altre edifici 
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ampliat en alçada reculant-se de l’alineació de façana com a solució 
respectuosa cap a l’edifici original. 

Són moments quan els edificis tenien cognom propi, producte del qual 
hem dit al principi sobre la influència de la burgesia en l’arquitectura mo-
dernista. Les famílies potents es feien construir els edificis per a ús propi i, 
aleshores, es reservaven la planta principal per residència de la família i la 
resta de plantes pel servei o per lloguer. 

En definitiva, molts edificis a la ciutat de Tarragona, una bona part ca-
talogats pel seu valor historicoartístic.

A nivell de comunitats religioses, destacar els primers edificis de l’antic 
Col·legi-Internat dels Germans de La Salle (1922-1923) 

La casa matriu de l’Ordre de les Carmelites al carrer Estanislau Figueres 
(1930) o el convent de Santa Clara, la seva darrera obra donat que va morir 
atropellat quan es dirigia a una de les habituals visita d’obres i que va tin-
dre d’acabar el seu fill Antonio Pujol Sevil.

Encara que no pertany a cap Comunitat religiosa, també cal destacar la 
construcció del Col·legi Saavedra, el 1932.

ARQUITECTURA RACIONALISTA DE LES ESCOLES

Un aspecte poc conegut de la seva activitat professional d’arquitecte va 
ser l’etapa de projectes d’estil racionalista, que, en consonància amb l’estil 
predominant durant la República, va fer servir en els projectes de noves 
escoles per a la ciutat de Tarragona, dins del programa d’ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. Entre elles, podem destacar l’Escola Mixta de 
l’Arrabassada, l’Escola de Mar a la platja del Miracle, l’Escola de la Pineda, 
tots els projectes de 1932. El començament de la Guerra Civil va impedir 
que es poguessin construir cap d’elles.

TREBALLS FORA DE TARRAGONA

PdB també és va prodigar en obres rellevants, encara que aquí destacarem 
només unes poques per no sortir-nos de l’objectiu principal que no es altre 
que parlar del Modernisme a la ciutat de Tarragona. L’any 1928 va cons-
truir el Noviciat de l’Ordre de Sant Joan Bautista de La Salle a la població 
de Cambrils, tot seguint un estil molt similar al Col·legi de TGN. 



[188]

Entre 1919 i 1921 es construí el Cementiri de Vilallonga del Camp, en-
carregat per l’Ajuntament a PdB i finançat íntegrament per l’insigne vila-
llonenc Josep Roig Solé. La porta d’entrada al cementiri és l’element més 
característic del conjunt, d’estil marcadament modernista.

Entre l’arquitectura escolar que va realitzar a la província, trobem:

A Vistabella l’any 1917
A Roquetes, l’any 1925, les Escoles Unitàries.
A Ulldecona, l’any 1925, les Escoles Graduades.
A Salou (Vila-seca), l’any 1926, una Escola-Jardí.
A La Riera de Gaia, entre els anys 1926 i 1935, l’Escola Mixta.
A Tortosa, l’any 1928, l’adaptació de l’antic Seminari per a Institut.
A Vila-seca, l’any 1932, les Escoles Municipals.
A La Palma d’Ebre, l’any 1934, dues Escoles Unitàries.
A Arnes, l’any 1936, l’edifici pels mestres.

Entre els treballs d’Urbanisme a la província destacarem:
Un altre treball de planejament important, quan era també Arquitecte 

Municipal de Salou, va ser el seu Pla d’Eixample (1928). L’Ajuntament, en 
reconeixement, li va posar el seu nom a un carrer de la ciutat.

Va redactar el Projecte de l’Eixample de Roquetes entre els anys 1927 
i 1935. També va ser arquitecte assessor de l’Ajuntament de Vila-seca de 
Solcina, i com a tal executà la xarxa de clavegueres i la pavimentació de la 
població (1941). Finalment, va projectar els abastiments d’aigua dels mu-
nicipis de Valls (1927), de Banyeres del Penedès (1930), de La Riera de 
Gaià (1935), i de Bràfim (1941).

I deixem expressament per al final d’aquesta conferència una de les se-
ves obres més representatives del modernisme que ha tingut la ciutat de 
Tarragona. I dic ha tingut perquè, malauradament, va ser enderrocat als 
anys 1972-73, en una època de transformació incontrolada de la ciutat a 
on, ni l’opinió pública tenia la sensibilitat adient ni l’administració dispo-
sava dels recursos necessaris per evitar els desastres que es varen produir 
en la nostra estimada Rambla. Avui en dia, i per sort, això no hauria suc-
ceït. Es tracta de l’edifici del núm. 1 de la Rambla, la casa Güell, amb la que 
acomiadem aquest acte. 
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1) Reunió d’arquitectes Municipals a Màlaga
2) Visita del director General de Belles Arts al 
Passeig Arqueològic (Tarragona,1932)
3 i 4) Obres d’urbanització i plànol de la Plaça 
Imperial Tarraco (Tarragona)

5) Plànol del refugi antiaeri de l’Institut Martí 
d’Ardenya, actual Institut Pons d’Icart, 1938 
(Tarragona)
6) Josep Maria Pujol de Barberà 
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7) Plànol de l’Ensanche de Tarragona, 1922
8) Obrers treballant en el soterrament del cla-
vegueramen de Tarragona, any 1934
9) Col·legi dels Germans de les Escoles Cris-
tianes de la Salle (Tarragona)

10) Cooperativa Obrera Tarraconense, 1919
11) Casa Josep Icart Bargalló (Tarragona)
12) Vista general del Mercat Central de Tar-
ragona, 1915
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JOAN RUBIÓ BELLVER 
Joan Figuerola Mestre
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EL CONTEXT DISCIPLINAR I CULTURAL DE RUBIÓ

Rubió va conservar sempre els sentiments i el caràcter que provenien dels 
seus orígens rurals i de la ciutat de Reus. D’ençà que Rubió acaba els es-
tudis d’arquitectura l’any 1893 no manté cap relació amb l’Escola d’Arqui-
tectura ni amb els seus antics professors, com F. de Paula Villar, Vilaseca, 
Domènech i Montaner, Elías Rogent, August Font, d’entre altres. La seva 
postura en relació a les ensenyances oficials eren crítiques, com ho ma-
nifesta en diferents escrits publicats l’any 1916 a La Veu de Catalunya, 
segurament influenciat per la seva relació amb Gaudí i el seu camí meto-
dològic antiacadèmic, la forma experimental del treball arquitectònic i el 
desenvolupament lliure de la creació artística. 
Troba a faltar una història crítica de l’arquitectura per tal de conèixer l’or-
ganisme constructiu de cada època i cercar la comprensió profunda de 
les formes. I no admet les visions des d’un punt arqueològic, pictòric i 
científic excessivament parcials, sense arribar a la “síntesis de la veritable 
creació monumental i plàstica”, com ell diu textualment.

Les dues fonts de coneixement i formació de Rubió són els grans perí-
odes constructius de la història de l’arquitectura (sense voler copiar-los 
com ho fa l’eclecticisme dominant en moltes arquitectures del moment) 
i la tradició pròpia que es manifesta en l’arquitectura vernacla i anònima, 
les arrels de la terra que Gaudí assumeix plenament. 

L’obra de Rubió està marcada per aquesta arquitectura popular catala-
na, per l’obra recent d’arquitectes que considera dins d’aquesta tradició, 
com Guastavino i Joan Martorell i en el context del modernisme, reivindi-
cant la tradició artesana i les tècniques constructives de Catalunya. 

Rubió treballa des del primer moment al costat de Gaudí i col·labo-
ra en la seva metodologia d’anàlisis del fet constructiu i dels llenguatges 
arquitectònics. Rubió és un element important en la tasca de projecció 
pedagògica de Gaudí i en la codificació i difusió teòrica de la seva recerca 
arquitectònica, en el que s’ha anomenat la teoria del gaudinisme.

EL MESTRATGE DE GAUDÍ: LES ARRELS 
COMUNES DEL CAMP DE TARRAGONA

En tota la seva tasca professional Gaudí es va rodejar de diferents col·labora-
dors, arquitectes, escultors, pintors, dibuixats, artesans i constructors que co-
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neixien el seu ofici correctament i sabien interpretar fidelment les seves idees.
En l’elecció d’aquestes persones tenia molt present no sols les seves qua-

litats humanes i professionals sinó també la seva procedència del Camp de 
Tarragona, pels lligams afectius que l’unien a la terra que el va veure néixer.

De cada col·laborador Gaudí va fer sortir el millor de les seves qualitats, 
oferint total confiança per la feina encomanada i recollint suggerències 
que enriquien la seva tasca. Però per sobre de tot, cal destacar el profund 
mestratge de Gaudí en tots ells.

El Palau Güell: una arquitectura precursora
De l’obra de Gaudí, cal destacar el Palau Güell (1886-1888), precursora 
de la seva arquitectura posterior, amb un repertori formal propi, el trac-
tament dels espais i la llum amb una forta càrrega simbòlica i la ruptura 
amb els convencionalismes de l’arquitectura del moment. El llarg recorre-
gut dels espais quasi processionals del Palau Güell suggereixen un ordre 
còsmic barrejant mitologia, estils arquitectònics i signes cristians en un 
cert desordre ordenat, creant una forta empremta als seus col·laboradors.

Dins dels mateixos plantejaments creatius i projectuals se situa el cro-
matisme, les formes, els materials i les referències simbòliques i expres-
sives de les cases Batllò i Milà, on tenen una destacada participació els 
seus col·laboradors, d’entre els quals es destaquen Berenguer, Rubió, Jujol i 
Sugranyes, fills del Camp de Tarragona i amb els qui Gaudí crea una subtil 
xarxa d’interconnexions i dependències creatives.

Una altra característica important del mestratge de Gaudí és la seva 
capacitat de planificar les diferents tasques encomanades a cada ajudant 
segons la capacitat de cada un i les de l’obra. Joan Rubió i Bellver inicia la 
seva col·laboració amb el mestre tot just acabar la carrera. Cal destacar:

–La seva aportació en els càlculs estructurals
–La seva professionalitat dins del modernisme madur
–L’afecció per reflexionar i escriure sobre Gaudí

Les arrels comunes amb Antoni Gaudí:
Gaudí, la terra, la llum i la seva gent
Les arrels de Gaudí d’on arranca tota la seva obra estan en el lloc, la terra 
on va néixer, la família on viu la infantesa i els amics amb qui va viure la 
seva joventut fins al seu trasllat a Barcelona per iniciar els seus estudis 
d’arquitectura.
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La lluminositat cromàtica del cel, la terra i la mar del Camp de Tarra-
gona, Gaudí l’havia sentit des de la seva infància i la seva obra manifesta 
la influència de la terra on va néixer en la seva percepció de la llum i de 
l’espai. 

Aquests orígens li van donar un sentit especial d’observació, un ampli 
catàleg d’imatges, una descoberta contant del món i un gran sentit de per-
tinença que van configurar la seva obra. 

EL TREBALL DE RUBIÓ AMB GAUDÍ: 1893-1914

Al voltant de 1893, amb la casa Vicens, el Palau Güell, la porteria de la fin-
ca Güell i la Colònia Güell ja construïts, s’inicia l’experiència de Rubió amb 
Gaudí. És un període d’aprenentatge i presa de contacte amb el discurs 
projectual de l’obra del mestre. Rubió desenvolupa d’una forma directa els 
aspectes d’organització general, la recerca de solucions constructives i els 
càlculs estructurals.

En aquest primer període en contacte directe i constant amb Gaudí, 
Rubió descobreix una nova forma de desenvolupar la pràctica arquitectò-
nica diferent de la que ha rebut a l’Escola d’Arquitectura, amb uns plante-
jaments basats en la recerca de les formes que el medi natural genera, els 
plantejaments bàsics del fet constructiu, la racionalització de les estructu-
res arquitectòniques i el simbolisme que manifesten.

Període de creació personal al costat de Gaudí: 1900-1914
El llenguatge formal, constructiu i estructural de les Teresianes és un re-
ferent en l’obra posterior de Rubió. La rusticitat de l’obra de maçoneria 
lligada a les verdugades de maó, l’expressivitat dels materials ceràmics i de 
ferro, el desenvolupament del sistema estructural al servei de la creació 
d’espais arquitectònics i l’articulació de la llum són recursos gaudinians 
utilitzats per Rubió en la seva obra pròpia. 

La casa del Director que Rubió construeix a la Colònia Güell manifesta 
aquesta expressivitat en la textura de la maçoneria i el totxo. L’articulació 
de les dues façanes amb un element singular, els jocs formals seguint el 
modelatge del maó i els voladissos fets amb dintells progressius de totxo, 
tenen unes clares referències gaudinianes i seran recursos utilitzats per 
Rubió en molts habitatges unifamiliars que construeix posteriorment.

L’articulació de volums de Bellesguard a partir de la base del cub amb 
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cossos, tribunes i balcons afegits, el cromatisme dels paraments, el disseny 
dels petits detalls de l’obra i la connexió de les diferents estances i nivells 
serà un bon model per a moltes cases unifamiliars de Rubió. En la seva 
arquitectura domèstica és present una mateixa voluntat d’articulació dels 
espais dins de la concepció unitària de l’edifici.

Amb Gaudí va col·laborar en altres projectes no realitzats i abandonats 
per discrepàncies amb els promotors, com en el Rosari Monumental de 
Montserrat i en les reformes del Santuari de Misericòrdia de Reus. 

Rubió va viure des dels inicis el procés experimental i creatiu de l’es-
glésia de la Colònia Güell, intervenint com a calculista en l’elaboració de 
la maqueta funicular junt amb l’enginyer Goetz i els altres col·laboradors. 

Rubió era qui s’ocupava de resoldre els problemes estructurals del Park 
Güell i dels esquemes estructurals inicials de la Sagrada Família. Aquests 
estudis li serveixen com a instrument de control en la projecció arquitec-
tònica i com a mitjà per definir la singularitat i el simbolisme de l’espai 
arquitectònic.

Per la singularitat de l’obra i l’activa participació de Rubió, cal destacar 
la remodelació de la catedral de Palma al costat de Gaudí, realitzant l’estu-
di del comportament estructural de la nau gòtica de la catedral (publicat al 
Anuario de la Asociación de Arquitectos de l’any 1912) portant la direcció 
de l’obra en els aspectes estructurals i organitzatius.

En la restauració del presbiteri de la catedral de Palma encarregada pel 
bisbe Pere Campins a Gaudí, (1903-1914) Rubió supervisar el desmun-
tatge del cor i del retaule, l’ordenació general del presbiteri i els càlculs 
estructurals, Jujol treballa en la decoració pictòrica del presbiteri i del ca-
dirat del cor i Joan Matamala i Tomàs Vila en les escultures. 

En el moment de ruptura entre Gaudí i el Capítol de la catedral, Rubió 
continua treballant en la restauració de la capella lateral de Sant Bernat, 
junt amb l’arquitecte Reynés, el pintor Darius Vilàs en el disseny de les 
vidrieres i l’escultor Camps en el retaule d’alabastre de la capella, amb un 
esquema compositiu gòtic adequat a la capella i un llenguatge escultòric 
naturalista plenament modernista.

Al Park Güell i al viaducte de Bellesguard Rubió continua els treballs 
estructurals. La diversitat i complexitat dels treballs que es realitzen a la 
Sagrada Família obliga a una programació més detallada de l’obra i dels 
ajudants. Rubió primer i Sugrañes després tenen la tasca de primer aju-
dant i realitzen diferents parts de l’obra.
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LA CONSOLIDACIÓ PROFESSIONAL

A partir de 1900 Rubió construeix els seus millors edificis dins d’un perío-
de professional fecund i extens en el qual es pot anomenar la segona gene-
ració del modernisme, amb encàrrecs motivats per la seva vinculació amb 
Gaudí, la relació amb la burgesia emergent que participa en la urbanització 
del Tibidabo i el clergat vinculat a Torres i Bages. També té una projecció 
pública important pel seu treball a l’administració i la participació política 
significada a la “Lliga” i la “Mancomunitat”.

La influència de Gaudí es manifesta tant en detalls constructius con-
crets com en els plantejaments estructurals, espaials i globals de l’obra. 
La síntesi entre la racionalitat estructural i el simbolisme unitari de l’espai 
global és una constant en l’obra de Rubió i significada sobretot en la seva 
obra religiosa que anomena “arquitectura del temple”.

Ignasi Solà Morales assenyala el conflicte existent en l’obra de Rubió 
entre el romanticisme de Ruskin i el racionalisme de Viollet. Els habitatges 
unifamiliars que fa Rubió expressen clarament les idees de Ruskin d’equili-
bri amb la natura i la utilització del treball artesanal. L’articulació orgànica 
dels volums de la casa Trinxet adaptats a les preexistències i a la topogra-
fia, les arts aplicades en l’arquitectura en “el Frare Blanc”, la gradació de les 
teulades del xalet Serra, el disseny minuciós des de la torratxa fins al porxo 
de la tanca de la casa Rialp, manifesten aquestes referències conceptuals. 

La racionalitat estructural amb arcs parabòlics del celler de Raymat i 
l’escola d’arts i oficis de la Universitat industrial, el rigor constructiu del 
vestíbul de l’escola Industrial, expressen el racionalisme de Viollet en el 
plantejament estructural de les seves obres monumentals i religioses. 

Per Rubió, “l’arquitectura del temple” és el paradigma de l’arquitectura 
preparat per resoldre la funcionalitat litúrgica. Aquesta racionalitat es-
tructural que defineix la unitat simbòlica de l’espai sagrat el fa servir com 
a referència simbòlica en l’arquitectura domèstica dels habitatges unifami-
liars. Les estances més nobles de la casa tenen unes dimensions espaials i 
volumètriques que recorden l’espai unitari bizantí.

La nau coberta amb arcs diafragma de la capella de Raïmat (amb un 
disseny molt creatiu ple de simbolismes del mobiliari litúrgic), la planta 
de creu llatina i arcs diagonals més alts a l’encreuament dels quatre braços 
permetent la llum lateral a la capella de la Residència d’estudiants i la cape-
lla de la Residència de vells d’Igualada amb una planta de creu grega i arcs 
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parabòlics centrals sustentant el cimbori centralitzador de l’espai, és un re-
corregut clarificador en l’elaboració de l’arquitectura del temple de Rubió.

La concentració de la planta, la utilització de l’estructura lligada a la 
visió unitària de l’espai interior i al volum exterior, es manifesta plenament 
en les capelles de Sant Miquel de la Roqueta i del Foment de Pietat.

La primera és un exemple a escala petita de la seva concepció del tem-
ple, amb referents gaudinians en la utilització plàstica de les pedres de la 
tanca i la llibertat de desenvolupament de les cobertes còniques recober-
tes de pedra irregular.

La riquesa ornamental i cromàtica interior de la capella del Foment de 
la Pietat reforça aquests referents històrics de l’art bizantí en un espai do-
minat per la cúpula central formada per successius quadrats ascendents i 
girats a 45º entre els que es filtra la llum natural.

En l’arquitectura civil Rubió es planteja la seva relació amb la ciutat 
entesa com una arquitectura major diferent de la domèstica de les cases 
unifamiliars, constituint fites i punts de referència articuladors del creixe-
ment com assenyalen les propostes de León Jaussely i la construcció de la 
Sagrada Família, la catedral nova de l’eixample de Barcelona.

El tractament i proporció de la façana de l’accés de l’escola industrial 
davant el carrer Còrsega, l’església de Sóller i d’altres edificis seus, ma-
nifesten la monumentalitat que demana la ciutat. Els detalls de la porta 
d’accés, el balcó en cantonada i el remat del Banc de Sóller, la tribuna poli-
gonal en la direcció de la inflexió del carrer i el remat escalonat de la casa 
Cuadrada de Reus, emfatitzen la seva singularitat en el context de l’escala 
urbana on es troben. 

Exemple de les referències gaudinianes en l’obra de Rubió són els re-
mats de maó aprofitant el seu modelatge del Frare Blanc, el cromatisme en 
els estucs i plafonats ceràmics de la Residència d’estudiants, el mobiliari, 
llars de foc, fusteria de fusta, reixes de forja i llums de la seva arquitectu-
ra domèstica i dels seus edificis públics, el disseny d’elements litúrgics de 
l’església de Raymat i els artesonats decorats i la tribuna de la casa Pomar, 
malgrat les còpies violletianes de les finestres superiors de la façana.

