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El Modernisme va ser un moviment de renovació que va arrelar 
al país coincidint amb la Renaixença catalana, l’esperit postro-
màntic, i la prosperitat social i econòmica que va liderar —i al-
hora exhibir— la burgesia. Artísticament, aquest moviment o 
estil va connectar amb els corrents europeus de l’Art Nouveau 
francès, el Jundstil alemany i nòrdic, el Sezession centreeuropeu 
i el Modern Style anglosaxó, entre d’altres. 

A una ciutat mediterrània com Tarragona, que d’entre finals del 
segle XIX i principis del XX, derrocava pedres i runes, sortia de 
les muralles i feia plans d’eixample urbanístics, el Modernisme 
va influir en tot un seguit de nous edificis públics i privats que 
encara es conserva.

Aquí, han deixat petjada arquitectes, dissenyadors i artistes ca-
talans de renom mundial com Gaudí, Jujol, Domènech Monta-
ner, Rusiñol, a més dels locals però també importants com Pujol 
de Barberà, Ramon Salas, Pau Monguió i Josep Yxart —sense 
oblidar molts noms de persones i tallers menys coneguts però 
de gran vàlua. 

L’arquitecte tècnic i propulsor del Consell municipal del moder-
nisme, i un dels principals divulgadors de l’arquitectura a casa 
nostra, Josep Maria Buqueras, ha estudiat a fons aquest movi-
ment en diversos treballs que culminen ara en l’obra El Moder-
nisme a Tarragona (Silva Editorial, 2015), amb el suport dels 
periodistes Txema Morera (en la fotografia) i Verònica Tapias 
(en la coordinació).

Tot i que els objectes principals del treball és l’anàlisi arquitec-
tònic dels edificis i el coneixement de l’Inventari del Patrimoni 
Modernista de Tarragona —recentment acabat—, no s’ha desa-
tès el context urbanístic i social ni altres manifestacions (escul-
tura, mobles, pintura, disseny gràfic, música i literatura).

Aquest nou llibre, a més de ser un punt de partida i de progrés, 
és una eina molt útil i valuosa per a estudiosos, professionals, 
amants de l’art, institucions, gent de la ciutat i visitants.
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Introducció

� La barana del Balcó del 
Mediterrani “tocar ferro”.
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7Introducció

E
l Modernisme és un moviment intel·lectual que infiltra 

les idees més recents en totes les disciplines artístiques, 

una actitud especial de finals del segle XIX de perse-

guir la modernitat artística en ella mateixa, com a eina 

per posar al dia tot el país.

A tot Europa s’estenia aleshores l’onada impetuosa d’un mo-

viment que tenia nom propi a cada país: Art Nouveau a Fran-

ça, Modern Style a Anglaterra, Jugendstil a Alemanya, Sezession 

a Àustria, Liberty a Itàlia..., que posava en dubte tota la tradició 

clàssica i que iniciava el llenguatge de l’art modern. A Catalunya 

es formà un conglomerat propi, fruit de la barreja de tendències 

ideològiques i artístiques del moviment. Parlem del Modernisme, 

un moviment que va aconseguir un grau de qualitat que va situar 

l’art català en la base de l’avantguarda mundial, recuperant una 

rellevància que no tenia pràcticament des del segle XV.

Aquest és un moviment esteticista i integrador de les arts. 

Tota manifestació artística ha de respondre a un mateix esperit 

de recreació formal: arquitectura, escultura, pintura, mobiliari, 

impremta... El moviment supera la vella diferenciació entre arts 

majors i menors: la ceràmica i el mobiliari tenen la mateixa im-

portància que l’edifici perquè en són part inseparable.

En realitat, es tracta d’un moviment cultural produït a Occident 

a finals del segle XIX i inicis del XX. És un estil derivat bàsicament 

del prerafaelisme 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 historicistes (neoclàssic, neogòtic, 

neobarroc...) que havien dominat al llarg del segle XIX però, més 

que un trencament amb el romanticisme, va ser la seva culminació.

Els orígens

El seu origen se situa a Anglaterra, on la influència del moviment 

Arts and Crafts i del Revival gòtic havien donat ja cap als anys 

1870-80 un estil, l’Aesthètic Moviment, preludi de l’Art Nouveau. 

Fins a la segona meitat del decenni dels 80 no van aparèixer les 

primeres obres modernistes. Arquitectes, il·lustradors i cartellistes 

són els iniciadors del moviment, però el triomf internacional de 

l’estil fou, sens dubte, l’Exposició Universal de París del 1900. 

A Catalunya molts autors situen el seu inici entre 1890 (any de 

la primera exposició del trio Casas-Rusiñol-Clarasó) i 1911 (mort 

del pintor Isidre Nonell i de Maragall). Si ens referim a esdeveni-

ments ciutadans, podríem situar les dates límit des de l’Exposició 

Universal de Barcelona de 1888 a la fundació de l’Institut d’Estudis 

Catalans l’any 1907. Parlem, evidentment, de dates simbòliques, 
�  El sostre de la platea, sota el 

nivell del mar (Teatre Metropol).