En el llenguatge arquitectònic personal de Rubió cal destacar la uti-
lització de la “pedra en sec” com a reconeixement dels valors plàstics i 
constructius de les construccions vernàcules que havia estudiat. Des de 
la casa Bonada fins a la Residència de vells d’Igualada va desenvolupant la 
seva reinterpretació particular aquest llenguatge quasi brutalista i surre-
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alista, sense parar atenció en els detalls i barrejant la seva rusticitat amb 
elements arquitectònics clàssics. Les primeres filades de les voltes adin-
tellades de l’església de la residència de vells d’Igualada, el desenvolupa-
ment dels arcs, dintells de finestres i dels remats amb crestes de les façanes 
d’aquest mateix edifici són referències volgudes amb les estructures de les 
cabanes de pedra, l’element natural com a substrat de l’obra arquitectònica 
junt amb els elements simbòlics i la poètica de l’obra de Gaudí. 

TREBALL DE DIFUSIÓ DE LA TEORIA ARQUITECTÒNICA

Cal destacar l’obra teòrica de Rubió en la seva valuosa aportació a la història 
de l’arquitectura catalana, en el context de la teoria del gaudinisme i el seu 
esforç per sintetitzar una manera d’entendre la projecció arquitectònica.

Publica al Anuario de la Asociación de Arquitectos de 1914 un treball 
monogràfic “Construccions de pedra en sec” amb un estudi d’aquestes 
construccions rurals de les comarques meridionals de Catalunya. Amb 
l’anàlisi dels diferents tipus de cabanes fetes amb pedra en sec i terra i 
el seu sistema constructiu, Rubió posa en valor l’expressivitat estructural 
i tectònica d’aquestes construccions i manifesta les fons d’inspiració de 
bona part de la seva arquitectura arrelades en el medi natural i el context 
constructiu del Camp de Tarragona. 

En aquest escrit Rubió expressa bona part dels seus plantejaments pro-
jectuals de la seva obra:

“Aqueixa afirmació de l’existència general i total de la volta cònica en les 
construccions en sec pot tenir la seva transcendència. Potser sigui la volta 
cònica l’única, els elements de la qual tots i cada un treballen a la compres-
sió en totes direccions. Això els assegura una duració quasi eterna si estan 
ben disposats en obra. Això no res més que això, és el que dóna a l’esperit 
aquesta sensació de repòs, que és la base de la monumentalitat”.

Rubió participa de l’ambient cultural i artístic del “Cercle Artístic de 
Sant Lluc” dins de l’apologisme catòlic enfront del laïcisme general i en 
la recerca d’un art cristià que reflecteixi la fe catòlica del poble català, en 
l’esperit renovador i neoplatònic proposat pel bisbe Torres i Bages. A l’en-
torn de l’arquitecte Joan Martorell, s’inscriuen Gaudí, Joan Rubió, Jeroni 
Martorell i Cèsar Martinell.

La teoria arquitectònica de Rubió buscarà el suport d’aquest pensament 
estètic i la seva obra manifesta una constant preocupació per l’espai sagrat, 
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“l’arquitectura del temple” com ell anomena. En escrits citats per Ignasi 
Solà Morales: “De la integritat i de la distinció plàstiques en la monumen-
talitat del temple cristià”, parla de la “construcció feta art” i de l’estreta 
relació entre l’ideal i la tècnica en l’arquitectura cristiana. 

L’Anuari de l’any 1913 publica la seva reflexió teòrica sobre l’evolució 
estructural en l’arquitectura històrica en relació als nous plantejaments de 
Gaudí, en el treball titulat: Dificultats per arribar a la síntesi arquitectò-
nica La introducció de l’estàtica gràfica per Joan Martorell en els cercles 
gaudinians basat en el coneixement de les corbes de pressió, ampliat per 
Gaudí en tres dimensions per mitjà de maquetes invertides de les fornícu-
les de pressió, fa plantejar a Rubió la teoria de la racionalitat constructiva.

En aquesta reflexió manifesta que les formes funiculars són la resposta 
adequada als problemes estàtics i formals de l’arquitectura, en el que ano-
mena la “síntesis de l’arquitectura”. Entén que el fonament de l’arquitectura 
és la seva racionalitat constructiva i la seva teoria del gaudinisme es basa 
en els plantejaments abans esmentats de Gaudí:

 “La dificultat fonamental de la solució arquitectònica és avui, com 
ha sigut sempre, lo escollir apropiadament les formes que s’han de 
donar als elements sustentats i als sostinguts a fi de que, íntimament 
relacionats, l’un no sigui sinó la continuació de l’altre, tant en les se-
ves formes com en les respectives lleis del seu equilibri.

 Tal vegada fins avui l’únic que ha embestit de front la solució d’aquei-
xos transcendentals problemes de la compressió, fent avensar a la 
solució arquitectònica, és don Antoni Gaudí.

 En això com en tot, ha sigut necessari el saber pendre i deixar i si es 
té en compte que les primeres solucions de plasmació geomètrica i 
mecànica ecsecutades per D. Antoni Gaudí són anteriors al 1880 i 
que encara avui, al 1913, els procediments que podríen anomenar 
científics i de un lògic rigorisme, preconisats pels més afamats teò-
rics, no tenen, ni de bon tros, tota la elasticitat, ni tota la amplitud 
necessària per a abarcar la innombrable varietat de casos que la vida 
constructiva porta en si, se compendrá tota la importància del tre-
ball científic elaborat per el Sr. Gaudí, quant se digui que ja, des de la 
construcció de la casa-torre de D. Eusebi Güell, el seu procediment 
de tanteig i de aproximacions successives fou posat en pràctica i apli-
cat en construccions de molt diversa classe i a n’aqueix procediment 
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se dehuen els més complicats i més delicats càlculs de esforssos a la 
compressió, en arcs i voltes, que no sabém s’hagin fet en cap altre 
ocasió, ni en cap altre lloc”.

La seva participació activa en la Lliga Regionalista i la victòria a les elec-
cions municipals de Barcelona l’any 1905, un pas més donat per Catalunya 
en el seu autogovern, és implícitament un reconeixement de l’obra Gaudí 
a través del gaudinisme que representa Rubió. Els escrits teòrics de Rubió 
tenen una evolució des de la inicial voluntat de codificar el gaudinisme 
cap a unes reflexions més teòriques i polèmiques amb la nova arquitectura 
dels anys 30, expressant de forma implícita la finalització de l’experiència 
gaudiniana.

LA PROJECCIÓ DEL GAUDINISME

Hi ha suficients dades per assenyalar uns trets comuns en els col·labora-
dors i admiradors de Gaudí del Camp de Tarragona, com és el cas de Ru-
bió, que provenen de les seves arrels comunes i de la seva relació personal 
amb Gaudí, que manifesten una manera d’entendre el fet arquitectònic 
dins d’uns paràmetres que s’han anomenat gaudinisme. 

L’herència rebuda des de la infantesa, el medi f ísic, la concepció de l’es-
pai, la manera de viure, els vincles afectius, un sentit de pertinença.... són 
elements que defineixen l’arquitectura gaudiniana en la seva materialitat i 
en l’esperit que l’ànima. 

Per aquests arquitectes i en concret Rubió, la influència rebuda de la vi-
tal personalitat humana i professional de Gaudí és molt forta. El seu mes-
tratge no sols es limita a la pràctica arquitectònica concreta sinó que abas-
ta la seva manera de viure, la percepció de la realitat immediata i l’itinerari 
vital en la recerca del símbol i el transcendent.

Sense haver viscut l’experiència gaudiniana a prop, l’arquitecte Le Co-
busier va percebre l’any 1928 en la seva visita a Barcelona la força de Gaudí 
i ho va expressar en les seves notes de viatge:

 “Vaig tenir l’atreviment de ficar en això un viu interès, trobant en 
aquestes obres el capital emotiu del 1900. Aquell 1900 fou l’època en 
què  vaig ficar per primera vegada la mirada en les coses de l’art, i he 
guardat sempre vers aquest temps un record emocionat. Arquitecte 
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de la caisse à savons (1) (les cases La Roche, Garches, villa Saboya), 
la meva actitud d’aleshores va desorientar als meus amics.

 Antagonisme entre el 1900 i la caisse à savons? Per mi aquest conflic-
te no existia. El que vaig veure a Barcelona —Gaudí— era l’obra d’un 
home d’una força, d’una fe, d’una capacitat tècnica extraordinàries 
manifestades durant tota una vida de picapedrer; d’un home que feia 
tallar les pedres davant els seus ulls sobre traces veritablement molt 
pensades. Gaudí és ‘el constructor’ del 1900, l’home d’ofici, construc-
tor en pedra, en ferro o en maó. La seva glòria apareix avui visible en 
el seu propi país. Gaudí era un gran artista; només aquells que com-
mouen el cor sensible dels homes queden i quedaran. Però hauran de 
veure’s molt maltractats en el curs del camí, incompresos o acusats 
de pecat a la moda del dia. L’arquitectura de la qual el seu significat 
s’evidencia quant dominen elevades intencions, que triomfa de tots 
els problemes reunits en la línia de foc (estructura, economia, tecni-
cisme, utilització), gràcies a la il·limitada preparació interior, l’arqui-
tectura és fruit del caràcter, just això: una manifestació de caràcter. 
París, 30 d’octubre de 1957”.

Le Corbusier
Recordant les paraules de Le Corbusier i sense voler manifestar qualsevol 
antagonisme o comparació entre el gaudinisme i el moviment modern en 
l’arquitectura, amb la formulació de la teoria del gaudinisme i la seva prò-
pia arquitectura, Rubió va transmetre les elevades intencions de l’arqui-
tectura gaudiniana, “que triomfa de tots els problemes reunits en la línia 
de foc: estructura, economia, tecnicisme, utilització...” 

(1) Nom donat a aquestes cases de l’arquitecte Le Corbusier per la seva disposició sempre regular, 
com les capses industrials de les pastilles de sabó.
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1) Xalet Serra (Reus)
2) Conferència sobre Joan Rubió. A l’esquerra 
de la fotografia, el ponent, Joan Figuerola

3) Església parroquial de Sant Bartomeu 
(Sòller-Mallorca)
4) Projecte de la Casa Cuadrada (Reus)
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4

2
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5) Vestíbul de l’Escola Industrial (Barcelona)
6) Conferència de Joan Rubió, Anuario de la 
Asociación de Arquitectos de Cataluña, 1912
7) Mas d’en Perdiu (Botarell)
8) Alçat de la Casa Golferichs (Barcelona)

6

8
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ENRIC SAGNIER VILLAVECCHIA
Roger Miralles Jori

Edifici de la Caixa (Reus)
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Marquès pontifici de Sagnier, membre de l’acadèmia de Belles Arts de Sant 
Jordi (1911), vencedor tres cops del concurs anual d’edificis i medalla d’or 
de l’Ajuntament de Barcelona, comanador de l’ordre d’Alfons XIII, vocal 
de la Junta de Museus, president de la Societat cívica “ciutat-jardí”, con-
seller de la Caixa d’Estalvis de Barcelona, diputat provincial pel Centre de 
Defensa Social (grup vinculat a la Lliga) en dos períodes, arquitecte dio-
cesà, arquitecte del monestir de Montserrat, membre de la dita família del 
Papa amb el títol de “cambrer secret de capa i espasa”, etc. i arquitecte amb 
més de tres-cents edificis construïts arreu. Per on començar? Normalment 
els personatges han fet un parell de coses rellevants, tenen un ofici defi-
nit. Aquí podríem parlar des de l’activitat religiosa, arribar a tenir un títol 
pontifici no és cosa menor; o podríem parlar de l’activitat cívica, de la 
modernitat que suposa ser el president de l’anglòfila societat ciutat-jardí; 
així com de la seva activitat cultural, els premis i les distincions així com la 
promoció dels oficis des de l’Acadèmia, més propera al seu ofici.

En aquest article no ens ocuparem dels múltiples reconeixements que 
va tenir ni de les activitats cíviques que va emprendre, ni dels títols eclesi-
àstics, ens ocuparem de la seva activitat com a arquitecte. Sagnier connec-
tava amb el gust de la burgesia barcelonina, per això té tantíssims edificis 
construïts. Va fer blocs d’habitatges, esglésies, convents, escoles, edificis 
bancaris, palaus de justícia, escoles, cases per a rics i pobres, etc., però 
quines són les característiques formals que ens permeten distingir la seva 
obra i col·locar-la dins l’època que va viure? Aquesta és la pregunta.

L’obra de Sagnier es defineix com a modernista perquè es situa en el 
període exacte d’inici del Modernisme —al voltant de 1888— i pertany, 
per generació, a aquells que coneixem com a modernistes: Domènech i 
Montaner (1850-1923), Gaudí (1852-1926), Pere Caselles (1864-1936), 
Pau Monguió (1865-1956); Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931). Tots 
aquests arquitectes, llevat de Domènech i Montaner que n’és professor, 
estudien a la recentment creada Escola d’Arquitectura de Barcelona i en 
depuren les ensenyances eclèctiques del seu director Elias Rogent cap a 
una modernitat europeïtzant que és el que més endavant entendrem com 
a Modernisme. Per moment històric Sagnier, doncs, és modernista. 

Se’ns ha explicat, també, pels exegetes del modernisme català, que 
aquest és un moviment lligat al catalanisme polític fent, d’aquesta manera, 
equivalent burgesia a catalanisme. Aquest equívoc ha fet que el Moder-
nisme de Sagnier hagi estat qualificat de “equívoc” per Bohigas o com que 
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no té una “cerca revolucionària” segons Cirici. La conseqüència és que 
Sagnier, segons aquests exegetes, no és del tot modernista, només estilís-
ticament. És curiós que qui més va construir en el període modernista no 
sigui qualificat de tal, segurament l’arquitecte més prolífic de l’Eixample, 
el que li dona la seva imatge moderna, no sigui un modernista diguem-ne 
autèntic. El motllo de l’arquitecte modernista es fa a partir del mestre, de 
Domènech i Montaner, que encaixa perfectament en totes les categories 
que munten Ràfols, Cirici o Bohigas, la resta hi són sempre només par-
cialment. Com diu Borja de Riquer “Modernisme més que un moviment 
coherent, fou un grup força heterogeni d’intel·lectuals i artistes acoblats 
per un objectiu comú, el de la recerca de la innovació i experimentació 
i la voluntat d’influir a la societat per tal de transformar-la”. La idea de 
transformació radical de la fisonomia de la ciutat on vivia la tenia molt 
clara Sagnier i és al que va dedicar bona part de la seva activitat com ar-
quitecte. La cerca està més en transformar per la quantitat que en buscar 
l’excel·lència en cada edifici. La idea de Sagnier seria la de poder portar la 
modernitat a tothom i no la de fer avançar l’arquitectura cap a un destí 
només apte per arquitectes o conoisseurs. Sagnier és qui popularitza l’estil 
Modernista, el fa visible arreu, no només a la ciutat de Barcelona, a molts 
altres llocs considerats pels exegetes, secundaris. 

La definició de Modernisme sempre es fa esquiva, però hom té la im-
pressió, contemplant un edifici de Sagnier, que allò és modernista. A par-
tir d’aquest punt no m’entretindré a tractar de definir el Modernisme en 
general, tractaré d’establir una sèrie de característiques formals i espacials 
que hi ha a l’arquitectura de Sagnier i que fan que la puguem reconèixer.
1. L’obra arquitectònica de Sagnier sempre busca una relació amb el cel. 
Aquesta relació de l’arquitectura amb el cel contrasta amb la que, anys més 
tard, va popularitzar allò que es va venir a dir racionalisme o moviment 
modern que solia acabar abruptament els edificis amb una línia, així a casa 
nostra els edificis de Folguera però també de Sert i el GATPAC van fer que 
aquest remat per la banda superior de l’edifici fora una simple línia. 

Si mirem les múltiples cantonades que Sagnier ha deixat a la ciutat de 
Barcelona ens adonarem de com està buscant, permanentment, la manera 
d’acabar l’edifici per la seva part superior. A la primera gran cantonada que 
va construir, la casa Antoni Roger Vidal, ens adonem que la composició de 
la façana de la part del xamfrà busca la singularitat dels dos canvis de pla 
mitjançant uns elements corbats en planta que són més alts en alçat que 
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la resta, mentre que la part central dibuixa una línia com en merlets que 
dona una certa profunditat entre el pla de façana i el cel. La part d’arrodo-
nir les cantonades en planta en els canvis de pla esdevé una característica 
que es repeteix molt, en edificis com l’escola de les dames negres o la casa 
Josep Bertran; en aquests dos casos l’arrodoniment es trasllada també a 
l’alçat mentre que també hi ha algun cas on aquest arrodoniment és en 
planta però s’angula en alçat mostrant cornises molt poderoses com en la 
Casa Garcia Miranda. Una barreja d’ambdues versions són les cases Pons 
i Pasqual de la cantonada del passeig de Gràcia i plaça Catalunya. Aquí 
la cantonada no és arrodonida sinó que és una rodona que puja com un 
cilindre maclat a l’edifici i es corona amb una teulada cònica articulant, 
d’aquesta manera, les dues façanes llises amb cornises prominents donant 
una imatge idealitzada d’un castell noble.

Aquesta necessitat de fer que les cantonades llueixin al màxim gràcies a 
l’articulació amb elements que no són llisos troba la seva màxima esplen-
dor a l’edifici del casal d’estalvis de Barcelona on el que fa és donar una 
solució en dos actes del mateix problema de la cantonada i com s’articula 
en la seva relació amb el cel. Sagnier és hàbil i sap conjugar les seves ga-
nes de donar importància a la relació entre edificació i cel amb la impor-
tància urbana de les dues cantonades. La cantonada de la via laietana és 
imponent, una torre de planta quadrada i gran alçada, mentre que la del 
carrer de les Jonqueres és modesta en comparació però entre totes dues 
centren l’atenció en una façana que d’altra manera, per dimensió, passaria 
inadvertida. Aquí Sagnier està atent a la problemàtica urbana i la sap so-
lucionar de manera molt adequada mostrant que era un gran alumne de 
l’assignatura de composició a l’escola d’arquitectura. Sagnier crida l’aten-
ció de l’espectador en mirar l’edifici amb les grans torres que surten per 
sobre el perfil de la ciutat uniforme i remata la resta amb unes cornises així 
com una altra torre —de menor dimensió— que fa front a la via laietana 
i amb una gran coberta inclinada cap al petit espai públic que té davant. 
La façana a aquest racó públic es fa ressò de la seva relació amb el cel per 
canviar l’escala i poder-se afirmar en un carrer important com un edifici 
públic i no d’oficines o d’habitatges —que era el que sovintejava. No és, 
però, només en les cantonades on s’ondula l’alçat o les façanes de Sagnier, 
això també passa en les cases entre mitgeres que donen a un sol carrer. Un 
cas paradigmàtic és el que s’inicia a la cantonada de Balmes amb Consell 
de Cent i continua Balmes avall, la casa Josep Bertran. La casa forma una 
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sòlida cantonada, una de les més belles de l’Eixample, on només un canvi 
de color i l’ondulació vigorosa de la cornisa li donen el caràcter. Sagnier, 
arquitecte eficient, no podia dissenyar una altra façana per les cases entre 
mitgeres que havia de dissenyar al carrer de Balmes i va decidir copiar el 
mateix principi i aplicar-lo a les estretes cases que seguien carrer avall; el 
resultat és un dels conjunts més unitaris i que més han marcat la manera 
de fer dels arquitectes de l’eixample. Cal recordar que en l’època de Sag-
nier convivien els grans arquitectes amb els mestres d’obra i aquests s’em-
mirallaven en l’aparent simplicitat compositiva de les façanes de Sagnier 
que va tenir molts seguidors. 

Sagnier va aplicar el mateix principi a moltes cases de l’Eixample: la 
casa de Joan Coma té un extraordinari coronament sinuós; o la combina-
ció de buits i plens al terrat de la casa Gustau Peyra; o la casa García-No-
gués on ondulació combina amb les torres de cantonada; per no citar-les 
totes. Això és més evident, i potser també més habitual, a les cases unifa-
miliars, on la combinació de diversos volums li facilita aquesta macla no 
només en planta sinó també en volum. En aquesta categoria cauria la casa 
Coll-Portabella, però també la Manuel Arnús (coneguda com el Pinar) en-
tre altres. La casa Manuel Doncel seria d’un altre tipus, més semblant a 
les cases de l’eixample on un sol volum, rotund, s’eleva des del terra i es 
va descomponent quan arriba al cel entre cornises —a la cantonada— i 
ondulacions marcant els eixos de simetria de les façanes principals. Hi 
ha alguns projectes on, per economia, hom podria pensar que Sagnier es 
deixaria d’aquestes vel·leïtats arquitectòniques i faria una cornisa mínima; 
o el retall de l’edifici amb el cel seria el darrer dels problemes abordats i, 
en canvi, l’arquitecte demostra que allò és important donant, altra vegada, 
l’accent més important en com l’edifici es retalla amb el cel. A la seu de la 
Junta Provincial de Protecció de Menors i Repressió de la Mendicitat ens 
trobem un conjunt format per uns blocs perimetrals puntuats per torres 
i que coronen amb una sèrie de cornises de gran importància formal que 
venen accentuades per un canvi de material al pis de dalt. El Patronat Ri-
bas s’organitza a partir d’un gran bloc maclat amb cinc blocs perpendicu-
lars en plans diferents que tenen un coronament sinuós retallant de forma 
ondulada el cel com ho fan, a una altra escala, les muntanyes del Tibidabo 
al fons. La relació amb el cel, com sabem, pels cristians té una forta signifi-
cació. És evident que per Sagnier també la tenia; si pensem en l’església de 
Pompeia a la Diagonal de Barcelona amb tot el seu complex coronament, o 
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si mirem el santuari de Maria Auxiliadora, hi ha un programa en les pun-
xes que assenyalen o que retallen el cel. Ara bé, segurament el programa 
més complex i més reeixit de relació amb el cel en l’obra de Sagnier és una 
església que sembla, tota ella, pensada per retallar una figura en el cel i està 
situada en un indret on tota la ciutat de Barcelona la pot veure, l’església 
del Sagrat Cor del Tibidabo. Moltes vegades, per un programa i emplaça-
ment semblant, se l’ha assimilat a l’Església Sacré Coeur de Montmartre, 
de fet sembla que va servir de model. La diferència amb la de Montmatre 
és que aquesta església al límit de Barcelona evoca un paisatge ben impor-
tant per als catalans i amb el que Sagnier tenia una estreta relació, ja que 
n’havia estat arquitecte: Montserrat. Aquí el retall amb el cel representa la 
figura de les muntanyes de Montserrat. No és l’únic cas del període, a Ca-
talunya, que hi ha una certa obsessió per representar Montserrat: l’església 
de Jujol a Montferri, Ermita de Montserrat; o aquell temple expiatori mag-
na de Barcelona que va fer Gaudí, la Sagrada Família; o aquella altra rèplica 
en miniatura que es va fer Fontseré al parc de la Ciutadella a l’exposició 
de Barcelona de 1888; etc. Aquí també trobem en Sagnier no una figura 
estranya en el panorama català sinó algú amb interessos compartits pels 
seus contemporanis. 
2. Com a bon modernista, Sagnier posa especial interès en una decoració 
allunyada de l’acadèmia. Un exemple ben clar és la casa Garcia Nogués en 
un estat de conservació excel·lent —és la seu de la fundació MAPFRE i el 
manteniment és molt bo. A la casa del carrer diputació podem veure l’ex-
cel·lent coordinador que era Sagnier dels diversos artesans: vidriers, gui-
xaires, escultors, pintors, ebenistes, etc. Sagnier sabia combinar, com tots 
els arquitectes d’aquest període (segurament llevat de Jujol i això només 
passa a les primeres obres de Gaudí), els elements decoratius industrials 
amb els artesanals. 

Normalment associem les decoracions als elements sumptuosos, a les 
grans mansions, però Sagnier ho aplicava tant a les construccions amb més 
recursos com a les construccions més humils gràcies a aquesta aplicació de 
la decoració a través, també, d’elements industrialitzats. Així, podem veure, 
al costat de la columna esculpida a mà de la casa García Nogués, les co-
lumnes de fosa d’alguna de les entrades les cases Tomàs Roger; o al costat 
del treball manual de l’artesanat del sostre de l’entrada de la casa Pons, la 
repetició d’elements prefabricats també al sostre de l’entrada de la casa To-
màs Roger; o com la riquesa de paviments de moltes de les seves cases de 
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l’avinguda Tibidabo contrasten amb una obra feta a poca distància com és el 
Patronat Domènech on el paviment són peces hexagonals de només dos co-
lors que donen moltes possibilitats de generar dibuixos; o, etc. Sagnier usa 
els elements decoratius per ennoblir les construccions, per dotar-les de ca-
ràcter, allò que s’explicava a l’escola ell ho ha après i ho aplica, lluny queden 
les discussions que en aquell moment sobre decoració s’estaven establint a 
Europa amb Morris o Loos sobre el treball i l’ornament. Això a Sagnier i a la 
seva generació d’arquitectes catalans els era ben igual i una bona manera de 
veure-ho és a l’arquitectura de Sagnier. 
3. Sagnier no és un inventor, no és un innovador, això ja ho hem deixat clar 
a l’inici, però és qui consolida un esquema de pisos de l’Eixample. L’esquema 
de pisos allargats amb façana a carrer i a pati d’illa on l’escala està situada 
aproximadament al centre de la parcel·la i ventila a un pati on també solen 
ventilar algunes estances interiors així com la cuina i algun lavabo. Aquest 
esquema, molt econòmic perquè no consumeix façana, és molt allargat en 
el cas de Barcelona perquè els burgesos volien aprofitar al màxim el sòl i 
van determinar aquests aproximadament 22 metres d’amplada de la crugia 
edificada, el doble, aproximadament que el primer projecte d’urbanització 
de Cerdà que partia amb unes tipologies, lògicament molt diferents. La bur-
gesia, els propietaris del sòl de l’Eixample, volien més cases —recordar, en 
aquest punt, la proposta de Manuel Girona, el banquer, de construir cases 
enmig de la Gran Via, fer una altra illa, perquè era massa ampla— i menys 
camp i Sagnier va saber donar una resposta fent atractius els pisos de més de 
vint metres de profunditat gràcies al pati central i no a la suma de diminuts 
patis com alguns mestres d’obra anaven fent.Sagnier va ser un personatge 
molt reconegut en vida. Li van concedir títols o se’ls va guanyar a pols, però 
de tota la seva obra en podem destacar les formes ondulants de les munta-
nyes, l’atenció pels detalls i saber donar resposta a la demanda de la classe 
dominant. Hom es pot imaginar la línia ondulant que retalla el cel de l’esglé-
sia del Sagrat Cor del Tibidabo o els acuradíssims detalls de la casa Garcia 
Nogués o la resposta intel·ligent de les plantes de les cases de l’eixample i 
tot junt forma l’arquitectura de Sagnier. Si mirem una fotografia de Sagnier 
ens podem imaginar la línia ondulant —més o menys punteguda, com les 
muntanyes— de la seva barba, o l’elegància del seu vestit o del seu llaç; i ado-
nar-nos-en que sempre està perfectament vestit per anar a lluir al passeig 
de Gràcia. Sagnier, un burgès de Barcelona que va exercir com arquitecte.
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1

1) Casa Antoni Roger Vidal (Barcelona)
2) Casa Pons i Pascual (Barcelona)

3) Casa Garriga Nogués (Barcelona)
4) Sagrat Cor del Tibidabo (Barcelona)
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4

2
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7

5 i 6) Cases Josep Bertrand (Barcelona)
7) Patronat Ribas (Barcelona)
8) Casal de l’Estalvi-Caixa de Pensions 
(Barcelona)
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EL MODERNISME CATALÀ

El Modernisme va ser un moviment de renovació que va arrelar al país 
coincidint amb la Renaixença catalana, l’esperit postromàntic, i la pros-
peritat social i econòmica que va liderar —i alhora exhibir— la burgesia. 
Artísticament, aquest moviment o estil va començar amb els corrents eu-
ropeus de l’Art Nouveau francès, el Jundstil alemany i nòrdic, el Sezession 
centreeuropeu, el Modern Style anglosaxó, el Liberty italià, entre altres. El 
modernisme és conseqüència del context que vivia Catalunya, enmig de 
la revolució industrial a Europa i l’adquisició d’una personalitat pròpia, 
econòmica i cultural. Totes les disciplines artístiques van ser mimades pels 
modernistes., però sens dubte l’activitat més destacada i vistosa va ser l’ar-
quitectura. A Catalunya es formà un conglomerat propi, fruit de la barreja 
de tendències ideològiques i artístiques del moviment, que va aconseguir 
un grau de qualitat que va situar l’art català en les dades de l’avantguarda 
mundial, recuperant una rellevància que no tenia pràcticament des del 
segle XV.

El Modernisme és conseqüència del context de Catalunya: la revolució 
industrial a Europa i l’adquisició d’una personalitat pròpia, econòmica i 
cultural. Totes les disciplines artístiques van ser mimades pels modernis-
tes, però sens dubte l’activitat més destacada i vistosa va ser l’arquitectura. 
La gestació, naixement i primer desenvolupament del Modernisme català 
va aparèixer en el precís moment en el qual Catalunya va tenir la necessitat 
de definir des de camps diversos el significat i el sentit de la seva pròpia 
identitat. L’arquitecte Oriol Bohigas va escriure que:

“Catalunya improvisà en cinquanta anys el que moltes nacions europe-
es havien aconseguit en cinc segles: la fixació i actualització de la llengua, 
la Universitat, les Acadèmies, la recerca científica, els museus, l’aristocrà-
cia i el nou proletariat, els partits polítics, les formes de govern...”

També l’historiador Pierre Vilar resumia en els següents termes:

 “Catalunya, Estat-nació excepcionalment precoç, dotada des del se-
gle XII d’una solidaritat interna i d’una consciència d’imperi única 
sens dubte entrarà en el camí de la decadència a la manera dels Es-
tats moderns, inclòs dels imperis contemporanis: esgotament demo-
gràfic de la metròpoli, desgast dels recursos interns de producció, 
pèrdua de l’esperit d’empresa en benefici de l’esperit rendista, crisi 
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de la moneda i de les finances públiques, ruptura de l’equilibri de 
classes, divorci entre forces econòmiques noves i fet jurídic i, final-
ment, profundes lluites socials barrejades amb les boixes rivalitats 
de les classes dirigents”. 

Lluís Domènech i Montaner publica, febrer de 1878, en el periòdic La 
Renaixença l’article ‘En busca d’una arquitectura nacional’ que és el testi-
moni de major interès per a conèixer quines eren les idees domenequianes 
d’aquell moment i esbrinar fins a quin punt podrien oferir alguna conne-
xió amb el protomodernisme que Gaudí aviat iniciaria. El Modernisme 
català està allunyat de qualsevol puritanisme o ortodòxia i dintre del qual 
tindrien cabuda les més diverses tendències, algunes incloses són contra-
dictòries. L’arquitecte madrileny Carlos Flores va escriure l’any 1982:

 Dentro de este movimiento podrían, sin embargo, ser señaladas tres 
corrientes principales, aunque no únicas, contribuyéndose con ello 
a ordenar su contenido heterogéneo: a) Un Modernismo de la Re-
naixença, ligado a todo un complejo movimiento de regeneración 
catalanista; b) un Modernismo manierista o ecléctico que irá apa-
reciendo poco después y en el que junto a aportacions personales de 
notable interès habría que influir obres puramente miméticas res-
pecto de las arquitectures de vanguardia coetáneas; c) la aportación 
del propio Gaudí, fundamentalcomo punto de partida en las que 
hemos llamado “obres-manifiesto”, con conexiones ocasionales con el 
Modernismo de la Renaixença o con los movimientos de vanguardia 
europeos a partir de 1887, y con una corriente “gaudinista” de discí-
pulos o de meros imitadores, dentro de la cual las valoracions cuali-
tativas presentan ocilaciones de màxima amplitud.

Per tant, tenim un corrent influenciat pels moviments europeus, molt 
eclèctics, que permetia la incorporació massiva i moltes vegades super-
ficial dels arquitectes espanyols a unes formes de moda a Europa, amb 
solucions mimètiques, per un costat, i amb un llenguatge personal i força 
diferenciat, per un altre. També hi ha una segona tendència que estava re-
presentada per una part del que ha estat anomenat gaudinisme, represen-
tat per les obres modernistes realitzades per gaudí, la dels seus ajudants, 
col·laboradors i seguidors.



[219]

La diferència específica entre el Modernisme català i els restants ano-
menats “estilos 1900”, se centra en el suport que, certes obres modernistes 
gaudianes i una gran part de les que integren el Modernisme de la Renai-
xença, cercaren en un historicisme medievalista, fonamentalment goticis-
ta i mudèjar. Domènech considerava tant el gòtic com el mudèjar estils 
històrics dels quals era possible obtenir mucho partido en aquella dif ícil 
empresa de donar forma a un estil nacional. La posició teòrica domenec-
hiana, que també compartien els representats més destacats del Moder-
nisme de la Renaixença, es veia afectada per aquest punt de sortida apa-
rentment contradictori: la intenció d’accedir a una arquitectura moderna 
i progressiva mitjançant el compromís amb un passat i una tradició no 
solament entesa en el sentit d’inspiració formal, sinó viscuts com evocació 
nostàlgica d’una època estel·lar dins de l’esdevenir històric de Catalunya. 
En qualsevol cas, tant Gaudí d’una manera més intuïtiva i sense prejudicis, 
com Domènech mitjançant un procés més raonable i premeditat, van ser 
capaços de projectar en cinc anys un conjunt d’obres que ja anticipaven en 
el seu esperit i en la seva forma el que anys després, des de Brussel·les i des 
de Viena, des de París i des de Glasgow, portarien arquitectes molt repre-
sentatius de l’avantguarda europea: Horta, Guimard, Wagner, Olbritch, 
Mackintosh, entre altres. 

En la seva vessant decorativa va aparèixer el trencadís: sistema de re-
vestiment d’origen popular, que suposarà un pas intermedi rajola entre 
els aplacats convencionals de la casa Vicens i les agosarades i innovadores 
solucions plàstiques que apareixeran en obres posteriors com les cases 
Batlló i Milà i el Park Güell.

El llenguatge del modernisme català, tant en la seva intencionalitat po-
lítica com en l’eclèctica i, sobretot, en el que es refereix a la decoració, es-
taria la incidència sobre els arquitectes i encara més sobre els decoradors 
que col·laboraven amb ells —mosaistes, vidriers, ceramistes i inclòs es-
cultors— d’un artista d’origen txec, establert a París des de 1887, Alphons 
Mucha, amb realitzacions brillants i amanerades, van tenir molt aviat res-
sò singular i difusió ràpida en els medis artístics europeus, sent un dels 
punts de partida del llenguatge Art Nouveau. El modernisme no quedava 
reduït a Barcelona a un pur moviment cultural i artístic, sinó que cons-
tituiria tota una manera d’entendre la vida, un clima o ambient vital que 
arribaria fins al carrer, la influència de Mucha sobre aquesta Barcelona de 
finals i principis de segle es notaria en diverses activitats lligades al dia-dia, 
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com modes, decoració, joieria, cartellisme, arts gràfiques en general, etc. 
No és gens exagerat afirmar que Mucha, junt amb els pintors prerafaelistes 
i arquitectes com Olbrich i Mackintosh, constitueix un dels responsables 
de la introducció del floralisme, gest essencial dintre del llenguatge de tot 
el modernisme català. 

Es tracta d’un moviment cultural produït a Occident a finals del segle 
XIX i inicis del segle XX. És un estil derivat principalment del prerafa-
elisme i el simbolisme, caracteritzat pel predomini de la corba sobre la 
recta, la riquesa i el detallisme de la decoració, l’ús freqüent dels motius 
vegetals, el gust per l’asimetria, l’esteticisme refinat i el dinamisme de les 
formes. El Modernisme va marcar una reacció contra els corrents histori-
cistes (neoclàssic, neogòtic, neobarroc...) que havien dominat al llarg del 
segle XIX però, més que un trencament amb el romanticisme, va ser la 
seva culminació. Aquest moviment supera la vella diferenciació entre arts 
majors i menors: la ceràmica i el mobiliari, per exemple, tenen la mateixa 
importància que l’edifici perquè en són part inseparable. 

En realitat, el Modernisme a les comarques meridionals de Catalunya 
es va anar configurant amb els corrents premodernistes, sovint de base 
neomedieval, que en el seu moment representaren un trencament respec-
te a l’arquitectura acadèmica hegemònica. La irrupció del Modernisme 
evidencia la complicitat existent entre els promotors, els projectistes, els 
dissenyadors, tots els oficis i els artistes, en l’àmbit local amb els corrents 
estètics dominants a Barcelona i capitals europees com París, Viena, Glas-
gow, Brussel·les, Riga, entre altres. Les línies sinuoses i l’estil floral eren la 
moda imperant, superant així els llenguatges eclèctics imperants, assolint 
un nou i singular llenguatge i que pretenia utilitzar al cop de fuet com un 
veritable alliberament de les rigideses de la tradició clàssica i eclèctica.

L’arquitectura sempre és reflex de totes les circumstàncies socials, eco-
nòmiques, productives, polítiques i per damunt de tot culturals de la soci-
etat que projecta i acull, fent-se seva, aquesta arquitectura.

EL MODERNISME A TARRAGONA

La història de la Tarragona vuitcentista té dos períodes perfectament de-
finits. Per un costat, des d’inicis del segle XIX fins a la Guerra de la Inde-
pendència i guerres civils posteriors i, per un altre, el progrés de la ciutat 
de la segona meitat del segle XIX, que ve marcat per l’enriquiment dels 
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tarragonins provocat per les altes cotitzacions assolides pels vins, ja que 
als camps de França patien la fil·loxera, i per la depressió provocada per 
part de les guerres colonials i la consegüent pèrdua de Cuba a Filipines el 
1898. El primer període es caracteritza per la destrucció urbana i la mort 
dels seus habitants provocades per l’assetjament i la defensa de 1811 i la 
partida de les tropes napoleòniques el dia de Sant Magí de 1813, que van 
ser completament estèrils i negatius. Durant el segon període, que dura 
cinquanta anys. Es van dissenyar les bases de la futura expansió, enderro-
cant-se els baluards de Cervantes, Jesús, Sant Joan i Sant Pau, que eren un 
fre per l’expansió urbanística. A la vegada es va produir un increment de 
població gràcies al creixent comerç portuari i les transaccions amb Amè-
rica, sense oblidar que la plaga de míldiu provocà un augment a les altes 
cotitzacions vinícoles. Es construeix la Rambla i el passeig de Santa Clara, 
anomenat així pel convent de les monges clarisses, situat al solar ocupat 
actualment per l’Hotel Imperial Tarraco. 

L’urbanisme de Tarragona té l’origen, sens dubte, en el traçat de la Ram-
bla Nova de 1854. Els nostres avis han estat els autèntics capdavanters 
de l’urbanisme i els qui van facilitar que aquesta avinguda arribi fins a 
la circumval·lació de la topografia urbana, és a dir, l’A-7. La Rambla, del 
1854 al 1874, anava des del passeig de les Palmeres fins als carrers d’Assalt 
i de Fortuny, però aleshores ençà ha anat experimentant creixences, l’una 
darrera l’altra, la primera de les quals s’originà el 27 de novembre de 1874, 
quan l’Ajuntament acordà perllongar-la fins a la carretera de Castelló, avui 
avinguda Ramon y Cajal.