�  Rajola del terra 
 (Teatre Metropol).
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sobretot pel que fa al final del moviment, que 

molts autors situen l’any 1926, any de la mort de 

Gaudí. És ben cert, però, que encara el podem 

estirar molt més, sobretot amb Jujol, un dels dei-

xebles més destacats del mestre. Tot i aquestes 

dates, cal tenir en compte que el Modernisme va 

amarar tota l’arquitectura catalana del segle XX.

Llibertat en art

Els modernistes creien en la imaginació com a 

creadora de símbols en contrast amb els eclèc-

tics, que pensaven en l’art com a representació 

objectiva de la realitat. De fet, el Modernisme re-

presenta a tot el món, i en especial a Catalunya, 

la llibertat per a la creació de noves formes ante-

riorment no acceptades, traient l’art de l’acade-

micisme. Les paraules de Santiago Rusiñol en les 

seves Obres Completes el defineixen així: 

“El modernisme d’avui és la llibertat en art; 

que cada u faci el que senti i el cor li dic-

ti, però que siga sincer; que no compri els 

aplausos ni vengui el seu art doblegant-se 

an els que paguen; que abans de començar 

una obra, combregui amb la consciència; 

que begui en bones fonts i camini per noves 

rutes; que estimi més la idea mare, la idea 

que apunta en els núvols del cervell, que 

l’execució ampul·losa; que senti l’intimitat 

de les coses, no la presència; del color, les 

vibracions; el dibuix, el caràcter; de la com-

posició, la nota vibrant i sentida, i de tot, 

l’essència misteriosa”.

Context social

El Modernisme en art era sinònim de moder-

nitat i, en aquell moment, la burgesia industrial 

pròspera, culta i nacionalista de finals del XIX 

va donar suport als arquitectes modernistes per-

què les seves obres satisfeien les seves inquietuds: 

enllaçaven amb el gòtic nacional dels segles XIV 

i XV, responien a les seves aspiracions de mo-

dernitat per les seves innovacions tècniques i 

estètiques i, a més, permetien a la burgesia fer 

ostentació de la seva riquesa i el seu bon gust.

El Modernisme és conseqüència del context 

de Catalunya: revolució industrial a Europa i 

adquisició d’una personalitat pròpia, econòmi-

ca i cultural. La Renaixença, amb l’objectiu de 

recuperar la identitat nacional i crear una cul-
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tura moderna, va aconseguir en cinquanta anys 

el que altres països van fer en cinc segles: actu-

alització de la llengua, fundacions acadèmiques, 

universitat, investigació científica, ensenyament, 

museus, direcció econòmica i una expressió ar-

tística pròpia que va tornar a situar Catalunya en 

el mapa internacional. Tot i que a casa nostra to-

tes les disciplines artístiques van ser tocades per 

la vareta del Modernisme, sens dubte l’activitat 

més destacada va ser l’arquitectura. Sense deixar 

d’anomenar la figura internacionalment cone-

guda d’Antoni Gaudí, aquest moviment, a Ca-

talunya, va deixar noms com Lluís Domènech i 

Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Josep Maria 

Jujol Gibert (fill de Tarragona), César Martinell 

(fill de Valls) i Enric Sagnier, entre d’altres. 

A Tarragona

Barcelona va ser, sens dubte, la ciutat escollida 

per abanderar el Modernisme, però a Tarrago-

na tenim obres dels arquitectes modernistes més 

importants, com Gaudí, Jujol Gibert, Domènech 

Montaner, Sagnier Villavecchia, Martorell Puig, 

Fossas Martínez i Monguió Segura. Per la quan-

titat i qualitat de les obres, però, cal mencionar 

dos noms que constitueixen bona part de l’ar-

quitectura modernista de Tarragona: Ramon Sa-

las Ricomà i Josep Maria Pujol de Barberà.

Josep Fèlix Ballesteros va impulsar el 2009 

un “Consell de participació d’assessorament del 

municipi sobre estratègies en matèria de Mo-

dernisme a Tarragona”, aprovat per un Ple de 

l’Ajuntament i que va estudiar, conjuntament 

amb el Col·legi d’Arquitectes i la Universitat 

Rovira i Virgili, una proposta tècnica d’Inven-

tari en la que van participar: l’aparellador Josep 

Maria Buqueras, l’historiador Josep Maria Jujol 

Jr., i els arquitectes Jaume R. Costa i Agustí Pujol 

(pel Consell municipal del modernisme); el di-

rector de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitec-

tura de la URV, Josep Bertran; i el president de la 

Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arqui-

tectes de Catalunya, Josep Llop. 