L’any 1885 Tarragona tenia 20.000 habitants i la ciutat vivia en un entorn 
negatiu, ja que el port, la incipient indústria i els mateixos oficis patiren, 
de cop i volta, un nou signe d’economia decadent. La dècada 1887-1897 va 
ser molt esplendorosa gràcies a les altes cotitzacions en els mercats viní-
coles. Llavors es va construir la façana noble de l’Ajuntament, el seu Saló 
Plenari i l’escalinata, les Peixateries, la plaça de Toros, els banys del Mira-
cle, el tramvia urbà, l’aparició d’un moviment local amb força, La Popular, 
la construcció del Mercat Central, el grup escolar Saavedra, entre altres 
coses. A finals del segle XIX i principis del XX, Tarragona encara estava 
derrocant pedres i runes, de resultes de la guerra de 1811. Mentre sortia 
de les muralles, l’actual Part Alta, i desenvolupava plans d’eixample urba-
nístics, el Modernisme va influir en tot un seguit de nous edificis públics i 
privats que encara estem gaudint, malgrat l’enderrocament d’alguns edifi-
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cis com la Casa Güell, “La dinamita”, de Josep Maria Pujol de Barberà, en el 
número 2 de la Rambla Nova. Arquitectes, pintors, escultors, músics, es-
criptors, dissenyadors gràfics i artistes catalanes de renom mundial, com 
Antoni Gaudí, Josep Maria Jujol, Lluís Domènech i Montaner, Santiago 
Rusiñol, Ramon Casas, a més dels locals però també importants com els 
arquitectes Pujol de Barberà, Ramon Salas i Pau Monguió, els escriptors 
Josep Pin i Soler, Josep Ixart, Antoni Rovira i Virgili, sense oblidar molts 
noms de persones i tallers menys coneguts però de gran vàlua. 

La segona estirada de la Rambla es generà als anys vint del segle XX, 
gràcies a la iniciativa de l’enginyer tarragoní, oriünd d’Altafulla, Josep Ca-
bestany, que en projectà la prolongació fins al riu Francolí amb l’excusa 
d’enllaçar la carretera de Castelló amb la de Lleida. Allò que es dugué a la 
pràctica, però, fou força més reduït, encara que no deixà de ser important: 
espai situat entre la sucursal del Banc d’Espanya i la desapareguda fàbrica 
Mostelle, i la seva urbanització, inicialment, es plantejà com una conti-
nuació morfològica de la Rambla, és a dir, passeig central amb arbres als 
costats, calçades per als vehicles i voreres a banda i banda, i amb una plaça 
circular al final; aquest tram fou transformat en avinguda i retolat amb el 
nom de Vallellano, per tal d’agrair aleshores ministre d’Obres Públiques, 
Fernado Suárez de Tangil, el suport que havia donat a les gestions realit-
zades per obtenir per a Tarragona el pas de tots els vehicles. Actualment 
és la Rambla de nom i aspecte. La tercera prolongació es feu a meitat del 
nou-cents, que allargava la Rambla uns 450 metres més, i que actualment 
ha adquirit la fisonomia de la Rambla. 

El segle XIX va significar la modernització del traçat urbà de Tarra-
gona. El model de ciutat il·lustrada es va plasmar en els primers anys del 
segle XIX a la nova població del port. Saturnino Bellido, el 1883, reflexiona 
sobre el futur urbanístic i el desenvolupament de les infraestructures de la 
ciutat. El 1884 Salas va dissenyar la urbanització del terrenys situats amb-
dós extrems de la Rambla Vella, juntament amb un projecte de reforma 
de la Part Alta. Amb els precedents existents, el 1894 Pau Monguió pre-
senta el projecte d’urbanització de la zona amb el nom d’Eixample Parcial, 
amb el propòsit d’obtenir noves subvencions de l’Estat per concloure’l. No 
obstant això, aquest projecte era deutor dels estudis de SALAS (1884), i 
posteriorment va ser inclòs en l’estudi de l’Ampliació d’Eixample elaborat 
per l’arquitecte tarragoní Josep Maria Pujol de Barberà, l’any 1919.
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Elena de Ortueta escriu: 

 “La zona d’unió era de caràcter eminentment residencial. El llarg 
procés constructiu hi va afavorir la varietat de solucions estilísti-
ques, però amb un element en comú: la pedra de llisos. En van ser 
espais singulars la Rambla Nova i la zona enjardinada del passeig de 
les Palmeres, S’hi van aixecar cases burgeses, però també habitatges 
de lloguer. Arquitectes com Barba, Tomàs, Salas, Monguió i Pujol hi 
van deixar la seva empremta personal. Tanmateix, van sobresortir 
també les arquitectures representatives —entitats bancàries— i re-
ligioses., juntament amb l’escultura monumental vinculada als sím-
bols nacionals”.

L’eixample de mitjans del segle XIX havia estat executat només parcial-
ment i hi quedaven encara molts espais per ocupar. En conseqüència, du-
rant les dues primeres dècades del segle XX, va ser allà on preferentment 
es construïren els edificis nous de la ciutat, ubicats fonamentalment a la 
Rambla de Sant Joan, eix principal i vertebrador d’aquest espai urbà. Pau 
Monguió, arquitecte municipal (1890 - 1896), el 20 de novembre de 1894 
va enllestir un projecte d’eixample, continuant les línies iniciades pel seu 
antecessor en el càrrec, Ramon Salas, que es projectava més enllà de les 
muralles de ponent. El projecte d’eixample de Tarragona havia estat ideat 
sota criteris humanistes hereus de la il·lustració, època en què es van co-
mençar a plantejar les ciutats sobre una estructura ordenada i en la qual 
s’imposaren les primeres regles urbanístiques. L’arquitectura academicis-
ta i classicista conformaven aquestes noves parts de les poblacions. Els 
arquitectes i els mestres d’obra que havien projectat els primers edificis a 
l’eixample de Tarragona havien estat formats en els estils clàssics i no el va 
ser dif ícil adaptar-se a les normes establertes.

Abans de comptar amb un pla, a Tarragona hi havia dos vials exteriors, 
el que anava des de la Rambla Vella al punt on es construiria el primer 
gran pont sobre el Francolí i el que anava des de la Part Baixa en direcció 
a Lleida, en definitiva, dues carreteres que es creuaven on avui ho fan els 
carrers de Ramon i Cajal i de Prat de la Riba. Menys important era el camí 
cal al cementiri, que passava a ser la carretera de Pont d’Armentera. El Pla 
de la zona d’eixample de Tarragona va ser redactat per Pujol de Barberà 
l’any 1919 i va ser aprovat per Reial decret el 1922. El Pla respectava el 
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traçat dels vials esmentats i configurava la prolongació de la Rambla Nova 
com a eix central i privilegiat de la ciutat. A partir de la trama ortogonal en 
curs d’execució, el Pla optava per un sistema radial i creava el nou centre, 
la plaça Imperial Tarraco, on arribaren fins a vuit avingudes, com ara les 
carreteres cap a Barcelona, València i Lleida. A la zona oest, per les seves 
condicions topogràfiques configurava un parc públic, el parc del Francolí. 
També fixava el límit de l’eixample a l’avinguda de Catalunya, com a vial 
final de circumval·lació pel nord, encara que incomplet per l’oest, on ana-
va el gran parc. El traçat es va començar al camp del Nàstic l’any 1922 al 
principi de l’avinguda. Més endavant, la caserna militar el 1946 i la presó 
el 1951 es van construir seguint la nova alineació, que es feia concèntrica 
a la plaça Imperial Tarraco, seguint la curvatura marcada per la Casa Bloc 
el 1945, projectat per l’arquitecte Josep Maria Monravà. Per tant, la cor-
recció final del traçat de l’avinguda de Catalunya es va configurar els anys 
quaranta i la culminació del pla d’eixample de 1922 es va materialitzar amb 
la urbanització total d’aquesta avinguda, inaugurada el 1972, cinquanta 
anys després de l’aprovació del Pla. 

A Tarragona, a causa de la poca activitat edificatòria d’aquest període, 
l’onada modernista, que s’havia iniciat a finals del segle XIX, arribà ja ben 
entrat el segle XX, tot i així, deixà una empremta significativa a la Rambla. 
El més veterà i representatiu del grup d’arquitectes vinculats al modernis-
me que van tenir ocasió de participar en la configuració de la Tarragona de 
començaments del segle XX és, sens dubte, Ramon Salas 

Quan s’inicia el Modernisme, Ramon Salas era l’arquitecte municipal, 
des del 10 d’abril de 1883, i tenia 35 anys. El 22 de desembre de 1876 el rei 
Alfonso XII aprovà el decret de les Corts mitjançant el qual es declarava 
obres d’actualitat pública els eixamples de les poblacions, amb els seus 
carrers, places, mercats i passejos. Tarragona confià aquest estudi al seu 
arquitecte municipal. Sala redacta l’any 1884 una extensa Memoria sobre 
el Ensanche de Tarragona, obra inèdita i bàsica per l’estudi del desenvolu-
pament urbanístic des de finals del segle XIX i en realitat és el segon Plano 
de Ensanche, que projecta amplia la ciutat cap a l’oest. Més endavant Tar-
ragona es va beneficiar del paper neutral d’Espanya en la Primera Guerra 
Mundial (1914 – 1918). La ciutat experimenta un creixement provocat 
pel comerç i l’exportació cap als països bel·ligerants. Al passeig de Sant 
Antoni es van construir les cases Ripoll i, al costat de la muralla, la Casa 
Ximenis. A la Rambla teníem el col·legi de les Teresianes i la desapareguda 
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Casa Ventosa. La Ramba és, sens dubte, l’eix central i el màxim exponent 
del Nou eixample burgès. L’alcaldia concentra els seus esforços per acon-
seguir un espai representatiu i digne, exponent clar de propaganda de la 
ciutat moderna. La Rambla era el nou estàndard de la modernitat i en el 
seu embelliment van anar participant diversos tècnics. El mobiliari urbà, 
quioscos, bancs, fonts, fanals, ajudarà a canviar la fesomia de la via i en 
certa mesura serà com una ampliació dels habitatges. Les noves modes i la 
necessitat d’unir les dues zones, l’extrem est i el passeig de les Palmeres, va 
permetre la creació d’un artístic banc continu amb les formes historicistes 
dissenyades per Ramon Salas (20/07/1889), però fetes la majoria sota la 
supervisió de l’arquitecte tarragoní Pau Monguió. Salas indicà la dispo-
sició dels diversos materials: la barana de ferro, pilastres de ferro fos, els 
adorns i el travesser de ferro laminat i els coronaments dels travessers de 
zinc i ferro fos. Aquesta icona de la ciutat, “anar a tocar ferro”, amb més de 
cents anys de vida és un referent modernista. 

Ramon Salas i Ricomà (1848 – 1926) nascut a Tarragona el dia 20 d’abril 
de 1848, filla de Pau Salas i Tecla Ricomà. Comença els seus estudis en 
escoles públiques i també en el Seminari. L’any 1869 es llicencia amb Ci-
ències Exactes i aconsegueix el títol d’arquitecte a l’Escola d’Arquitectura 
de Barcelona l’any 1873. Va ser professor de Matemàtiques en un col·legi 
tarragoní. Fundà la Germandat de Jesús Natzarè.

Des del 10 d’abril al 27 de juny de 1883 va ser arquitecte municipal fins 
al 12 de maig de 1890, també va anar ocupant aquesta plaça interinament 
cada cop que hi hagué la vacant: 18 de desembre de 1896 fins al 30 de 
juny del 1897 i des del 13 de febrer de 1908 al 12 d’octubre de 1908. L’any 
1887 com arquitecte municipal va ser nomenat director dels Bombers de 
Tarragona i va organitzar i modernitzar el servei d’incendis de la ciutat. Va 
ser arquitecte provincial des de l’any 1890 (10 d’abril) i diocesà des de l’any 
1894, fins el seu òbit. L’any 1913, coincidint amb la seva jubilació és nome-
nat com a cap honorífic del Cos de Bombers de Tarragona. Va ser nomenat 
arquitecte del Ministeri de Foment per a Catalunya i Aragó. 

Des del punt estilístic Salas pertany al moviment arquitectònic moder-
nista, també amb influències historicistes, i potser afinant més el podem 
incloure perfectament a l’anomenada “arquitectura ruskiniana” caracterit-
zada per la lluita de la matèria i la forma. Què val més Birmigham o Flo-
rència? A Catalunya ruskinians van ser el medievalista arqueològic Jeroni 
Martorell (1877 – 1951), els neoegipcis Josep Fontseré Mestre (1829 – 
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1897) i Josep Vilaseca i Casanovas (1848 – 1910), el gòtic/rococó Enric Sag-
nier (1858 – 1931), també els “modernistes” Josep Puig i Cadafalch (1867 – 
1956), Lluís Domènech i Montaner (1849 – 1923), Antoni M. Gallisà Soqué 
(1861 – 1903) i Bonaventura Bassegoda Amigó (1862 – 1940).

Altres arquitectes coetanis amb Salas i vinculats amb el Camp de Tar-
ragona, per haver nascut aquí o haver projectat edificis al territori són, en-
tre altres: els tarragonins Josep Domènech Estapà (1858, Cabrera de Mar 
1917), Pau Monguió Segura (1965, Barcelona 1956), Francesc de Paula 
Morera Gatell (1869, Lleida 1951), Josep Maria Pujol de Barberà (Tarrago-
na, 1871 – 1949) i Josep Maria Jujol Gibert (1879, Barcelona 1946), els reu-
sencs Antoni Gaudí Cornet (1852, Barcelona 1926), Pere Caselles Tarrats 
(1864 - 1936), Francesc Berenguer Mestres (1866, Barcelona 1914), Joan 
Rubió Bellver (1871, Barcelona 1952) i Domènec Sugrañes Gras (1878, 
Barcelona 1938), els vallencs Josep Maria Vives Castellet (1888 – 1954) 
i Cèsar Martinell Brunet /1888, Barcelona 1973) i els barcelonins Lluís 
Domènech i Montaner (1849 - 1923), August Font Carreras (1845 - 1924), 
Enric Sagnier Villavechia (1858 - 1931), Juli M. Fossas Martínez (1868 - 
1946) i Bernardí Martorell Puig (Barcelona, 1877 – 1937)

Cronològicament les obres arquitectòniques de Ramon Sala són: 1878-
1880, església de Sant Pere del Serrallo, que l’arquebisbe Constantí Bonet 
Zanuy va pagar; 1882, 22 de maig, Casa de Pablo Sala, Rambla Nova/Adrià; 
1883-1885, plaça de toros de monument de Roger de Llúria; 1888, pedestal 
del monument de Roger de Lauria i reformes i millores a l’Ajuntament; 
1889, la barana de ferro del Balcó del Mediterrani executada pel taller de 
serralleria de Lorenzo Casas, es va crear un artístic banc continu amb les 
formes historicistes delineades d’acord el projecte de 20 de juliol de 1889, 
que foren supervisades per l’arquitecte tarragoní Pau Monguió Segura; 
1899, edifici unifamiliar residencial d’inspiració eclèctica que va promoure 
Eduard Bridgman i que actualment és la seu de Cambra de la Propietat 
Urbana de Tarragona; 1907, la Casa Salas, que va ser el seu propi habitat-
ge; 1908-1909, Ermita de la Salut; 1912, Museu Arqueològic Provincial i 
Biblioteca; 1913, projecte de Creu monumental i templets amb motiu de 
les festes Constantines, realitzat a llapis; 1914, dependències al costat de la 
Sagristia major de la Catedral, tinta xina amb ombres; 1917 va presentar el 
projecte del concurs per acabar el cambril de la Mare de Déu del Carme de 
l’església dels Pares Carmelites, que va guanyar Josep Maria Jujol. Analit-
zant l’obra de Salas se’n pot veure l’evolució. Les primeres obres són mar-
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cadament historicistes: neogòtic a la Casa dels Canonges, al Pla de Palau, 
o neomudèjar a la plaça de braus. El pedestal del monument de Roger de 
Llúria està marcat per l’eclecticisme, però, en canvi, en el disseny de la ba-
rana del passeig de Santa Clara, el tocar ferro, s’identifica l’opció de noves 
formes allunyades dels classicismes. La casa de la seva propietat, número 
25 de la Rambla Nova, en la qual l’adopció del llenguatge modernista en-
trelligat a l’historicisme gòtic és més que evident.

Sense poder precisar la data de realització tenim una sèrie de projec-
tes de caràcter religiós: pas de la confraria dels natzarens, sepulcre i sala 
dels vestidors de la Catedral, altar major del Sant Francesc, convent de les 
Germanes Carmelites Terciàries, asil de les Germanets del Pobres (ender-
rocat), l’Audiència Provincial (plaça del Pallol), Teatre de l’Ateneu Tarra-
conense de la Classe Obrera al número 20 de la Rambla Nova, actual hotel 
Lauria, també coneguda com Casa Tomàs Rosell, quiosc de la Rambla Sant 
Joan (ara Nova), Cases Sala/Miret, Castellví i Boxó, números 36, 38 i 41 de 
la Rambla Nova i, sobretot, l’escala monumental, espectacular i agosarada, 
en l’acabament de la Rambla Nova, al Balcó del Mediterrani, per apro-
par-se a la platja del Miracle, que mai s’ha construït. 

Urbanísticament Salas redacta l’any 1884 una Memoria sobre el Ensan-
che de Tarragona, obra inèdita i bàsica per a l’estudi del desenvolupament 
urbanístic de Tarragona des de finals del segle XIX, en realitat es tracta del 
segon Plano de Ensanche, que projecta ampliar la ciutat cap a l’oest; el 7 de 
juny de 1889 s’exposa el Pla general d’urbanització dels afores.

Altres obres a citar i realitzades fora de Tarragona són: Valls, projecte 
1896, façana de la casa de la ciutat; les antigues escoles públiques de Xerta 
el 1895 (actual Ajuntament); també les antigues escoles públiques Miquel 
Granell d’Amposta, que és l’actual Museu de les Terres de l’Ebre; Zarago-
za, consolidació dels fonaments del Pilar, amenaçats per les filtracions de 
l’Ebre i diverses obres en el monestir de Poblet.

L’any 1875 es fa soci de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense/
RSAT, l’any 1876 és comissionat pels treballs de restauració del mosaic de 
la Medusa i és tresorer de la RSAT des de 1901. És acadèmic corresponent 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i Caballero de la Or-
den de Isabel la Católica. Ramon Salas va tenir un paper important en el 
camp de l’estudi i va publicar la Guía Histórica y Artística del Monasterio 
de Poblet l’any 1893, del qual va sortir una edició abreujada el 1903 i Guía 
del Real Monasterio de Santes Creus el 1894. 
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Mort el 4 d’abril de l’any 1926. Les seves despulles estan al cementiri 
de Tarragona, ocupant la tomba número 12 de la placeta existent al final 
de la via de Sant Joan. Per finalitzar recordem el que la historiadora Elena 
de Ortueta escriu: “Ramon Salas va intentar donar un aspecte de grandi-
ositat al passeig i va voler resoldre la comunicació de la talaia amb el mar, 
per salvar no sols el desnivell sinó també el cinturó de ferro definit pel 
ferrocarril. Dibuixà una gran escalinata amb uns quants grups de graons 
que, en una primera secció, definí dos braços paral·lels per desembocar 
després en un sol. S’hi van disposar dues terrasses de descans: la més ele-
vada estaria decorada amb l’heràldica de la ciutat, mentre que la segona 
disposaria d’una bella font, potser de rocalla. Es tracta de donar una nova 
entrada a l’urbs”. També sabem que l’enginyer Tomàs Brull va presentar 
un projecte per col·locar un ascensor amb corrent altern amb l’objectiu de 
facilitar-hi l’accés. La comissió d’obres elogià el projecte, que permetia un 
accés còmode entre la Rambla i l’estació del ferrocarril, per un costat, i el 
balneari recentment edificat a la platja, per un altre. Però la sol·licitud no 
fou aprovada. Han hagut de passar cent anys, perquè finalment existeixi 
l’accés somiat. L’Autoritat Portuària, d’acord amb el projecte de l’enginyer 
de camins Joan Borràs, inaugura la passarel·la entre la Rambla/Baixada del 
Toro i el passeig marítim i l’estació del ferrocarril, el mes de juny de 2018.
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1) Balcó del Mediterrani (Tarragona)
2) Casa Salas (Tarragona)
3) Plaça de Toros o Tarraco Arena Plaça 
(Tarragona)
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DOMèNEC SUGRAÑES GRAS
Josep Maria Tarragona Clarasó

Xalet Bonet o Voramar (Salou)
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La vida i l’obra de l’arquitecte Domènec Sugrañes i Gras, si la seguim per 
un fil cronològic, es pot considerar en cinc etapes.

Primera etapa:
11 de desembre de 1878 - 1 de gener de 1902 (fins als 23 anys): Orígens i 
formació inicial

Domènec Sugrañes i Gras nasqué a les 12:00 del matí de l’11 de desembre 
de 1878 a Reus, al domicili familiar del carrer de Sant Josep i Sant Manuel, 
n. 6, pis 2n. (avui el tram del carrer de Josep Anselm Clavé entre el carrer 
de Sant Miquel i la plaça de la Llibertat). 

El pare, Domènec Sugrañes i Gasol, era pastisser i la mare, Maria Gras i 
Fortuny, tenia aleshores vint-i-dos anys. L’avi patern, Ramon Sugrañes, era 
un teixidor natural de Constantí i l’àvia paterna, Maria Gasol, era de Reus. 
Els avis materns, Francisco Gras i Josepa Fortuny, eren de Reus.

Fou batejat a la prioral de Sant Pere als quatre dies, el 15 de desembre 
de 1878, fent de padrins l’avi patern, Ramon, i l’àvia materna, Josepa. Se li 
imposaren els noms de Domènec, Ramon i Josep. 

Segons Xita Sugrañes i de Franch —filla de Domènec Sugrañes—, a 
l’obrador de la pastisseria familiar, El Globo, es feien tertúlies, a les quals 
acudia el pare d’Antoni Gaudí. Quan venia l’Antoni Gaudí, 26 anys més 
gran que el Domènec, comentant les seves facultats per al dibuix, repetia 
a la mare: “Aquest noi hauria de ser arquitecte”. 

Domènec obtingué el títol de Batxiller amb la qualificació d’excel·lent el 
25 de juny de 1894, amb 15 anys. Poc abans, havia demanat a l’Ajuntament 
de Reus una subvenció per estudiar Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
a Barcelona. Li fou denegada, malgrat haver explicat que els pares no en 
tenien prou recursos i que ja s’havia iniciat en l’Enginyeria de Camins amb 
el mestratge del senyor arquitecte municipal.

Domènec es traslladà a Barcelona per iniciar el camí de l’Escola d’Arqui-
tectura. Començava a la Facultat de Ciències, de caràcter selectiu, i seguia, 
ja a l’Escola d’Arquitectura, amb dos exàmens d’ingrés de dibuix, tècnic i de 
figura, un curs preparatori i els quatre cursos de la carrera pròpiament dita. 

Com Domènec ja era pràctic en el dibuix geomètric, es matriculà a “Di-
buix de figura”. Per pagar-se l’estada a la capital, a més dels diners que li 
enviaven els pares, es posà a treballar al despatx de l’arquitecte barceloní 
Joan Pons i Trabal (1855-1927).
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Joan Pons havia estat company de curs d’Antoni Gaudí i havia tingut 
amb ell l’afer de les Tereses. Enric d’Ossó li havia encarregat la casa gene-
ral de la Companyia de Santa Teresa, un edifici impressionant de 60 m de 
façana per 17 m d’amplada, començat l’1 de setembre de 1880. Repetint la 
història de Bocabella i la Sagrada Família, des dels inicis D’Ossó no s’en-
tengué amb Pons i el substituí, un cop acabada la primera planta per en 
Gaudí, recomanat per mossèn Cinto Verdaguer i en qui diposità una con-
fiança absoluta. En Gaudí, també com a la Sagrada Família, canvià el pro-
jecte, sense deixar d’aprofitar tot allò fet pel seu antecessor. D’això, quan 
Domènec Sugrañes arribà a Barcelona, feia només sis o set anys. 

Sembla que el jove Domènec establí els primers contactes barcelonins 
amb Gaudí un any després d’arribar, el 1896, molt probablement dins del 
cercle dels reusencs “exiliats” a Barcelona. És gairebé segur que el 1898 ja 
fes treballs per a en Gaudí, que llavors dibuixava la casa Calvet, delineada 
per Francisco Berenguer (Reus, 1866 - Barcelona, 1914) amb l’ajuda dels 
arquitectes Juli Batellvell i Arús (Sabadell, 1864 – Barcelona, 1928) i Joan 
Rubió i Bellver (Reus, 1870 – Barcelona, 1952).

El 1900 morí el pare de Domènec i sembla que en Gaudí, aleshores de 
48 anys, se sentí inclinat a apadrinar el jove orfe, veient potser que patia 
circumstàncies similars a les d’ell mateix: un noi de Reus sense diners que 
vol fer-se arquitecte a Barcelona. Que a més no es desvinculava de Reus, 
ja que el 1901 va dissenyar la capçalera de la segona època de la revista del 
Centre de Lectura i se’n feu càrrec de la crònica artística des de Barcelona. 

Segona etapa:
1 de gener de 1902 - 30 d’abril de 1908 (dels 23 anys als 30 anys i mig): En 
Gaudí el forma com a arquitecte

Domènec superà els selectius de la Facultat de Ciències el 1902. Se li obri-
en les portes de l’Escola d’Arquitectura, dirigida aleshores per Domènech 
i Muntaner, cosa que en Gaudí menyspreava. Domènec Sugrañes, doncs, 
rebria la seva formació com a arquitecte a l’obrador de la Sagrada Família, 
presentant-se com a alumne lliure als exàmens de l’Escola.
Allà, a l’obrador de la Sagrada Família, delineà els dibuixos de la tanca i la 
porta de la Finca Miralles, que en Gaudí signà el 18 d’abril de 1902. 

Amb aquesta obra, en Gaudí feia un pas cap a la seva llibertat d’estil 
respecte de la casa Calvet. La corba que corona el mur i la porta no és 
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una corba barroca, sinó una corba lliure, de traç natural. I les parets, per 
primer cop a l’obra d’en Gaudí, perden la superf ície plana i es fan guerxes, 
abandonant la pobresa de formes de la història de l’arquitectura per retor-
nar a la riquesa de la natura. 

L’any següent, 1903, en Gaudí visità Reus el 14 de maig per engegar la 
reforma del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, idea que havia 
sorgit en la peregrinació del 1900 i per a la qual ja s’havien reunit 6.851 
pessetes de donatius. L’arquitecte, seguint la seva manera habitual de pro-
jectar, havia enllestit la maqueta de guix el 18 d’abril de 1903. No sabem 
fins a quin punt el jove Domènec Sugrañes havia col·laborat en aquesta 
maqueta, però l’encàrrec oficial dels administradors del santuari, el 3 de 
juny, es feu a en Gaudí i els seus col·laboradors reusencs: l’arquitecte Joan 
Rubió l’encara estudiant Domènec Sugrañes. Com és sabut, Francisco Be-
renguer, l’altre reusenc de l’equip d’en Gaudí, no tenia el títol d’arquitecte; 
d’altra banda, hi havia altres dos arquitectes reusencs, que no treballaven a 
l’obrador d’en Gaudí: Pere Caselles i Tarrats (Reus, 1864 – 1936) i Francesc 
Batlle i Amprés. En principi, la idea era que tots hi col·laboressin en les 
obres, iniciades el 3 de juliol i ben aviat suspeses. 

Després d’aquest entrebanc, Domènec Sugrañes volgué reivindicar el 
nom de Gaudí al Reus que paralitzava el seu projecte del santuari de la 
Mare de Déu de Misericòrdia. Publicava a la crònica artística de la revista 
del Centre de Lectura del 15 d’octubre de 1903, sobre la Sagrada Família:

 
 “En aquexa obra, com en totas las obras d’un geni, tot está rahonat, 

res hi ha que hi sigui obehint al capritxo, sino que cada element, cada 
detall, obeheix a un plan fixo y tendeix a un fi determinat, cada cosa 
per insignificant que sembli á primera vista, examinada amb deten-
ció es veu que no és inútil, que no pot prescindirse d’ella, sense que’l 
conjunt se’n ressenti, puig que tot contribuieix á l’harmonía general 
que doman tota l’obra, tot té una significació propia, un simbolisme 
ben marcat. (...) 

 Que Déu allargui la vida al home que ha sigut capás de concebir tal 
monument pera que pugui durlo a bon terme, puig q’ell ha d’esser 
una de las obras que més alt posará el nom de Catalunya renaixenta”.

Domènec Sugrañes s’havia guanyat la plaça l’obrador de la Sagrada Fa-
mília. Als vint-i-cinc anys, el 1904, comença a fitxar cada matí. En aquells 
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moments, la torre de Sant Bernabé, la més propera al mar, arribava als 45 
metres d’alçada. La disminució de les almoines no donava per anar més de 
pressa. La resta del temple anava agafant forma com a projecte a la ment 
d’en Gaudí, d’on passava a poc a poc a croquis, dibuixos i una maqueta de 
guix d’escala 1:25. 

Tanmateix, era una època de gran activitat per a l’equip d’en Gaudí. Al 
Park Güell, s’havien acabat els pavellons i l’escalinata; a Mallorca, comen-
çava la reforma de la Seu i a Barcelona s’enllestien les obres de Bellesguard 
i es feia el projecte de la casa Batlló. 

El primer encàrrec individual que rebé del mestre Gaudí fou el pou de 
Bellesguard. Les instruccions eren donar-li forma de drac de pedra. 

L’afillament per part d’en Gaudí es feu total el 1905, amb la mort de la 
mare. Domènec era completament orfe i en Gaudí comença a fer-li de pare.

Aquell any, s’inicià la Pedrera, el 13 de setembre de 1905. Per a aquesta 
obra, s’incorporà a l’equip un nou arquitecte: Josep Canaleta i Cuadras 
(1875-1950), que havia obtingut el títol el 1902.

El constructor de la Pedrera era el mateix que la casa Batlló, Josep Bayó 
i Font. En Gaudí li manà d’aterrar només la meitat del xalet Ferrer-Vidal, 
que ocupava, amb el seu jardí, el solar comprat per Perico Milà amb els 
diners de la seva esposa, Roser Segimon, al Passeig de Gràcia amb Pro-
vença. Canaleta i Sugrañes s’hi traslladaren per a dibuixar els plànols. A 
l’obrador de la Sagrada Família, hi romangueren Francisco Berenguer i 
Joan Rubió, arquitectes ja fets amb qui don Anton tenia confiança plena. 

Durant aquest llarg procés, Sugrañes enllestí totes les assignatures de la 
carrera. En Gaudí era partidari públicament de tancar l’Escola. Domènec 
Sugrañes en fou l’exemple, format personalment per don Anton, amb qui 
treballà tota la vida. Quin interès podia tenir, doncs, en el títol oficial?

En Gaudí li estengué un títol atorgat per ell mateix. Datat el 30 de maig 
de 1908, certificava que “el seu company Domènec Sugrañes l’ha auxiliat 
en els treballs tècnics amb una intel·ligència i diligència del tot notables”.

Tercera etapa:
30 de maig de 1908 - 8 de febrer de 1914 (dels 30 anys i mig als 35 anys): 
Migparteix la jornada entre l’obrador d’en Gaudí i altres projectes

El 14 de juliol de 1908, Sugrañes es casà a l’església de Sant Francesc de 
Paula de Barcelona amb Francisca de Franch i Capdevila, que s’havia in-
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troduït dos anys abans al cercle dels reusencs exiliats a Barcelona en fer-se 
amiga de la filla de Josep Martí i Folguera, amb qui coincidia en les classes 
de pintura de Juli Borrell. Sugrañes esdevingué pubill a la casa pairal de 
Capellades, on dissenyà els mobles del dormitori i on nasqué el primer fill, 
Ramon, força més tard, el 1911. A Capellades, fou arquitecte municipal i 
hi construí l’escola. 

Avançaren les obres de la Pedrera i arribà el moment de fer els falsos 
sostres. Don Anton va manar penjar del forjat del pis superior una sèrie de 
llistons de fusta. Un cop fixats, Sugrañes i Canaleta li donaven al contrac-
tista Josep Bayó la mesura de cada un dels llistons, que eren tallats amb 
precisió. En aquest escalonat de llistons hom clavava el canyís trenat sobre 
el qual es feia el guix, quedant la superf ície guerxa desitjada pel mestre. 
Hi aparegueren remolins d’aigua, les gotes que forma una pedra en caure 
al llac, etc.

Fou el moment quan Gaudí patí la forta depressió f ísica i psicològica a 
causa de  la qual el seu amic i metge Pere Santaló se l’endugué a Puigcerdà 
perquè es desconnectés de tot. Sugrañes romangué a l’obrador, ajudant 
Francisco Berenguer en la continuació de la Sagrada Família i les altres 
obres. 

El mestre tornà de Puigcerdà la tardor de 1911 decidit a dedicar-se amb 
exclusivitat a la Sagrada Família, “l’obra”, cosa que amb la penúria d’al-
moines era una forma de vida gairebé monàstica. Per això, volia que els 
seus ajudants hi dediquessin només mitja jornada i l’altra meitat tingues-
sin encàrrecs ben remunerats, més si començaven a tenir família, com 
Domènec Sugrañes. 

Així doncs, aquest demanà a l’Escola l’expedició del títol oficial, que 
Domènech i Muntaner li lliurà el 2 d’agost de 1912. Sembla que la seva 
primera feina a les tardes fou col·laborar amb l’arquitecte Manuel Joaquim 
Raspall i Mallol (1897-1937) en el projecte de “El Sport”, inaugurat el 1914, 
encàrrec que probablement li vingué gràcies al mateix Gaudí. 

Quarta etapa:
8 de febrer de 1914 - 17 de juny de 1926 (dels 35 anys als 47 anys i mig): 
Migparteix la jornada entre auxiliar d’en Gaudí i els seus propis projectes

El problema vingué quan Francisco Berenguer finà, el 8 de febrer de 
1914, als seus quaranta-set anys. Sugrañes ocupà immediatament el seu 



[238]

lloc com a auxiliar de don Anton, mentre Jujol, Rubió i Canaleta continu-
aven les seves tasques específiques com a col·laboradors en projectes con-
crets. La seva funció principal continuà sent fer la maqueta i els dibuixos 
que permetrien en el futur, després de la mort del genial artista, continuar 
i completar “l’obra”, a mesura que la Providència fes arribar els diners ne-
cessaris. El mestre, doncs, estava formant Domènec com el seu successor 
en el treball de dirigir la construcció d’aquella basílica que pensava deixar 
projectada fins a on fos possible en forma de maquetes i plànols. 

A les tardes, el maig de 1914 feu una obra menor: la tribuna de la façana 
de Ronda de Sant Pere, 29, per a la senyora Juana Blanco. I el 3 de juny de 
1914, signà la reforma d’uns baixos al passatge dels Camps Elisis (Carrer 
de València), per a Manuel Maria de Sivatte i Llopart (1865-1931), conegut 
dirigent carlí retornat de l’exili. Per al mateix client, l’agost del 1914 refor-
mà la façana de la seva casa del Passeig de Gràcia, 70-72. Naturalment, 
és del tot probable que l’encàrrec d’una casa al Passeig de Gràcia per a un 
arquitecte novell i sense relacions familiars amb la burgesia barcelonina 
fos la cessió per don Anton d’un encàrrec que li havien fet a ell, interessat 
aleshores en dedicar les energies del que li quedava de vida a projectar la 
Sagrada Família. En tot cas, la façana de la casa Sivatte és clarament gau-
diniana: filla menor de la casa Calvet, de la casa Batlló i de la Pedrera. Cre-
iem que només amb la inspiració i la tutoria immediata i paternal de don 
Anton fou possible per al jove Sugrañes fer aquesta façana, molt superior 
artísticament a totes les que feu després pel seu compte. 

Don Anton es dedicava a “l’obra” amb una excepció: el santuari de la Mare 
de Déu de Misericòrdia. Els administradors en plantejaren de nou la refor-
ma de la façana i en Gaudí presentà el seu projecte generosament signat 
també pels altres dos arquitectes reusencs de l’obrador: Rubió i Sugrañes. 

Els tres, en una data entre 1911 i 1915 que no he pogut precisar, es van 
desplaçar a Reus per presentar el projecte, per al que havien aconseguit un 
bon mecenatge. Al matí, tingueren una reunió amb els administradors per 
fixar el pla de treball, que incloïa els misteris del Rosari al llarg de l’avin-
guda que menava a la façana del santuari. Durant la pausa de l’esmorzar, 
la cosa es girà i els administradors rebutjaren el projecte de Gaudí, Rubió 
i Sugrañes. 

Quan Jesús va anar a Natzaret, on s’havia criat, a predicar per primera 
vegada un dissabte a la sinagoga, va ser mal rebut a causa de les enveges 
locals. Va dir: “Us asseguro que cap profeta no és ben rebut a la seva pà-
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tria”. Tots es van indignar a la sinagoga i, aixecant-se, l’empenyeren fora la 
ciutat i el dugueren fins a un sortint de la muntanya, damunt la qual era 
edificat el poble, per estimbar-lo. Ell, però, passant per entremig d’ells, se’n 
va anar (Lc 4, 16-30). 

Malgrat conèixer l’Evangeli perfectament i meditar-lo, l’Anton de la 
Calderera s’enutjà enormement i cridà als seus dos companys:

—Marxem, que al nostre poble no ens volen els plànols, la maqueta ni 
la direcció. (…) I això que fins i tot portaríem diners.

El desembre de 1914, Sugrañes rebé un altre petit encàrrec des de l’entorn 
d’en Gaudí: un magatzem per a Josep Llimona, l’escultor, a Diagonal-Bruc. 

Entre el gener de 1915 i 1916 fou remodelada i ampliada la plaça El Sport. 
Passà a denominar-se La Monumental. Domènec Sugrañes col·laborà amb 
l’arquitecte d’aquesta ampliació, Ignasi Mas i Morell (1881-1954), dotant 
la nova plaça d’un estil orientalista, de forta empremta gaudinista més que 
neomudèjar (com es classifica habitualment). Els arcs no són lobulars o 
de ferradura, com s’escauria a l’historicisme mudèjar, sinó parabòlics. La 
ceràmica que es combina amb el totxo és molt més neutra que en el mudè-
jar: només mosaics blaus i blancs, formant uns preciosos dibuixos que són 
l’arrancada de l’estil gràfic de Sugrañes en els mosaics i els esgrafiats. Les 
quatre torres que donen a la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de 
la Marina són coronades per ous (superf ície tridimensional obtinguda per 
un ovoide que rota 360º sobre l’eix major) recoberts de ceràmica; són unes 
formes que surten directament de la natura i de l’obrador d’en Gaudí i que 
Sugrañes no utilitzà mai més. Tal vegada La Monumental té la inspiració 
en un croquis d’en Gaudí! I més que probablement, el treball de Sugrañes 
en ella estava tutoritzat personalment per don Anton. 

Aquell any de 1915 nasqué la segona filla, Montserrat Sugrañes i de 
Franch.

Als matins, Sugrañes dedicava la major part del temps a la confecció de 
la nova maqueta, a una escala molt més gran que la ja acabada, que era de 
1:25. Es tractava d’un tram complet de la nau de la basílica a escala 1:10. 
El mestre havia introduït els paraboloides hiperbòlics, com a l’església de 
la colònia Güell, on ja s’havien construït els primers al porxo de la cripta. 
En Gaudí havia volgut provar-los f ísicament abans de fer-los servir a la Sa-
grada Família. Aquí, no calia repetir el procés de la maqueta esterostàtica 
de fils i saquets de perdigons per determinar les formes; tots els càlculs es 
feren amb paper i llapis, de la mà de Sugrañes. 
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Tota aquesta feinada d’anys es presentà al públic la festa de Sant Josep, 
19 de març de 1917, en la tradicional jornada de portes obertes de “l’obra”.

Aquells anys, s’ampliaren obres d’en Gaudí que havien estat acabades 
feia temps. Don Anton transmeté totalment a Sugrañes les dues en què 
ell havia col·laborat com a delineant quan s’havien fet: la finca Miralles i 
Bellesguard. A la finca Miralles només hi havia la porta i la tanca. Ara Su-
grañes feu la casa, en forma de barraca valenciana, seguin indicacions molt 
precises de don Anton. A Bellesguard, Sugrañes feu nous elements a la casa, 
construïda per Gaudí: la porta, els arrambadors del vestíbul, la pica i el gran 
fanal. Al jardí també feu diverses coses: la casa dels masovers, bancs, etc. 

El fill gran de Sugrañes, Ramon, ja tenia sis anys. Venia per “l’obra” i 
s’enfilava per les escales. Molts diumenges, els Sugrañes acompanyaven 
don Anton al seu habitual passeig per l’escullera. Qualsevol que els veiés, 
pensaria en una família i l’avi. Sugrañes sentia, com tants altres, una gran 
admiració pel mestre, per la seva intel·ligència creativa, però també una 
veritable devoció per la seva persona.