Aquest Inventari del Patrimoni Modernista 

va ser aprovat pel Consell municipal del moder-

nisme (sota la presidència executiva de Buque-

ras i política del regidor Carles Castillo), el 3 de 

juliol de 2012. 

Els béns inventariats són un total de 55 (31 

edificis + 16 elements modernistes + 8 béns mo-

bles):

�  Reixa de finestres (Casa dels Canonges).
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� Postal antiga amb el Balcó 
del Mediterrani, inici de la 
Rambla, i vista portuària 
(MHT).



Urbanisme de Tarragona 

(1880 – 1930)
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A
nalitzar la història de la Tarragona 

vuitcentista significa parlar de dos 

períodes perfectament definits, se-

gons Lluís M. Mezquida. Per un 

costat, des d’inicis del segle XIX fins a la Guerra 

de la Independència 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’enri-

quiment dels 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 i Filipines el 1898.1

El primer període es caracteritza per la des-

trucció urbana i la mort del seus habitants, pro-

vocades 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 sentar les bases de 

la futura expansió, enderrocant-se els baluards 

de Cervantes, Jesús, Sant Joan i Sant Pau, que 

eren un fre per a l’expansió urbanística. A la 

vegada es va produir un increment de població 

gràcies al creixent comerç portuari i les trans-

accions amb Amèrica, sense oblidar que la pla-

ga de míldiu provocà un augment a les ja 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.

Prosperitat vuitcentista

Sens dubte, per analitzar el progrés urbanístic 

de Tarragona hem de parlar del projecte i del 

traçat de la Rambla Nova el 1854. Van ser els 

nostres avis els autèntics capdavanters de l’ur-

banisme i els qui van facilitar que aquesta avin-

guda, la principal de la ciutat avui, arribi fins a 

1 meZquIda, L. M.: “Visión retrospectiva del balcón del 
Mediterráneo”, a Revista Técnica de la Propiedad Urbana, 
núm. 11. Tarragona, 1965.

la circumval·lació de la topografia urbana, és a 

dir, l’A7. L’any 1885 Tarragona tenia 20.000 ha-

bitants 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’eco-

nomia decadent. Testimoni d’aquesta situació va 

ser l’alegria amb la que Tarragona va acollir la 

instal·lació de la Comissió Liquidadora de l’Im-

peri Colonial, gràcies al general Alasà Rovira, 

que significà l’arribada d’uns quants cents de 

funcionaris amb les seves respectives famílies. 

Aleshores es va produir la guerra del 14 i els des-

tins de la població adquiriren una nova volada. 

Tot plegat va provocar l’aparició d’un moviment 

local amb força, La Popular, generat contra els 

abusos municipals i amb la intenció de suprimir 

les oficines de burots, que van facilitar la cons-

trucció del Mercat Central, el grup escolar Saa-

vedra, la urbanització de carrers de l’Eixample, 

la reforma del passeig de Santa Clara i la creació 

del cos de la Guàrdia Urbana, entre altres esde-

veniments. 

La dècada de 1877–1887 va ser molt esplendo-

rosa gràcies a les altes cotitzacions en els mercats 

vinícoles. Va ser llavors quan es va construir la fa-

çana noble de l’Ajuntament, amb testimonis tan 

sumptuosos com el Saló de Sessions i l’escalinata 

d’accés a la primera planta, de característiques si-

milars a la del Palacio Real de Madrid, i quan es va 

dur a terme la reestructuració de l’antic convent 

de dominics. També són fruit d’aquesta època les 

Peixateries de la Baixada de la Peixateria i Cós del 

Bou, la plaça de Toros, els Banys “de Oleaje” de la 

platja del Miracle, l’estesa i l’explotació del tram-

via urbà tirat per mules i les cadires de ferro de la 

Rambla, importades de París per Cayetano Janini. 

Tot això es va inaugurar l’any 1885. 

El tramvia també reflectia la prosperitat vuit-

centista existent. Salvador-J. Rovira ens explica: 

“Un altre testimoni del que diem ens el dóna la 

constitució, l’any 1883, de la societat «Tranvías 

de Tarragona», promoguda per Caietà Janini, 

amb un capital de 1.600 accions de 250 pessetes 

cada una. El tramvia urbà fou inaugurat l’any 
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1885 amb la finalitat de facilitar la comunicació de la part bai-

xa de la ciutat amb la Rambla Nova. Sortia de les cotxeres del 

carrer Jaume I i passava pel carrers del Mar, plaça dels Carros, 

carrers de la Pau, Barcelona, Apodaca, Mitja Lluna, Unió, Pons 

d’Icart, Méndez Núñez, Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet, Cós 