A les tardes, Sugrañes continuà cercant feines. El novembre de 1918, 
signà el projecte d’una església neogòtica (que no hem identificat) i refor-
mà un pis al carrer del Ripollés, per a Jaume Riera. El 1920 feu un cobert al 
passatge Font (Mallorca – Sardenya) per al Sr. Rocamora; i el 1921, un ga-
ratge al carrer de Sant Jacint per al mateix client. Aquell any 1921 comença 
una sèrie d’obres importants per a Ciriac Bonet i Escarser, client i amic per 
a qui feu el xalet de luxe Voramar, al front marítim de Salou, que aleshores 
es pensava desenvolupar urbanísticament a l’altura de Niça o Cannes. 

Era una casa plenament modernista —quan feia anys que havia triomfat 
el Noucentisme, i ningú no feia cases modernistes—, amb molts elements 
directament citats d’obres d’en Gaudí. El mateix 1921 feu a Mollet del Va-
llès una font pública de forja i ceràmica, també plenament modernista. 

A l’obrador de la Sagrada Família, mentrestant, es dedicava a refer els 
càlculs i la maqueta de la nau. Perquè en Gaudí havia introduït dues noves 
superf ícies naturals: l’helicoide i l’hiperboloide. Les columnes serien do-
bles helicoides que, a l’alçada del nus el·lipsoide, es ramificarien en bran-
ques inclinades i, una altra vegada, en branquetes encara més inclinades. 
Entre aquestes branquetes, s’obririen els hiperboloides del sostre.

A la Façana del Naixement, dibuixà el nou disseny dels terminals de les 
torres, dels quals es construí el de la més propera al mar, la de sant Berna-
bé. El 1922 Sugrañes abandonà el Modernisme i es passà al Noucentisme, 
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cercant el seu camí personal. L’hotel de Diagonal – Tuset, projecte signat 
al novembre, és un edifici gran i luxós que marcaria el seu estil a l’Eixam-
ple: Un Noucentisme que evoluciona cap al Neo Barroc. Els edificis es 
van carregant a mida que pugen, per desenvolupar-se plenament dalt de 
tot —com la casa Calvet, la casa Batlló i la Pedrera o la mateixa Sagrada 
Família. Tenen un aire de París —com buscaven tantes cases de l’Eixam-
ple—, aconseguit per les mansardes amb teulada inclinada de pissarra de 
la qual sobresurten les finestres i els nombrosos cupulins. Els balcons de 
pedra correguts als pisos alts accentuen el caràcter ascendent de la com-
posició. El pla general noucentista es combina amb elements heretats del 
Modernisme en què Sugrañes havia crescut com a arquitecte jove, com és 
el tractament entre la part alta de les finestres i els balcons immediatament 
superiors, finament esculpits de decoració floral. Com sempre, la porta és 
solemne, neoclàssica, i amb una reixa de gran bellesa.

El mateix novembre feu unes reformes interiors a la Rambla de Cata-
lunya, 65. I el 1923, una planta baixa i un primer pis al carrer de Vilamarí.

El 1924 i 1925 feu dos xalets més a Salou: el Miarnau i el Loperena; un 
a Reus: el Mas de Llevat; i un Cambrils: el Verd i Blau. També feu el pri-
mer edifici d’apartaments turístics a Salou: Sol i Mar, on els esgrafiats de 
les façanes foren dibuixats personalment per ell. I cal afegir el xalet de les 
Airoses, un refugi per a excursionistes a la serra de Prades. 

Sugrañes compaginà la tasca com a arquitecte amb la de pedagog, a 
l’Escola del Treball de la Mancomunitat. Hi publicà el Tratado comple-
to teórico y practico. Arquitectura y construcción. Durant la dictadura de 
Primo de Rivera, expulsat per solidaritat amb el professor de psicologia 
experimental, el belga Dwelshauwers, prosseguí privadament a l’Ateneu 
Politècnic i a l’Ateneu Enciclopèdic Popular. També va donar classes a les 
Escoles Provisionals de la Sagrada Família.

Cinquena etapa:
10 de juny de 1926 – 9 d’agost de 1939 (dels 47 anys i mig als 60 anys i mig): 
Migparteix la jornada entre la construcció de la Façana del Naixement i 
els seus propis projectes

El vespre del 7 de juny de 1926, en Gaudí no tornà a l’obrador de la Sagrada 
Família, al pis de dalt del qual li havien disposat una habitació per dormir, 
feia uns mesos. 
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Arribava a les 9:30. Una hora i quart més tard, a les 10:45, el vigilant, 
espantat, anà a la casa de mossèn Gil Parés, situada també dins del solar, 
i preguntà si l’arquitecte hi era. El mossèn també s’espantà i ordenà al vi-
gilant que llogués un taxi i recorregués les comissaries de policia i els dis-
pensaris de l’itinerari que cada tarda repetia en Gaudí, fins a l’Oratori de 
Sant Felip Neri i tornada a la Sagrada Família. Començà pel dispensari de 
la Ronda de Sant Pere, on l’informaren que cap a les sis de la tarda havien 
atès un ancià de barba blanca no identificat, atropellat a la Gran Via de 
les Corts Catalanes a prop del carrer de Bailèn. Li digueren que l’havien 
enviat al Clínic. 

Volà a comunicar-ho a mossèn Parés. El sacerdot pujà al mateix taxi i 
anaren a despertar qui feia el rol de fill de l’accidentat: Domènec Sugrañes, 
al seu domicili de la Ronda de Sant Pere, n. 25. Anaren d’hospital en hos-
pital fins que a les 12:45 de la matinada del 8 de juny el trobaren a una sala 
comuna de l’Hospital de la Santa Creu, com un pobre no identificat i en 
estat inconscient.

Sugrañes i mossèn Parés volgueren traslladar-lo a una clínica, però el 
metge de guàrdia ho desaconsellà i els metges titulars, quan arribaren a les 
9:00, ho prohibiren. Se’l posà en una petita cambra individual, on cap a les 
11:30, aprofitant una lleugera millora, se li administrà el Viàtic. Sugrañes 
fou una de les poques persones que envoltaven el llit. 

Un dia després, la matinada del dijous 10 de juny, en Gaudí entrà en 
agonia. A les 5:00 se celebrà missa d’agonia a la capella de l’hospital. A les 
7:00, quan ja clarejava, Déu va concedir a en Gaudí vint-i-cinc minuts de 
lucidesa, la revifalla que no és infreqüent perquè l’agonitzant es prepari a 
morir conscientment. Així es feu; mossèn Gil Parés i el prevere de l’hos-
pital resaren la recomanació de l’ànima. En anar desgranant les oracions 
amb què l’Església acompanya el traspàs d’aquesta vida terrenal, que en el 
cas d’en Gaudí estava sent lent i laboriós, l’agonitzant donava mostres de 
lucidesa completa i responia les lletanies i els salms. 

Exclamà diverses vegades “Déu meu! Déu meu!”, estimà devotament el 
crucifix i caigué en la postració més absoluta. 

Sugrañes, com cada matí, arribà a primera hora a l’avantcambra del 
malalt, on rebia les nombroses visites. Eren les 16:00 quan mossèn Gil 
Parés obrí la porta de la cambra invitant els presents a repetir la recoma-
nació de l’ànima. Tots flectaren els genolls i el capellà dirigí, ple d’emoció, 
la pregària. L’eminent malalt, molt a prop de la mort, encara semblava que 
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s’adonés de la cerimònia i que seguís en esperit les oracions. Recuperà la 
lucidesa uns moments i durant la lletania dels sants i el salm De Profundis 
va dir diverses vegades: “Amén! Amén!”.

A les 16:10 es posaren a banda i banda del llit ciris encesos i s’il·luminà 
l’estampa de sant Josep que presidia la petita cambra. Sugrañes i els altres 
guardaven un silenci absolut. 

Déu escoltà les seves pregàries i a les 17:07 Antoni Gaudí i Cornet sos-
pirà de nou: “Déu meu! Déu meu!” i expirà. Els presents resaren un pare-
nostre. 

Domènec Sugrañes, amb mossèn Gil Parés i en Pere Santaló, en qualitat 
de marmessors, regraciaren les mostres de condol que es rebien contínu-
ament de tot arreu. 

Els tres marmessors es reuniren amb la Junta d’Obres de la Sagrada Fa-
mília per organitzar l’enterrament. Acordaren que, respectant els desitjos 
del finat, es fes amb tota senzillesa, sense cap luxe. Tampoc que no s’ad-
metés cap homenatge civil, guardant el seguici el més pur caràcter litúrgic 
i religiós; és a dir, no tindria l’anomenat caràcter oficial. L’única solemnitat 
seria que estaria obert a tot el poble, que idolatrava en Gaudí. 

Els tres marmessors decidiren que precediria el pas de les despulles 
del gran arquitecte pels carrers de Barcelona, i que seria l’única insígnia 
que participaria en el seguici mortuori, la bandera de l’Associació Espi-
ritual de Devots de Sant Josep, la institució fundadora del Temple de la 
Sagrada Família. Declinaren l’oferiment de l’alcalde de la carrossa de gran 
luxe, només usada en casos especials, i demanaren que la guàrdia urbana 
a cavall anés sense plomalls ni cap altre ornament, amb uniforme de diari, 
i servissin només per a regular la circulació. No s’admeteren ni bandes de 
música ni corones. A més, els tres marmessors enviaren una comunicació 
al cap de la Guàrdia Civil de Barcelona per testimoniar el seu agraïment 
a don Ramon Pérez Vázquez, el guàrdia civil que no abandonà en Gaudí 
al carrer, posà a ratlla els quatre taxistes que es negaren a portar el ferit i 
obligà un a conduir-lo fins a la casa de socors.

Enterrat el genial arquitecte, començà el debat sobre la continuació de 
les obres de la Sagrada Família. “Jo crec que Sugrañes serà el substitut d’en 
Gaudí —comentava Francesc de Paula Quintana. Ningú com ell està tan 
compenetrat amb la idea que tenia don Anton. Si hom canviés d’arquitec-
te, caldria forçosament canviar d’orientació. En Gaudí, a mesura que el 
projecte anava prenent cos, evolucionà contínuament, no en qüestions fo-
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namentals, però sí de forma. L’orientació que seguíem quan ell finà, ningú 
no la coneix tan bé com Sugrañes”.

I afegia:

 “Amb tot allò que ens llegà es pot construir l’obra seguint fidelment 
la idea del seu creador. (...) Allò que queda per resoldre són només 
qüestions de forma exterior, però en Gaudí ha deixat indicacions per 
a tot. Per a la Façana del Naixement no manca res. La de la Passió la 
deixà ja dibuixada don Anton”.

En efecte, Sugrañes fou nomenat per la Junta d’Obres arquitecte de la 
Sagrada Família. Invertí el seu horari: hi dedicava les tardes, reservant els 
matins per als seus projectes. 

La seva tasca fou continuar la Façana del Naixement, ja completament 
dissenyada per mestre Gaudí. Fins al 1930, es coronaren les tres torres que 
faltaven amb agulles iguals que la de la torre de Sant Bernabé i, a mesura 
que es desmuntava la bastida, s’anaren enllestint els pinacles dels tres por-
tals, destacant el xiprer de la Caritat, l’any 1932 i, més avall i per tant més 
tard, els de la Fe i l’Esperança, durant els anys 1933 - 1935. 

No coneixem cap treball de Sugrañes fora de la Sagrada Família fins un 
any i mig després del traspàs del mestre. Des d’aleshores fins a l’adveni-
ment de la Segona República, hem identificat deu obres a Barcelona: dues 
cases aïllades —una d’elles, l’ampliació de la barraca Miralles—, tres edifi-
cis d’habitatges entre mitgeres a l’Eixample, quatre xamfrans de l’Eixample 
i una casa a tres carrers al barri del Born. 

El desembre de 1927 firmà el projecte d’un edifici amb planta baixa, dos 
pisos i semisoterrani al carrer de Tarragona, cantonada amb el camí Güell, 
per al Sr. Amat. 

L’abril de 1928, signà el projecte d’un bloc d’habitatges al xamfrà Còrse-
ga-Aribau, per al seu client J. Huguet. 

El juny, emprengué la reforma d’una casa de planta baixa i cinc pisos al 
carrer de l’Esparteria, entre el carrer del Rec Comtal i el carrer Antic de 
Sant Joan, per a Pedro Pelegrí. L’edifici, de tres façanes, no presenta cap 
peculiaritat. 

Entre 1928 i 1929 es feu l’Escola Pia Balmes, potser l’edifici més gran 
de Sugrañes, fora de la Sagrada Família. És d’un noucentisme auster, a ex-
cepció dels portals de l’escola, del xamfrà, i de la capella, a la Travessera 
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de Gràcia, que són, en l’estil personal de Sugrañes, una transició del Ne-
oclàssic al Barroc, amb columnes jòniques que sostenen un coronament 
barroc. Les portes, excepcionalment, no són de ferro forjat i vidre, sinó de 
planxa metàl·lica, més adients a una escola i una església. 

A principis de 1929, s’emprengueren noves obres a la finca Miralles, 
afegint un bloc d’estil noucentista, força eclèctic, a la barraca valenciana. 

Al mateix temps, el febrer de 1929, signava el projecte de dos blocs 
bessons d’habitatges per a Josep Huguet, al carrer de Balmes 107 i 109, 
una mica més amunt de la cruïlla amb el carrer de Mallorca. Defineixen 
molt bé l’estil Sugrañes. Hi destaquen uns detalls gaudinians: dos amorets 
a banda i banda de cada edifici, sobre les seves pilastres; uns ornaments 
escultòrics dignes d’un deixeble del Gaudí de la casa Vicens o dels àngels 
anunciadors de la Façana del Naixement. 

Poc després enllestí dos grans edificis d’habitatges més en xamfrans de 
l’Eixample: Muntaner – Rosselló i Muntaner - Londres. Al de Muntaner 
– Roselló, tornaren els esgrafiats, amb les formes modernistes tan de Su-
grañes. En ambdós xamfrans, destaquen les tribunes, molt elegants. Els 
portals, com és habitual, són neoclàssics, amb portes de forja i vidre molt 
elaborades. 

Una mica posteriors, ja del 1930, coincidint amb l’acabament dels cam-
panars de la Façana del Naixement, són dues cases entre mitgeres: València 
90 i València 315. La primera és d’un noucentisme esvaït o modernitzat i la 
segona és de la plenitud de l’estil de Sugrañes: arquitectura ascendent, que 
comença en un portal neoclàssic amb porta de reixa i vidre, segueix amb bal-
cons de ferro amb obertures d’arc, puja per unes elegants tribunes de colum-
netes i decoració floral i desenvolupa la seva consistència a la part alta, amb 
balcons correguts de pedra, una cornisa barroca i mansardes a la parisien. 

No coneixem més obres fins al 1933, ja proclamada la Segona Repú-
blica. Aquell any projectà una casa molt més modesta que les anteriors, 
al carrer del Comte Borrell 168 (entre Consell de Cent i Aragó) per a Joan 
Santaló Marqués, fill del Dr. Pere Santaló. S’acabà el 1934. No som a la part 
noble de l’Eixample, emulació de París, i Sugrañes decorà la casa amb un 
esgrafiat, un dibuix magnífic, el fermall d’or amb què cloïa els seus dissenys 
d’estil modernista, desenvolupats als mosaics i esgrafiats de La Monumen-
tal, Bellesguard, els apartaments Sol i Mar, Muntaner – Roselló, etc. 

El 20 de juliol de 1936 esclatà a Barcelona la persecució religiosa contra 
els catòlics, dins la dramàtica situació creada per la rebel·lió de part de 
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l’Exèrcit i l’inici de la Guerra Civil espanyola, com una repetició ampliada 
i més ferotge i radical de la Setmana Tràgica (1909). 

L’obrador d’en Gaudí, incloent-hi tots els documents, milers de plànols 
i descripcions i les maquetes, fou cremat pels anarquistes, a fi que no es 
pogués continuar la construcció de la Sagrada Família, també incendiada 
però salvada de ser dinamitada per la intervenció heroica d’algunes perso-
nes, entre elles Domènec Sugrañes. 

Tot allò que en Gaudí havia deixat havia desaparegut entre les flames 
fratricides. Domènec Sugrañes tornà a casa plorant i exclamà:

—L’obra s’ha acabat!
El dolor que l’obra magna d’en Gaudí no es pogués continuar l’envellí 

de cop. Plorava pels racons de casa, sense poder amagar-se’n de l’esposa i 
els fills. Dos anys després, el 9 d’agost de 1930, morí del disgust. Tenia 59 
anys i mig. 
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1

1) Xalet de Josep Loperena Romà (Salou)
2) Xalet Bonet o Voramar (Salou)
3) Retrat de Domènec Sugrañes i Gras

4) La Monumental. Façana Gran Via-Marina 
(Barcelona). Foto J. M. Tarragona
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4
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5) La Pedrera - Fals sostre d’una sala (Barce-
lona). Foto Marc Llibre
6) Casa Moretó (Mollet del Vallès)
7) Col·legi dels Escolapis (Barcelona)

8) Edifici Mas de Miquel, antic Hotel 
Diagonal Tuset (Barcelona)
9) Apartaments Sol i Mar (Salou)
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JOSEP M. VIVES CASTELLET 
Patricia Rodríguez Triguero
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Josep M. Vives Castellet (Valls, 19 de març de 1888 – Valls, 15 de novem-
bre de 1954) va ser el segon fill de Ramon Vives —un propietari rural de 
Montferri—, i de Josepa Castellet, de Valls. De molt petit quedà orfe, fent-
se’n càrrec el senyor Josep Miquel en qualitat de tutor. 1

Estudià a les Escoles Pies, primer a Valls i posteriorment a Tàrrega on 
va cursar el Batxillerat com a intern. Entre els companys dels escolapis 
hi trobem el vallenc Jaume Mercadé que esdevingué un gran pintor del 
Camp de Tarragona i amb qui conservà sempre una gran amistat.*

Josep M. Vives Castellet decidí estudiar arquitectura empès per la seva 
habilitat en el dibuix, mantenint l’afició per les belles arts durant tota la 
seva vida*. Estudiant a Barcelona, va conèixer de prop molts edificis mo-
dernistes i es va familiaritzar amb certes formes que es retroben després 
en els detalls ornamentals que aplicarà en alguns dels seus projectes pro-
fessionals dels primers anys. En els seus dibuixos s’intueix un toc impres-
sionista que denota l’admiració pel pintor Isidre Nonell*.

Vives va començar els estudis d’arquitectura a Barcelona el 1904, quan 
tenia 16 anys, segons el que se n’extreu de la consulta del seu expedient 
acadèmic. La carrera d’arquitectura en aquells moments estava formada 
per un primer curs d’admissió amb ensenyaments d’Aritmètica, Àlgebra, 
Geometria, Trigonometria, Complement d’Àlgebra, Geometria Analítica, 
Mineralogia i Petrologia, Física, Nocions de Química, Dibuix lineal i Di-
buix de figura; primer i segon curs de preparació i quatre cursos més.

Durant aquell temps s’instal·là en una pensió del carrer Balmes i els úl-
tims anys de carrera en un estudi a Barcelona on es dedicava a la pintura. 
Anava sovint al Cercle Artístic de Sant Lluc*, entitat fundada l’any 1893 
per iniciativa d’un grup de destacades personalitats de l’art i la vida pública 
catalana d’aleshores. En foren el motor principal els artistes Joan i Josep 
Llimona, Dionís Baixeras, Antoni Utrillo, Alexandre de Riquer, Antoni 
Gaudí i el bisbe Dr. Torres i Bages, tots ells personalitats capdavanteres 
del modernisme català. Ideològicament, actuaven moguts per l’esperit de 
compromís amb la fe cristiana, un profund amor a la terra pròpia i el fo-
ment de les Belles Arts. 

En aquest ambient també conegué la noció “d’obra d’art total”, preconit-
zada pel modernisme d’origen germànic i aplicada a Catalunya per diver-
sos artistes del mateix cercle.
1–S’indiquen amb un asterisc les altres dades extretes de les converses de l’autora amb la família 
l’any 2004.