del Bou, i acabava al començament de la Baixada de la Peixateria, 

just davant de l’edifici que, fins fa poc, allotjà els bombers; en tor-

nar passava pel Portalet, Rambla Vella, Comte de Rius, Rambla 

Nova, Unió i Apodaca”.2

Primer eixample al segle XIX

Quan s’inicià el Modernisme, un arquitecte que tenia en part les 

claus de la ciutat, Ramón Salas, tenia pràcticament 35 anys. Va ser 

arquitecte municipal (10-04-1883), provincial (10-04-1890) i ar-

xidiocesà (1894). Segons Adolfo Alegret, “su primera obra fue la 

Plaza de Toros. Como arquitecto diocesano llevó a cabo las obras 

de reparación de la Catedral, edificó el «Vestidor» y trazó el en-

sanche de la Sacristía de la misma Seo. Como individuo de la Co-

2 rovIra I gómeZ, S. J.: Breu història de Tarragona. Òmnium Cultural del 
Tarragonés. Col·lecció El Balcó, 2. Tarragona, 1984.

�  Postal del Convent Carmelità de Frares (1910), edifici modernista i neogòtic enllestit al 1897.
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misión de Monumentos reparó por cuenta del 

Estado los monasterios de Poblet y Santes Creus 

(...) Es también el autor del monumento a Roger 

de Lauria (...) y de la recia y artística baranda de 

hierro que recorre todo el paseo de Santa Clara 

—hoy Calvo Sotelo— y prosigue hasta el final 

del (...) Balcón del Mediterráneo, cuya larguísi-

ma baranda fue obrada en el taller de cerrajería 

de Lorenzo Casas”.3 Salas és autor d’una Memoria 

sobre el Ensanche de Tarragona, obra inèdita i bà-

sica per a l’estudi del desenvolupament urbanís-

tic de la nostra ciutat des de finals del segle XIX.

L’historiador Amadeu-J. Soberanas Lleó es-

crivia que “Sabido es que en 22 de diciembre de 

1876 el rey Alfonso XII aprobó el decreto de las 

Cortes mediante el cual se declaraba obras de 

utilidad pública, para los efectos de la ley de 17 

de julio de 1836, las de ensanche de las pobla-

ciones, en lo que se refiere a calles, plazas, mer-

cados y paseos. Para ello el 19 de febrero de 1877 

se publicaba el Reglamento para la ejecución de 

la ley de 22 de diciembre de 1876, relativa al 

ensanche de las poblaciones... Tarragona con-

fió este estudio a su arquitecto municipal don 

Ramón Salas Ricomá. Y en 1884 redactó una 

extensa Memoria, que se guarda en la actuali-

dad, junto con todos sus papeles, en el Archivo 

Histórico Archidiocesano de Tarragona”.4

La Popular 
i els inicis del segle XX

La Popular va ser un moviment ciutadà localista 

que va sorgir als inicis dels segle XX i va signifi-

car en la història de la Tarragona contemporània 

un cas sense precedents d’unanimitat col·lectiva. 

Va néixer del cor del mateix poble, sumant els 

interessos i els desitjos dels rics i dels pobres, 

dels burgesos i dels proletaris, dels intel·lectuals 

i dels analfabets. Va ser una reacció a les arbi-

3 alegreT, A.: Tarragona a través del siglo XIX (histori-
as y anécdotas). Torres & Virgili. Tarragona, 1924. 

4 soberanas lleó, A. J.: “Ramón Salas i Ricomà, arqui-
tecto de Tarragona (1848-1926)”, a Revista Técnica de la 
Propiedad Urbana, núm 6. Tarragona, 1962. 

trarietats i els atropellaments que, com escriu 

Lluís Mezquida, “cometían los consumeros, re-

cientemente empleados por el Ayuntamiento 

en los fielatos. Era evidente que «els burots» no 

gozaban del beneplácito público, siendo malvis-

tos por la población, cuya aspiración unánime 

era que desaparecieran de una vez y para siem-

pre. Una disputa surgida entre un «burot» y un 

pastor en el fielato del Puente del Francolí fue 

la chispa que provocó la insubordinación y el 

tumulto popular”.5 La Popular, des d’un inici, 

volia resoldre els problemes que tenia la ciutat. 

Va encertar amb la construcció del nou Mercat 

Central. També va promoure la reforma del pas-

seig de Santa Clara, que tenia plàtans i van ser 

substituïts per palmeres (hivern de 1910). Així 

La Popular va aconseguir un passeig en el que 

primava, segons Mezquida, el Modernisme en 

tot tipus de construccions. 

Mezquida va escriure un article l’any 1961 que 

començava dient “El presupuesto extraordinario 

del Ensanche, suscrito en 1929, para fomen-

tar el crecimiento de la población hacia la zona 

suroeste, venturosamente apuntado a partir de 

1915, cuando se inauguró el Mercado Central... 

Por aquellas fechas, el Gimnástico inauguró las 

nuevas instalaciones de la Avenida de Cataluña, 

con la construcción del chalet del tenis, en buena 

parte debido a la munificencia del ilustre tarraco-

nense Don Luis Bonet Amigó. Tampoco no pasa 

desapercibido el proyecto de Estación Central o 

nuevo plan de ordenación ferroviaria, cuyo edifi-

cio se emplazaba en las proximidades de la Plaza 

Imperial Tarraco. La ciudad aspiraba a la desapa-

rición del viejo caserón, cercano al Penal”.6

Com veiem ja fa més de cinquanta anys que 

es parlava d’aquesta nova estació que la ciutat 

té pendent. 

Més endavant, l’any 1981, Mezquida escrivia 

que “en la visita que el Rey Alfonso XIII efectuó 

5 meZquIda, L. M.: “«La Popular» y el paseo de las Pal-
meras”, a Revista Técnica de la Propiedad Urbana, núm. 
12. Tarragona, juny-agost 1965.

6 meZquIda, L. M.: “Medio siglo de proceso urbanís-
tico”, a Revista Tècnica de la Propiedad Urbana, núm 3. 
Tarragona, núm. 4, juny 1961.
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el octubre de 1927, cuando Tarragona se vio ma-

terialmente invadida de pasquines y propaganda, 

sobrevolando incluso —hecho insólito en aque-

lla época— una avioneta arrojando octavillas en 

las que se abogaba por la suspirada ordenación y 

desaparición de la zona viaria junto al Balcón del 

Merditerráneo. Afortunadamente —afirmamos 

hoy día— no prosperó aquel proyecto que hu-

biera limitado la expansión urbana hacia la zona 

Oeste, como consecuencia del asentamiento de la 

via férrea en nuestras huertas. ¿Imaginan ustedes 

el dogal que hubiera representado para el normal 

desenvolvimiento urbano? Las viejas murallas 

romanas, de nuevo proyectadas sobre la ciudad, 

en forma de raíles y traviesas”.7 

La situació urbanística actual, el POUM vi-

gent, contempla precisament la situació de la 

Estació Central a la partida Horta Gran, al costat 

oest del riu Francolí. Després de 87 anys les ne-

cessitats i el creixement urbanístic de la ciutat són 

unes altres.

Tarragona es va beneficiar del paper neu-

tral d’Espanya en la Primera Guerra Mundial 

7 meZquIda, L. M.: “Tarragona, primeras décadas del 
siglo XX”, a Revista Tècnica de la Propiedad Urbana, núm 
31. Tarragona, 1r i 2n semestre 1981.

(1914-1918). La ciutat experimentava un crei-

xement provocat pel comerç i l’exportació cap 

als països bel·ligerants. Al passeig de Sant Anto-

ni es van construir les cases Ripoll Usón i, junt 

a la muralla, la Casa Ximenis. A la Rambla tení-

em el Col·legi de les Teresianes i la Casa Ventosa 

(desapareguda). Altres construccions van ser el 

Mercat, la Fàbrica de Tabacs (1926) i el Preven-

tori Marítim de la Savinosa (1929). Aquestes 

dues construccions, fabril i assistencial, encar-

regades per l’Estat, van significar les primeres 

immigracions procedents del Baix Aragó, Ma-

estrat, Múrcia i Extremadura. També es van fer 

les obres del Moll de Llevant, les cases número 

2, 9 i 96 de la Rambla, el Teatre Tarragona, els 

Caputxins, el Banco de España, la Casa Cobos i 

l’Hotel Europa.

La Rambla i els Planos de 
Ensanche

La Rambla va ser projectada l’any 1854 amb el 

primer Plano de Ensanche redactat per l’arqui-

tecte Francesc Barba Masip. L’any 1884, Ramon 

Salas Ricomà redactà el segon Plano de Ensanche, 

que projecta ampliar la ciutat cap a l’oest. Per 

aquest motiu, l’Ajuntament va realitzar una po-

�  Les Cases Ripoll vistes des de la Via Augusta.
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lítica de compra de terrenys per disposar de so-

lars per a la construcció de serveis públics: l’Es-

cola del Treball, la Casa Bloc, la Casa dels Mestres 

(actual El Corte Inglés), l’església de Sant Pau, la 

presó, el Govern Civil i l’edifici del Movimiento 

Nacional (oficines actuals de la Direcció General 

de Trànsit). El desenvolupament urbanístic de la 

ciutat des de mitjans del segle XIX va afavorir 

el creixement i la importància del sector de la 

construcció. El tercer Plano de Ensanche és obra 

de l’arquitecte municipal Josep Maria Pujol de 

Barberà, datat l’any 1922, i marca les directrius 

de la Tarragona futura. L’avinguda de Catalunya 

s’apropava a les instal·lacions del Club Gimnàs-

tic i de les noves casernes militars i junt al Camí 

de l’Àngel. S’havien marcat les directrius urba-

nístiques per facilitar les noves construccions a 

partir dels anys quaranta, superat el trauma de 

la Guerra Civil. 