Van ser companys seus de carrera en Francesc Monravà i Soler (revàli-
da 1911) i en Francesc Tarragó i Nogué (revàlida 1913), amb qui mantin-
dria amistat anys més tard a Tarragona.*

També va ser amic de Josep M. Jujol, de qui a més era parent llunyà, ja 
que la mare de Josep M. Vives era de Montferri*. En alguns dels seus di-
buixos queda palesa la influència que varen tenir en ell les obres de Jujol. 
Malgrat tot, aquesta influència no afectà els seus treballs com a estudiant 
d’arquitectura. El 18 de juliol de 1914 obtingué el títol d’Arquitecte amb 
26 anys, realitzant l’exercici de revàlida anomenat: Entrada Monumental a 
una gran Ciudad con Museos Anexos. El treball segueix uns plantejaments 
conceptuals i d’organització espaial i funcional semblants als de la Univer-
sitat Literària d’Elies Rogent, i és un exemple de l’estil vagament “classicis-
ta” que en aquella època s’ensenyava a l’escola d’arquitectura de Barcelona.

Segons el seu fill Josep Maria, poc després de titular-se, va marxar de 
viatge a Alemanya, probablement per veure de prop el que havia conegut 
al Cercle Artístic de Sant Lluc. No va poder visitar Berlín —a causa del co-
mençament de la Primera Guerra Mundial—, però si Frankfurt i Bayreuth, 
una ciutat molt devota de Wagner i les seves òperes “artísticament com-
pletes”. Allà va visitar l’edifici del nou teatre, obra d’Otto Bruckwald (1876) 
que es va construir seguint les idees innovadores de Richard Wagner*. El 
seu interès per l’arquitectura alemanya és molt rellevant donat que a la seva 
biblioteca personal trobem molts volums de llibres i revistes alemanyes, 
com Arcitektonische Rundschau 1913, Der Arkitekt 1905, Deutsche Kunst 
und Dekoration, Sommer uns Ferienhauser Woche 1911, entre d’altres.

És possible que durant la seva estança conegués la tasca d’industrialit-
zar l’artesania que duia a terme la Deutsche Werkbund, o també l’obra de 
Frank Lloyd Wright i les seves xerrades sobre els “arts & crafts de la mà-
quina”, que pocs anys abans s’havien començat a difondre per Alemanya 
amb una notable repercussió.

També segons comentà el seu fill Josep Maria, de tornada s’instal·là a 
Barcelona, a l’Hotel París, obrint despatx al carrer de Sant Antoni. Però hi 
durà pocs anys: el 1916 es va casar i s’instal·là de nou a Valls. Però durant 
uns anys encara mantingué la relació amb els companys de carrera de Bar-
celona: Antoni de Falguera, Joan Rubió i Bellver, Jeroni Martorell, Lluís 
Muncunill, Lluís Bonet i Garí, i Pere Domènech i Roura. Aquests amics 
li proporcionaren una feina al Banc de Bilbao de Barcelona que no va ac-
ceptar donat que per motius familiars va voler tornar al seu poble natal.*
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Segons el que se n’extreu de la consulta a l’arxiu de la Diputació de Bar-
celona, durant els primers anys de professió, Jeroni Martorell li va encar-
regar una sèrie d’aixecaments de diferents elements del patrimoni arqui-
tectònic de l’Alt Camp i La Conca de Barberà, amb motiu de l’Exposició 
Universal de Barcelona (1928) per divulgar el patrimoni cultural català 
(Repertori Iconogràfic de la Mancomunitat, 1914-1925). Aquests treballs 
es troben actualment a l’arxiu de la Diputació de Barcelona.

En destaquem: Església de Siurana (1916), Església de l’Espluga de 
Francolí (1917), Castell de l’Albi (1917), Castell d’Arbeca (1917), Església 
de Sant Joan de Valls (1915), Església de la Sang d’Alcover (1916), Església 
de Santa Maria del Pla de Santa Maria (1917), Església de Santa Maria de 
Santa Coloma de Queralt (aprox. 1920), Santuari de Santa Maria de Pa-
retdelgada (1916) i el Castell de Savallà del Comtat (1918). Alguns d’ells 
contenen anotacions manuscrites de Jeroni Martorell.

Aquests treballs es vinculen clarament amb l’afició per l’excursionisme i 
per resseguir i conèixer el patrimoni històric del seu entorn, una afició que 
compartia amb Francesc Ribas, Manuel Gonzàlez Alba, Robert Gerhard i 
els germans Pau i Jaume Mercadé Queralt2. De fet, segons consta en una 
acta del Centre Excursionista de Catalunya de 1914, en Josep Maria va 
ser soci del mateix i fins i tot durant un temps va ser el Cap de la secció 
d’arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya. Hi estigué associat 
fins al 1923 (a partir de 1924 en Cèsar Martinell hi figura com a Arxiver de 
la secció d’Arquitectura). Tots aquests treballs varen oferir-li una manera 
ideal de combinar la seva afició excursionista, el seu amor pel país i el seu 
interès pel patrimoni artístic i religiós local.*

L’abril de 1917 es va casar amb Assumpta Ferrer i Fontanilles amb qui 
va tenir sis fills. Ella era filla d’Eliseu Ferrer i Queralt, advocat i llicenci-
at en filosofia i lletres, propietari de finques rústiques i urbanes i, durant 
molt de temps, administrador del Banc de Valls.

Anaren a viure a la casa del carrer dels metges, ja que la família de la 
seva esposa els va regalar dues cases entre mitgeres per construir-ne la 
seva casa, gaudint Josep M. Vives de plena llibertat per projectar3. Fins 
aquella data visqué de lloguer en un pis del carrer de Sant Antoni de Valls.

Aquell fou el seu primer encàrrec professional, la seva pròpia casa, situ-
ada al Carrer dels Metges núm. 30 de Valls, que data del 1916. De fet són 
2–Casas Mercadé, Ferran. Biografia de l’arquitecte. Inèdita, s.d. Arxiu COAC Tarragona
3– Casas Mercadé, Ferran. Biografia de l’arquitecte. Inèdita, s.d. Arxiu COAC Tarragona
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dues cases; una d’elles es va restaurar en profunditat i l’altra es va fer de 
nou, ja que es trobava en molt mal estat. En lloc d’amagar aquest fet, deixa 
veure clarament la diferència i no unifica les cases en una única façana, tot 
i que interiorment la vivenda està tractada com a una unitat.

La part més important és la que es va fer de nou, ja que conté la majoria 
d’elements que podríem considerar de clara inspiració modernista. Tots 
els detalls de la casa estan molt treballats pel mateix arquitecte en nom-
brosos dibuixos així com els paviments, els sostres, reixes, elements de 
fusteria i els ulls de bou de la façana.

Un dels espais més especials de la casa era l’obrador de l’arquitecte, 
situat a la planta superior i des d’on arrenquen una sèrie d’arcs parabò-
lics molt junts construïts amb maó de pla sense revestiment, que veiem a 
les golfes i que recorden a petita escala les golfes de Bellesguard d’Antoni 
Gaudí. Molts dels elements decoratius de la casa es feren fora de Valls. La 
reixa de forja es feu a Barcelona i els vidres de color blau de la mateixa els 
portà de Mallorca. Això segons la família li causà l’enemistat amb alguns 
artesans del poble.*

Amb tot això, la casa al Carrer dels Metges núm. 30 és el projecte més 
significatiu de la seva obra i segons el seu fill Josep Maria de “l’estil Vi-
ves”, un estil que segons deia ell era formalment hereu del modernisme, 
amb molts ornaments i certes formes corbes que seran habituals en la seva 
obra, però més proper al noucentisme, sense gaires referències d’origen 
natural, i amb molt interès per les composicions basades en formes geo-
mètriques. Aquest punt s’evidencia en els seus dibuixos per elements de 
forja: quasi sempre són combinacions de cercles i espirals, disposats a par-
tir de patrons poligonals. 

Crida l’atenció l’ús reiterat d’un element tradicional en la cultura celta: 
una estrella amb els costats corbats i les punxes arrodonides. En diversos 
punts de la casa apareix aquesta estrella dibuixada, amb tres o sis punxes, 
però sempre amb el mateix disseny de base. Aquest element, rar en el mo-
dernisme català, apareix també en altres projectes. Per trobar-ne el refe-
rent cal adreçar-se, de nou, al modernisme nord-europeu, i especialment 
a les icones de l’art “simbolista” del Regne Unit i de l’Escola de Glasgow.

En aquest projecte trobem dos elements que no apareixen en quasi cap 
obra posterior: la trama d’arcs parabòlics de maó que cobreixen les golfes, 
i els croquis per la façana del terrat, per pintures murals i per falsos sos-
tres, carregats de colors i de formes orgàniques, que recorden l’exuberàn-
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cia plàstica de Josep M. Jujol. La manca de coherència d’aquests referents 
amb els principis noucentistes és la causa probable del seu abandó per part 
de Josep M. Vives Castellet, tot i que en el projecte del Celler Cooperatiu 
de Valls utilitzà els arcs funiculars.

Per últim, cal destacar la composició de la façana. Mentre que la part 
existent va conservar el seu aspecte, la part nova suposa tot un exercici de 
síntesi dels diferents referents acumulats durant els anys d’estudi: el portal 
amb un coronament d’inspiració quasi barroca, els arcs de planta pis, la 
pèrgola amb columnes helicoides de maó vist, i la façana endarrerida amb 
aires jujolians i inscripcions de caire religiós. De tot aquest ventall esti-
lístic, posteriorment a les seves obres només mantindrà alguns elements, 
configurant així una manera de fer pròpia i característica.

Com altres arquitectes del seu temps, no es va limitar només al camp 
de l’arquitectura, sinó que també va tenir molt d’interès a desenvolupar 
l’art de la pintura, el disseny de mobiliari (làmpades), el disseny de reixes, 
portes, paviments, baranes, sostres, esgrafiats, i fins i tot el disseny de joies 
que van ser realitzades per Jaume Mercadé i que tenen motius florals. En 
la construcció de la seva casa va poder gaudir de prou llibertat per poder 
realitzar en detall tots els elements que eren fruit del seu projecte i del seu 
art. Segons els seus fills ell es va considerar sempre a si mateix més com 
a artista que com a arquitecte, i en la seva opinió era una persona molt 
exigent i perfeccionista.

Establert definitivament a Valls, Josep Maria Vives Castellet desenvolupa 
tota la seva obra construïda en el Tarragonès i l’Alt Camp. Aquest aïllament 
geogràfic contrasta amb la gran diversitat de projectes que firma: habitatges, 
cellers, escoles, centres recreatius, teatres, cinemes, fàbriques, reformes de 
façanes, projectes d’urbanització, etc. El que més destaca és precisament 
això, la varietat d’encàrrecs. Convé recordar que llavors hi havia molt pocs 
arquitectes, en contrast amb una notòria prosperitat econòmica i una crei-
xent activitat social, cultural i lúdica que requeria espais de trobada.

En la vida i obra de Vives Castellet es reconeixen nombroses influènci-
es. No fou un arquitecte excessivament innovador ni creatiu, però va saber 
sintetitzar en una manera de fer pròpia la multitud de referències arqui-
tectòniques i estilístiques que va conèixer estudiant, viatjant o treballant.

Aquesta amalgama d’influències és fàcilment recognoscible en les pri-
meres obres de Vives Castellet, els projectes realitzats entre 1919 i 1925, 
especialment l’admiració que tenia segons els seus fills per l’arquitectura 
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de Josep Puig i Cadafalch, que per diversos motius li devia semblar més 
propera. Potser per casualitat, entre els llibres comprats a Alemanya hi 
havia un reportatge sobre la Casa Trinxet, llavors recentment construïda; 
la semblança entre aquesta obra i diversos projectes de Vives Castellet és 
molt notòria, com per exemple al projecte del Celler Cooperatiu de Valls 
(1919). Els primers projectes, fins a l’any 1925, mostren façanes amb for-
mes corbes, esgrafiats i ornaments modernistes.

El Celler Cooperatiu de Valls és un dels projectes més importants de 
l’arquitecte i té una sèrie de detalls que també incorpora en altres projec-
tes, com són les boles de ceràmica vidriada, els coronaments amb formes 
corbes, o els arcs parabòlics de maó, que encara es poden veure en l’inte-
rior de l’edifici, tot i que aquest ha sofert nombroses transformacions al 
llarg del temps. Cap als inicis de la seva carrera professional, la Societat 
Recreativa l’Harmonia Vallenca li va encarregar una sala d’espectacles que 
es va anomenar “La Joia Vallenca”. Aquest edifici, del 1919 és interessant 
perquè allibera la planta baixa gràcies al sostre construït amb un entra-
mat metàl·lic. La configuració formal del mateix recorda imatges d’edificis 
dels llibres i revistes que havia portat d’Alemanya. Aquest edifici era una 
construcció molt ef ímera i va estar en peus durant pocs anys, ja que sobre 
la mateixa construcció es va plantejar una edificació industrial aprofitant 
l’estructura i posteriorment es va procedir al seu enderroc.

Posteriorment els projectes mostren formes més clàssiques, amb com-
posicions menys corbades però igualment ornamentades. Durant aquest 
període els principis del Noucentisme assoleixen molta notorietat. Es vol 
la recuperació d’uns referents artístics més propis del Mediterrani, de la 
capacitat creativa de l’home per sobre de la natura, i dels valors nacionals 
reivindicats durant la Renaixença a Catalunya. És per això que la Man-
comunitat, fruit de l’impuls del catalanisme conservador, representa a la 
perfecció l’esperit noucentista, alhora que li dona un mitjà per difondre’s.

Vives Castellet va fer seus aquests conceptes, ja que li eren molt més pro-
pers que els ideals “nòrdic-modernistes”. La seva arquitectura tendeix des de 
llavors a un model més noucentista, però sense oblidar els detalls artístics ni 
la utilització recurrent de certes formes corbes que anirà repetint sovint en 
molts projectes. Es tracta, en realitat, de la seva pròpia manera de fer, que 
es consolida durant els anys 25-30, i que ja no modificaria gaire malgrat la 
radical evolució posterior del pensament arquitectònic mundial. Finalment, 
els dibuixos dels anys 30 i 40 mostren formes rectes, coronaments esgla-
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onats, i ornamentacions o esgrafiats amb patrons essencialment geomè-
trics, que tant poden deure’s als dibuixos de Charles Rennie Mackintosh 
com a la influència de l’estil art-déco. És important observar l’evolució en 
els seus projectes d’habitatge, en els que sobretot s’evidencia un canvi cap 
a la modernitat en les distribucions; així com el progressiu despullament 
ornamental de la seva arquitectura.

També va fer el projecte de reconstrucció de la Casa de la Vila de Valls 
(1942) que va consistir en el condicionament de l’interior que s’hagué de 
fer tot nou, en canvi es va conservar la façana.

Tal com era habitual en l’època, els projectes estan dibuixats en molt 
pocs plànols: plantes, alçats, i ocasionalment seccions. Cal dir, finalment, 
que quasi tots els projectes que consten en el fons documental es van 
construir, però molts han estat modificats, abandonats o enderrocats du-
rant els darrers anys malgrat el seu important valor arquitectònic.

Paral·lelament a tots aquests projectes, Josep M. Vives Castellet va tre-
ballar per diversos ajuntaments de manera més o menys habitual. L’any 
1919 comença la seva relació amb l’Ajuntament de Valls, que es manté fins 
a l’any 1953 (poc abans de morir). L’inici d’aquesta col·laboració va ser la 
realització d’un projecte perquè pogués brollar aigua de la Font de la Man-
xa, ara desapareguda.

La feina a l’ajuntament consistia a redactar informes, certificats i peri-
tatges, com ho demostra l’extensa documentació escrita inclosa en l’Arxiu 
Vives dipositat al Col·legi. Es dona la curiosa circumstància que malgrat 
ser un treballador de l’ajuntament, ell preferia fer la feina al seu propi des-
patx, a casa seva, fet que li va suposar certes crítiques per part del consis-
tori. Entre 1935 i 1936 la feina realitzada per l’Ajuntament s’incrementà de 
manera notable: a més de nombrosos projectes d’obertura o urbanització 
de carrers nous (molts més dels habituals), es va elaborar un pla general de 
clavegueram del nucli urbà, mentre que l’any 1942 es va fer un pla d’equi-
paments públics.

Posteriorment va treballar a l’ajuntament de Torredembarra. La col·la-
boració s’inicià el 27 de juliol de 1929, tot i que la plaça en propietat la va 
obtenir el 7 de març de 1930, signant-se l’acord el 26 de març de 1930 amb 
un sou de 500 pessetes anuals, prenent possessió del càrrec el 26 de març 
de 1930. També va fer nombroses col·laboracions amb els ajuntaments de 
Montblanc, l’Espluga de Francolí, santa Coloma de Queralt, Rocafort de 
Queralt, Solivella i el del Pla de Santa Maria.
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La tasca de Vives Castellet com a arquitecte municipal va lligada, sobre-
tot, als serveis i les infraestructures. En tots aquests municipis va fer, per en-
càrrec, projectes d’urbanització de carrers i places, obertures de nous vials, 
projectes d’alineacions, xarxes de clavegueram, edificis d’equipaments (es-
coles, escorxadors, cementiris, etc.), plànols topogràfics, informes i aixeca-
ments d’edificis existents, o fins i tot el disseny d’elements com fanals i fonts. 
En la majoria de casos eren encàrrecs puntuals, donat que pocs municipis 
disposaven llavors de la figura d’arquitecte municipal en plantilla.

Amb aquests projectes, de caire més urbanístic, es posa de manifest la 
seva preocupació social, i l’interès a millorar la qualitat de vida dels habi-
tants d’aquests nuclis sobretot pel que fa a la preocupació per la incorpo-
ració dels sistemes d’abastament d’aigua i sanejament. Alguns d’aquests 
projectes segueixen sent visibles avui en dia i han configurat part del crei-
xement posterior dels municipis. Destaquen sobretot el Passeig de l’Esta-
ció de Valls (1935), la plaça del Pati, la plaça del Quarter (amb el monu-
ment al centre) de Valls o el Passeig Marítim de Torredembarra (1934), 
com a obres més grans, i la plaça dels Garrofers com a obra més petita.

Però la rellevància de la seva obra, en aquest cas, no és visible: la seva 
obra va ser una eina pel creixement urbà de tots aquests municipis, just 
en el moment en què començaven a créixer realment en població. Aques-
ta tasca torna a recordar el vessant social de Vives Castellet, interessat a 
contribuir des de la seva professió a la millora dels municipis on treballa-
va, sense entrar en debats polítics (no s’explicaria sinó la seva col·labora-
ció contínua amb els ajuntaments durant uns períodes políticament tan 
conflictius). També és autor de nombroses reformes de façanes de Valls 
en les que destaquen les tribunes. Aquests projectes anaven estretament 
lligats a la realització de noves alineacions dels carrers. La seva maduresa 
professional coincideix en el temps amb l’aparició del GATPAC (Grupo 
de Artistas y Técnicos Españoles Para la Arquitectura Contemporánea) i 
l’arquitectura racionalista. Com a anècdota cal dir que Vives Castellet va 
néixer tan sols 6 mesos més tard que Le Corbusier, però és evident que 
no tenien la mateixa fe en la modernitat. Ell es va mantenir fidel a la seva 
pròpia manera de fer, però incorporant petits detalls formals i conceptuals 
que demostren el seu coneixement de les noves tendències racionalistes 
malgrat no ser-ne un defensor. Possiblement li interessava més el vessant 
social que l’estilística, seguint les inquietuds que ja mostrava en la seva 
obra anterior a la República. Així, durant aquest període va seguir projec-
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tant espais i edificis per a col·lectius diversos, però sense implicar-se en 
cap moviment arquitectònic ni polític d’avantguarda.

També hem de destacar la seva implicació amb el seu entorn social, 
que es veu en molts aspectes de la seva vida. És destacable, per exemple, 
la tasca que va realitzar com a professor de l’Escola del Treball de Valls.

En l’època de la guerra civil espanyola va formar part del Sindicat d’Arqui-
tectes de Catalunya. Aquest li va encarregar la transformació del Palau de 
Riudabella a Vimbodí, propietat de Don Gil Moreno de Mora, en hospital. 
Gràcies al fet que va tenir molta cura en la modificació de l’edifici, posterior-
ment es va poder fer la reconstrucció del palau amb els elements originals.