Ortueta escriu que “l’eix central de la Ram-

bla Nova és el màxim exponent del nou Eixam-

ple burgès. La seva definició i el seu traçat eren 

fruit de la tasca conjunta desenvolupada per 

diverses generacions i l’activa participació dels 

arquitectes municipals. L’alcaldia concentrà tots 

els seus esforços per aconseguir un espai repre-

sentatiu i digne, exponent clar de propaganda de 

la ciutat moderna. Era una empresa ambiciosa, 

amb unes preferències que depenien dels rumbs 

polítics i de la imposició de les modes (...) La 

Rambla era el nou estandard de la modernitat i 

en el seu embelliment van anar participant di-

versos tècnics (...) El mobiliari urbà, quioscos, 

bancs, fonts, fanals, ajudarà a canviar la fesomia 

de la via i en certa mesura serà com una am-

pliació 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 cre-

ació d’un artístic banc continu amb les formes 

historicistes delineades per Ramon Salas (20 de 

juliol de 1889), però fetes la majoria sota la su-

pervisió de Pau Monguió. Ramon Salas indicà 

la disposició dels diversos materials: la barana 

de ferro, les pilastres de ferro fos, els adorns i el 

travesser de ferro laminat i els coronaments dels 

travessers de zinc o ferro fos. El seient i els fo-

naments serien de carreus compactes, coneguts 

vulgarment com pedra gris de llisós”.8 Aquesta 

8 orTueTa, E. de.: Tarragona el camí cap a la moder-
nitat. Urbanisme i Arquitectura. Lunwerg editores. Barce-
lona, 2006.

�  La plaça de Toros va ser edificada a les afores.
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icona de la ciutat, “anar a tocar ferro”, amb més 

de cents anys de vida, és un referent modernista. 

Arribats a aquest punt, també és obligat re-

cordar el que ens relata Ortueta: “Ramon Salas 

va intentar donar un aspecte de grandiositat 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 fer-

rocarril. Dibuixà una gran escalinata amb uns 

quants grups de graons que, en una primera 

secció, definí dos braços paral·lels per desem-

bocar després en un sol. S’hi van disposar dues 

terrasses de descans: la més elevada estaria de-

corada amb l’heràldica de la ciutat, mentre que 

la segona disposaria d’una bella font, potser de 

rocalla. Es tractava de donar una nova entrada a 

l’urbs. La il·luminació artificial li hagués donat 

un aire innovador, augmentant-ne la teatrali-

tat, però l’expedient no va arribar a aprovar-se 

mai”.9 També tenim notícies que l’enginyer To-

màs 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 elo-

9 Idem.

già el projecte, que permetia un accés còmode 

entre la Rambla i l’estació del ferrocarril, per un 

costat, i el balneari recentment reedificat, per un 

altre. Però la sol·licitud no fou aprovada. Hores 

d’ara la ciutat encara té aquest problema per re-

soldre. 

Hem de fer esment al projecte d’una ciutat 

jardí a un costat, el nord, de la Via Augusta l’any 

1920. També recordem les dimensions de la gran 

rotonda a l’àrea d’ampliació de l’eixample (pla-

ça Imperial Tarraco), disseny de Josep M. Pujol. 

Des d’un bon principi l’eixample es va omplir 

d’estils arquitectònics variats i rics. Les tipologi-

es més freqüents van ser palauets urbans, cases 

senyorials, burgeses (de rendes altes i mitjanes) 

i cases de pisos de lloguer. En el darrer terç del 

segle XIX l’augment del nombre de solars edi-

ficables no resolgué l’escassetat d’habitacions 

que presentava la ciutat de Tarragona. La urba-

nització de l’eixample tenia un ritme pausat, els 

establiments incòmodes a la zona portuària i 

l’habitatge comercial del Serrallo van obligar els 

ciutadans a buscar nous terrenys pròxims a les 

àrees ja urbanitzades. 

�  Jardins i façana de la Quinta de Sant Rafael, propietat dels germans Puig i Valls, uns pioners de l’arquitectura i 
l’urbanisme mediambiental. Aquest espai es conserva actualment en el que es coneix com a parc de la Ciutat.
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La Marina

Des de la Guerra de la Independència, la influèn-

cia del moviment portuari ha tingut a veure amb 

el creixement de la ciutat. Ja l’exalcalde Josep 

Maria Recasens Comes escrivia sobre La relación 

entre el movimiento portuario y el desarrollo ur-

bano en los útimos noventa años.10 Sens dubte, el 

primer Eixample es produeix entre el 1860 i el 

1890, unint la Part Alta amb el port i amb els 

eixos principals, com la Rambla Nova i el carrer 

Hermanos Landa (actual Unió). Les illes de les 

cases són ortogonals rectangulars, l’alçada dels 

edificis és de quatre plantes i l’amplada dels car-

rers és de 7 a 10 metres.

L’arquitectura de la Marina no podia oferir 

una solució d’alçats homogenis i regulars. Ele-

na de Ortueta escriu: “La Marina va néixer com 

una barriada portuària. La construcció d’habi-

tatges, delegacions comercials i edificis fabrils va 

anar omplint les diferents illes. A partir de l’anà-

lisi del parcel·lari en podem veure la divisió en 

petits solars amb cases de pisos (...) Tarragona 

no despuntà durant el segle XIX pel seu caràcter 

industrial, com ho demostra el nombre reduït 

de cases modestes per a obrers i el fet que no 

se sol·licités cap disseny de colònia industrial”.11 

La Marina fou eminentment fabril perquè la ro-

dalia de la porta del Francolí afavorí l’emplaça-

ment de les naus i les indústries. “La Marina es 

caracteritzà pels diferents usos del sòl, cosa que 

permeté el desenvolupament d’edificis hetero-

genis, des d’un habitatge burgés fins a una sen-

zilla casa de pisos (...) En aquest tram del litoral 

va predominar la diversitat i un estil arquitectò-

nic vinculat amb la producció”.12

L’Estat va dictaminar la Llei del 3 d’agost de 

1866 per tal de regular la propietat dels nous 

terrenys per dibuixar el nou front marítim. Or-

10  recasens comes, J. M.: “La influencia del movi-
miento portuario en el desarrollo de la ciudad de Tar-
ragona”, a Revista Técnica de la Cámara de la Propiedad 
Urbana, núm.7. Tarragona, juny-agost 1963.

11 orTueTa, E. de.: Tarragona el camí cap a la moder-
nitat. Urbanisme i Arquitectura. Lunwerg editores. Barce-
lona, 2006.

12 Idem.

tueta escriu: “Tarragona, a diferència d’altres 

poblacions, no disposava d’un passeig marítim 

ampli i atractiu, com el passeig Colom de Bar-

celona, el passeig d’Alfonso XII a Cartagena, el 

passeig de Pereda de Santander o l’Alameda de 

Màlaga. Aquesta circumstància no era deguda 

a la manca de mitjans naturals, sinó a la desí-

dia municipal, que preferí afavorir l’explotació 

del ferrocarril en detriment de les condicions 

de vida de la Marina. L’Ajuntament i la Junta 

d’Obres del Port van estudiar força vegades el 

trasllat de les vies del ferrocarril. Saturnino Be-

llido (1883) fou qui proposà una de les solucions 

més entenimentades, alabada per l’arquitecte 

municipal Ramon Salas (1884) i posteriorment 

per l’enginyer del port Manuel Maese (1907), a 

causa de les possibilitats immediates que oferia. 

El barri del Serrallo es va desenvolupar amb les 

particularitats d’una vila marinera”.13 

El 1914, Josep Maria Pujol de Barberà va po-

sar fi a l’aspecte de l’avinguda que des de l’esta-

ció del ferrocarril enllaça per la zona de llevant 

amb la part alta de la població. 

Ortueta escriu que el 2 de novembre de 1926, 

a l’informe tècnic emès per l’enginyer de camins 

Francisco G. de Membrillera, l’arquitecte muni-

cipal Josep M. Pujol i l’enginyer de camins Fèlix 

Ferrer, s’afirmava: “Resulta que el terreno de-

signado para la estación central y comprendido 

entre la carretera de Lérida y el río Francolí, si 

bien en superficie total es capaz para los distin-

tos servicios que en ella hay que instalar, resul-

ta el solar corto y ancho para poder distribuir 

las vías y dependencias debidamente para una 

buena explotación”.14 Tots els intents d’apartar 

la línia del ferrocarril de la platja del Miracle van 

resultar fallits.

L’any 1881, el Ministeri d’Hisenda mostra 

interés per construir un fàbrica de tabacs. Al cap 

de sis anys encara no s’havia fet res i les societats 

instructives, recreatives, industrials i polítiques 

de la ciutat van mostrar el seu malestar. En els 

anys 1897 i 1902 es va tornar a reclamar, però 

13 Idem.
14 Idem.
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el 1921, potser a causa de la repressió contra el 

frau i el contraban, les vendes es van disparar i 

aleshores es va veure la necessitat de construir 

dues noves indústries. Tarragona i Màlaga van 

ser les ciutats escollides. L’any 1922 comencen 

les obres de la Tabacalera, d’acord al projecte 

de Miguel Quesada i Roberto Navarro, i no es 

van acabar fins el 1931, ja que es van retardar 

per la troballa de la necròpoli paleocristiana. A 

més, la riuada de 1930 va inundar part de les 

instal·lacions i es va haver de construir un dic de 

contenció per evitar més desgràcies.

El creixement urbanístic del barri del Serra-

llo en els primers anys va ser una mica caòtic. 