Tot i viure la Guerra Civil Espanyola, es va mantenir al marge dels discur-
sos polítics emergents. Com a arquitecte no va dedicar-se a l’escriptura. Tan 
sols va publicar un article, al començament de la seva carrera professional, 
sobre l’Església de Sant Joan de Valls el 1915 al diari local La Veritat.

En canvi, sí que va dedicar molts esforços en la tasca d’agrupar als seus 
companys de professió, ja que fou un dels cofundadors de la Delegació a 
Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que va tenir lloc el 12 
de novembre de 1931 i també va formar part de les Juntes de Govern, pri-
mer com a tresorer suplent i després, l’any 1935 com a president delegat. 
La seva contribució a crear la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Ar-
quitectes segueix sent un capítol destacat de la seva carrera. Aquesta tasca 
demostra que Josep M. Vives Castellet es mantenia informat de l’actualitat 
arquitectònica del país i que hi volia participar, però des del vessant social 
de la professió, agrupant al col·lectiu per poder oferir un millor servei a la 
societat sense entrar en debats estilístics.

El 1929 va ser un dels fundadors de la revista del CAME (Cuerpo de 
Arquitectos Municipales de España).

Durant la postguerra va mantenir la seva dedicació amb la Demarca-
ció, malgrat les dificultats existents. També va seguir treballant en alguns 
ajuntaments, i va seguir projectant habitatges, escoles i equipaments. Fins 
i tot va rebre diversos encàrrecs per projectar monuments als “caiguts” a la 
comarca de l’Alt Camp i la Conca de Barberà, fet que no ha d’estranyar do-
nada la seva trajectòria pluridisciplinar i apolítica. Els darrers anys de vida, 
malalt, abandonà tota activitat professional, i morí a casa seva l’any 1954. 

Podríem dir que la seva carrera professional va tenir un punt de partida 
brillant amb una gran perspectiva al seu davant, però que la seva decisió 
de tornar a Valls va propiciar que anés perdent el contacte amb els amics 
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de Barcelona i amb les noves avantguardes. En qualsevol cas, sempre va 
mantenir l’interès per l’arquitectura que es feia arreu d’Europa, cosa que 
es veu clarament a la biblioteca de casa seva, on trobem revistes i llibres 
d’arquitectura de molts països. La seva obra és molt extensa i interessant, 
i malgrat no ser un dels arquitectes més coneguts del seu temps, és una 
peça important dins del panorama arquitectònic de la primera meitat del 
segle XX a les comarques tarragonines. I, a més, és un bon representant de 
totes les evolucions de l’exercici professional de l’arquitectura a la primera 
meitat del segle XX.

“Un estil mediterrani, popular i senzill, que expressés el sentit de la 
gent d’aquí”. Amb aquesta frase resumia el seu fill Josep Maria —qui també 
estudià arquitectura— l’obra de Josep M. Vives Castellet. Va conèixer el 
modernisme, el noucentisme, les avantguardes i el racionalisme. Però dif í-
cilment pot incloure’s en un sol d’aquests moviments, perquè la seva obra 
reflecteix influències de tots ells. En la seva obra es combinen l’afecte pels 
detalls i ornaments artesanals típics del modernisme, el gust per les com-
posicions ordenades del noucentisme, la sensibilitat del catalanisme con-
servador de la Mancomunitat, la promoció dels nous hàbits socials sorgits 
amb la modernitat, i l’interès per les necessitats de la seva professió.

Revisant el seu llegat gràfic, dipositat a l’Arxiu Històric de la Demarca-
ció de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, es pot compro-
var aquest fet. La pluralitat és visible en projectes com la seva pròpia casa, 
de marcat caràcter modernista, en els treballs dels aixecaments d’edificis 
pel Repertori Iconogràfic promogut per la Mancomunitat de Catalunya, 
en els nombrosos projectes d’escoles i equipaments socials d’esperit i estil 
noucentista, en els projectes de cinemes, teatres i espais d’oci per la gent 
de la comarca, en els projectes urbanístics realitzats en diversos municipis, 
i en la tasca d’associar als arquitectes de Tarragona en una entitat comuna.

Aquesta pluralitat d’interessos i de treballs evidencia la sensibilitat de 
Vives Castellet envers la vida i els problemes del seu temps. Una sensibi-
litat artística i humana que també apareix en el record dels seus amics i 
coneguts, tal com expliquen els seus fills. Un home dedicat, sense més am-
bició ni pretensió, al correcte i honest exercici de la seva professió. Encara 
avui dia, un exemple per a tots nosaltres.
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EL MODERNISME 
Poema-auca

Jesús Figueras Jové
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Tarragona Modernista,
¿què es veu a primera vista?
Detinguem-nos un moment, 
cal estar sempre amatent.

En Pujol de Barberà 
arquitecte fou preclar.
Ves, que ell omple tal com cal
la trama municipal
d’edificis modernistes, 
i com ell hi ha mants artistes. 
Al turó tarragoní 
trobareu element fi: 
l’escorxador transformat 
per la URV en rectorat.
Edifici de cinc cossos, 
se li veuen tots els ossos!
Dos laterals i un central,
i precedit, tal com cal, 
per una reixa de ferro, 
les finestres, no, no m’erro, 
al cel alcen les mirades 
totes dretes i allargades. 
Coronat com una escala, 
la vista sempre regala. 
El senyor Mas constructor,
combinant totxo amb finor
i la pedra i l’espai buit,
bon edifici ha cuit!
Bastit ja fa cent vint anys 
plens d’alegries i afanys, 
de la URV el rectorat 
a la Part Alta enlairat.
Ve una altra obra d’en Pujol,
no la pot fer qualsevol: 
el Mercat Municipal, 
de l’Eixample bon senyal.
Del mil nou-cents onze ençà 
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que la gent hi va a comprar 
fruita, verdura, carn, peix; 
el negoci avança i creix.
Té planta de creu llatina,
estructura que és molt fina. 
I coberta ben brodada 
de ceràmica vidrada.
Segueixen l’arc de mig punt 
portes, finestres; un munt.
Capitells jònics coronen 
les pilastres que honoren.
Mestre Padró, contractista,
basteix l’estructura vista 
que les columnes de forja 
serven, amb cerca a la gorja.
Les naus de l’interior 
són del gòtic la finor, 
però hi entra poca llum, 
filtres li tapen el rumb.
Fa poc li ha rentat la cara.
¿Ja està net de tota tara?
Ves, cinc pisos té el mercat, 
el de dalt està esventrat 
per escales, baixadors 
i tres grossos ascensors. 
Al final un hom pot dir 
que s’ha fet un treball fi.

Tenim el senyor Gaudí 
que ja ha fet una obra aquí; 
al carrer Méndez Núñez 
si del centre no t’allunyes: 
l’altar i un gran ostensori, 
al Sagrat Cor, sens desori.
El primer és d’alabastre 
pesant i fi com un astre.
L’altre de fusta daurada 
amb fines hèlixs reblada.
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Ramon Salas és qui orna 
la Rambla Nova amb la forma 
de ca seva, el neogòtic 
esclata, un bon tros exòtic. 
La tribuna cantonera 
alta com si fos bandera 
guaita llesta a dos carrers. 
La forja hi és sens excés.
Pinacles i cresteria 
coronen d’al·legoria 
l’edifici. I bells dibuixos
històrics talment embruixos.
És de l’any mil nou-cents set. 
Divuit anys abans, de dret, 
inicia a Tocar Ferro 
i sense ni mig esguerro 
neix del Balcó la barana 
del nostre mar filigrana: 
de ferro forjat i fos 
sobre pedra, art joiós!
Si us fixeu en el disseny, 
convindreu amb molt de seny 
que palmes de margalló 
ressegueixen el balcó.

¿Què en direm de Monguió?
Dels Carmelites, senyor!
L’església i el convent 
dissenyà ben amatent.
L’art neogòtic destaca 
en la Punxa, al cel ataca! 
Totxo i pedra ben combina 
l’estructura queda fina.
Aquí els bons carmelitans, 
ei, alambinaven ans 
la famosa Aigua del Carme 
dels escarransits bona arma.
També inspirà la Xartrès, 
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renoi, no s’està de res! 
Els buits finestrals canònics, 
totxo i rajola lacònics, 
ferro fos i colat, torre, 
ceràmica que recorre 
la façana. Barbacana, 
rellotges... Xartrès ufana!

I, ves, que arriba Jujol 
i ens regala el Metropol!
Mil nou-cents vuit arribat 
el teatre és projectat. 
El Patronat Obrer és 
qui encarrega el gran succés 
per donar diversió 
els obrer plens d’acció.
Jujol, jove i atrevit, 
es llença al bell envit. 
Al·legories i imatges 
farceixen tots els estatges. 
El teatre és una nau, 
ones la baten com brau. 
La platea és fons marí 
el sostre oneja sens fi.
Mires i veus, oh atzar, 
la quilla fendint la mar. 
Ones dibuixen graons 
de l’escala que va al fons.
Venint dret del passadís 
el sostre ondula feliç 
i et mena sense recança 
a coberta, bella estança.
Quan ja hi entres a peu pla 
ets dins la nau, és ben clar! 
Car al mig de la barana 
la proa solca aigua, ufana!
El segon amfiteatre 
és el cel, res a debatre. 
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Encastada a la barana 
hi ha una proa, és artesana.
Les escales et duran, 
de la mar al cel arran. 
Les baranes són ganxets 
per cosir xarxes i artets.
De l’església és la nau, 
ones la baten com brau. 
I veuràs per tot arreu 
ulls de bou en apogeu 
de formats ben diferents 
i vidres molt resplendents 
que ressalten els contorns 
quan espies els racons.
Té el teatre a més a més 
un terrat, jardí amb adreç   
des d’on es veu que corona 
tot el sostre en forma d’ona.

Tothom sap que a Reus tenim
Modernisme sens boirim

Domènech i Montaner, 
doncs, de tots és el primer.
Ja projecta l’Institut 
el vuit-cents noranta-vuit, 
el mil davant hi posem, 
ep, que d’any no ens enredem!
L’Institut Pere Mata és 
dels malalts un bon succés, 
car conté onze pavellons, 
jardins i molt bells racons.
Edificis construïts 
sobre sòcols ben polits 
de pedra poligonal. 
La façana, tal com cal, 
d’obra vista i la coberta 
a doble vessant, alerta. 
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S’ha pensat en tot moment 
a tenir cura adient 
del malalt que està intern
i que ixi del seu infern. 
Per això s’han destinat 
pavellons segons l’estat 
dels interns: per malaltia, 
per sexe i economia. 
Tot gràcies al corcó 
de l’insigne Briansó.
doctor que volgué els malalts 
tractar amb cures actuals. 
Pavelló dels distingits 
on s’hi apleguen eixerits 
els malalts amb més calé 
i per això hi viuen bé: 
sala d’estar, menjador, 
lloc de billar, deu-n’hi do! 
I tot tan ben decorat 
que a un palau sembla calcat.
Els mosaics romans, hidràulics 
paviments i vitralls àulics.
Plafons amb àngels ceràmics 
vetllen amb esguards balsàmics 
tots els estadants que volen 
curar-se, molts potser poden.
Hi ha tanta seguretat: 
l’escala no té forat. 
Les reixes s’han convertit 
en vitralls ferrats, lluït!
S’ha de veure i no dir 
tot el que es pot veure aquí: 
marqueteria, parquet, 
esgrafiat, quin esplet!
Els lemes hi són present 
per poder animar la gent: 
“De nou lluirà” el llantó 
de la raó expressió.
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“Renascitur” diu l’ocell.
“Se refaran”, al pitxell.
¿Què més? Escuts i paons, 
pintures murals, fistons.
I aquí s’acaba el report 
d’un hospital que amb gran sort 
vetlla amb art per la salut 
del malalt, del desvalgut.
Domènech i Montaner 
inicia un nou quefer, 
corre l’any mil nou-cents u 
i projecta, oportú, 
la casa del Quim Navàs 
molt més fina que un sedàs. 
Façana monumental 
a plaça del Mercadal.
Ves, quin porxo a peu pla 
amb pilars i arcs d’artesà 
que amb les formes ondulades 
ens fa alçar a tots les mirades.
Gran botiga de teixits 
té el Navàs, molts i lluïts. 
A la planta principal 
hi ha l’habitatge, com cal. 
Amb tribuna i arqueria 
i un balcó de fantasia, 
segueix pel carrer Jesús, 
quatre portes en fan ús.
A dalt de tot arribem, 
estances hi trobarem 
dels obrers i dels criats 
que són tots molt ben tractats.
El mil nou-cents trenta-vuit 
una bomba va fer el buit 
al gràcil esgraonat 
que fatxada ha coronat. 
Com també la torre esvelta 
que els dos frontis ben empelta.
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¿I què hi ha a l’interior?
Bons vitralls, que sí senyor.
Sala noble, entrada i bany 
reben llum durant tot l’any 
enmig d’eteris envans, 
vidres transparents, vibrants.
¿I d’on ve tanta claror? 
De la tribuna i balcó. 
I de dos patis coberts, 
capten llum dels celoberts.
¿Veus els mobles de l’Homar? 
Tot ho inunden com la mar. 
¿Paraments molt ben folrats? 
De mosaics i esgrafiats,
de seda damasquinada, 
de pedra ben escairada. 
I revestiment ceràmic, 
ves quin aire més dinàmic!
La gran escala reeix 
com escata refulgeix 
mercès a la transparència 
de les llums en confluència.
I anem al carrer Jesús, 
pedra tallada amb bon ús: 
hi trobem de tant en tant 
la forma del diamant.
Fixeu-vos si n’és de fina 
aquesta casa alambina 
que és visitada tota hora 
pels d’aquí i pels de fora.

L’escola Prat de la Riba 
és de Caselles captiva. 
Per començar el rodolí 
trobem el Pau Bartolí 
que el mil nou-cents vuit engega 
aquesta obra que té pega: 
fins al cap de llargs nou anys 
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no s’acaba, i amb afanys!
Una planta té l’escola 
en forma de te i sola. 
Hi trobem a les façanes 
obra vista i pedra, sanes.
De dos vessants la coberta, 
té respiralls, cosa certa, 
amb les teules variades 
de fang cuit i vidriades,
combinant el verd i el groc 
fa sanefes amb bell joc. 
¿I que hi ha més d’un escut? 
El d’Espanya, tururut!
De Sant Jordi i el de Reus, 
Catalunya en bells carreus.
Narren ceràmics plafons 
històries d’infantons.
Les idees higienistes 
s’hi veuen, són reformistes: 
les aules tenen sostre alt, 
il·luminades com cal, 
l’aire es renova constant. 
Proclamem d’aquí estant 
que aquesta obra de Caselles 
persisteix fent meravelles 
ensenyant prest l’alumnat 
com fa anys va ser pensat.
Seguim amb Pere Caselles 
no canta pas caramelles 
i l’estació projecta 
d’enologia subjecte. 
Va ser l’any mil nou-cents cinc 
no sé si es va fer amb un brinc.
Sòcol petri i maó vist, 
façana sens imprevist. 
Té finestres carpanelles 
a planta baixa, sí, elles.
Hi ha balcons al primer pis 
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amb motllura, traç precís 
i el segon té arcs escarsers, 
semblen l’eina dels arquers.
L’espai de l’interior 
és diàfan, sens agror: 
els pilans de ferro fos 
i l’envà, esvelt i airós 
fet de vidre i de fusta 
fan l’espai de mida justa. 
I doncs tanca tot l’entorn 
paret gràcil com adorn
feta de pedra i maó 
amb pilastres que, amb raó, 
serven la reixa de ferro
molt ben feta i sense esguerro.
La torre que hi ha al terrat 
té la seva utilitat 
perquè guarda els instruments 
per mirar el cel, amatents.
Té detalls decoratius, 
coups de fouet efectius. 
Moltes obres, oh Caselles 
omplen Reus de traces belles!

L’arquitecte Rubió 
fa cases amb gran finor. 
La del farmacèutic Serra, 
calcada de dreta a esquerre.
Noranta-quatre anys ja fa 
que l’obra es va engegar. 
Cara de pedra picada 
dalt del cim emmerletada.
A baix, l’ús comercial
juga amb l’arc poligonal. 
Té tribuna al primer pis 
amb balcons amb gran encís.
l damunt hi ha balconades 
del primer pis copiades. 
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A dalt de tot hi ha finestres, 
de l’art gòtic semblen restes.
Uns pilans clàssics tancats 
per vidres immaculats 
separen dues estances, 
la llum hi fa belles danses.
El contrast de les textures 
de la pedra tu captures 
i omple tota la façana, 
de baix a la barbacana.
Després Joan Rubió 
remodela sens temor 
d’Antoni Serra el xalet 
el mil nou-cents deu, ben dret
I destaca sobretot  
el menjador, com un brot. 
Té cúpula que s’aguanta 
per columnes, quina planta!
I quatre arcs i revoltons 
ben ornada amb bells florons. 
És joc de geometries 
si quadrats i arcs tu tries.
Sembla talment un cimbori, 
fixa’t quin gran repertori. 
La cuina és un absis bell. 
–Sembla un temple –deia ell.
I capelles afegeix 
al temple que no existeix. 
Les finestres de l’estança 
són parelles, en semblança. 
A sobre hi ha un rosetó 
que també dona claror.
No l’ha feta en Rubió 
la torre que hi ha al cantó. 
Té tres plantes i teulada 
piramidal, ben alada 
amb mansardes i penell 
combina murs sens clivell, 
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estucats, fusta i vidrats 
i maons ben acordats. 
I aquí s’acaba el report 
d’aquest refrescant esport 
d’explicar amb bons arguments 
de Reus uns quants monuments. 
Cap de brot del Modernisme 
que supera el localisme.

Ara haurem, doncs, de parlar 
del bon Martinell, és clar 
que casa Domingo pensa 
a Alcover amb bona aparença.
Lluís Domingo metge era 
i amo de terres, blat i era. 
Casa amb jardí, magatzem, 
garatge, tres plantes, ferm!
Té tribuna cantonera 
que dona a la carretera 
i fa pas a una terrassa 
amb un quiosc, fet amb traça.
Planta baixa i primer pis 
tenen buits amb molt d’encís: 
les finestres emmarcades, 
balconades perfilades
i també les portalades. 
Totes molt ben animades.
L’humil i sofert maó 
és qui fa aital funció.
Segueixen l’asimetria 
cosa que dona alegria. 
Ves, en canvi al pis segon 
les finestres iguals són.
Semblen les de les masies 
sense gaires fantasies. 
En punxa són acabades 
per maons ben separades.
¿I què del material? 
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Pedra, rebossat, com cal 
i l’obra vista que emmarca 
els buits com si fos una arca.
Damunt la porta d’entrada: 
la ceràmica vidrada. 
Un plafó del gran Nogués 
amb un símbol ben exprés: 
doncs, un ull dins d’una mà 
i el mot “Salve” sobirà, 
al costat l’ela i la de, 
caplletres que el metge té.
Hi ha mobiliari dret 
del bon Cisquet de Jaumet, 
ebenista d’Alcover 
d’allà dalt de cal Fuster.
El trencadís es reserva 
per cobrir sens gens reserva 
el cim de la xemeneia; 
riu si crema llenya i teia.

Josep Vives Castellet, 
arquitecte d’art complet, 
modifica dues cases 
i en fa una amb bones bases.
Mil nou-cents setze arribat 
els treballs han començat.
A l’esquer de la façana 
flors i fruits fan filigrana. 
La part dreta de pedra és, 
i és ornada amb gran adreç:
portalada de mig punt 
amb diadema al damunt, 
en forma de coll de cigne, 
com destaca aquest signe!
Més amunt, arc trebolat 
sobre finestrell ornat
amb tres arcs i dos mainells 
fan enveja a bells joiells.



[278]

A la part superior 
hi ha rebaixos sense por: 
pilans helicoïdals, 
maons i ferro integrals!
Garlandes i flors i escuts 
ja completen sense embuts 
aquesta obra Modernista 
de Vives, de Valls artista.
Es prolonga cap endins 
portalada amb treballs fins: 
vitralls amb ferro acordat, 
l’estil de Vives plasmat.
Seguim amb l’escalinata 
que s’enfila com cantata 
tot en marbre i transparències, 
del barroc reminiscències,
i, ves, del renaixement. 
En Vives en tot moment 
ja et dic jo que és arquitecte 
dels del Camp de traç selecte.
I casa seva és model
del Modernisme fidel. 
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