Aquest barri era pobre, però alguns terratinents 

van aconseguir grans beneficis amb l’activitat 

immobiliària. Ortueta escriu que en el memo-

ràndum de l’arquitecte Josep Maria Pujol, l’any 

1917, es parla de l’aspecte de marginalitat i la 

improvisació del procés d’urbanització: “Obser-

vando el plano de la barriada de San Pedro se 

saca la consecuencia de que no puede en ma-

nera alguna tener carácter definitivo por cuanto 

constituye, únicamente, un hacinamiento de ca-

sas sin condición alguna de habitabilidad. Ello 

se explica como se ha dicho antes, porque (...) 

nació del deseo de instalar una serie de barra-

cas de carácter provisional y nunca de pretender 

que aquello constituyese un barrio de la pobla-

ción de Tarragona”.15 L’arquitectura domèstica 

era molt senzilla i el barri tenia un aire de vila 

15 Idem.

� Plànol de la ciutat de Tarragona, Francisco Navarro, 1884 
(Centro Geográfico del Ejército).
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marinera que el singularitzava respecte de la 

resta de la ciutat.

La Comissió d’Eixample acordà construir, 

el 10 d’octubre de 1890, una gran plaça enjar-

dinada per a esbarjo, reunions i espectacles de 

tota mena. La plaça del Progrés (actual Corsini 

o del Mercat) va intentar reflectir els nous pos-

tulats urbanístics. Aquesta comissió considerà 

emplaçar el nou mercat adossat a l’esmenta-

da plaça, el 13 de juliol de 1907. El creixement 

econòmic i demogràfic va provocar l’augment 

de l’especulació immobiliària. Tarragona es va 

transformar, sobretot pel paper que van tenir els 

propietaris —noblesa, alta burgesia i classe mit-

jana— i, en casos molt concrets, empreses anò-

nimes. Els preus, tant del sòl com de l’habitatge, 

es van incrementar. La legislació de Cases Bara-

tes (1911, 1921) fomentà la creació d’habitatges 

dignes i higiènics a preus mòdics per als obrers. 

La construcció i l’urbanisme van ser promoguts 

sobretot per particulars més que per entitats co-

mercials i/o financeres. Amb el RD 16 de juny 

de 1907 i de 7 de febrer de 1913 es van implan-

tar a tot el territori les cambres de la propietat 

urbana. L’urbanisme es va fonamentar en tres 

pilars: l’ocupació del sòl, la promoció immobi-

liària i el planejament. Arquitectes (sobretot el 

municipal), mestres d’obres i enginyers van ser 

els protagonistes, malgrat que es van haver de 

definir les competències pròpies de cada un dels 

professionals, vinculats tant a l’obra pública 

com a la privada, i apreciar l’intrusisme o la col-

laboració entre els tècnics de diferent formació. 

Sent arquitecte municipal Magí Tomàs, des 

del 28 de desembre de 1866 fins que va morir, 

el 1883, es va iniciar la revisió i la configuració 

de l’eixample de la ciutat. No hi ha dubte que 

van ser uns anys molt decisius per a l’urbanisne. 

Elena de Ortueta ens descriu que “l’arquitec-

te Tomàs va definir les amplades de la Rambla 

Nova i dels carrers Gasòmetre, Sant Francesc, 

Unió, Soler, Canyelles, Comte de Rius, Méndez 

Núñez, Sant Agustí, Adriá, Assalt, Fortuny, Gi-

rona, Roger de Llúria, Governador González i 

Martí d’Ardenya”.16 Ramon Salas va continuar la 

tasca de Tomàs, però va anar més lluny i va actu-

alitzar alguns dels criteris urbanístics introduint 

els angles aixamfrants en els eixos principals.

La labor urbanista de Pau Monguió va ser 

molt important ja que el seu pensament teòric 

es va posar de manifest en el projecte de revisió 

de l’eixample de 1857 i la seva execució pràctica 

mentre va ser arquitecte municipal (1890-1896). 

L’alcaldia tramità la gestió per assolir tots els be-

neficis que concedia la Llei del 26 de juliol de 

1892, llei que només afectava Madrid i Barcelona, 

però que, gràcies a l’art. 30è, i proposat pel baró 

de les Quatre Torres, les rebaixes fiscals establer-

tes en aquesta llei es van poder a aplicar a altres 

poblacions. L’Ajuntament va justificar la petició 

amb l’excusa que s’hi havia invertit una suma de 

diners excessiva, mig milió de pessetes. Es va dir 

que era “proporcionalmente el más costoso de 

España” i els tècnics del Ministeri de la Governa-

ció consideraren que “el ensanche de Tarragona 

se halla no sólo en condiciones análogas a los de 

Madrid y Barcelona, por cuanto la urbanización 

no está terminada del todo, sino en condiciones 

de manifiesta inferioridad respecto de los ensan-

ches de esta capitales, pues considera en conjunto 

del mayor numero de las vías, el Ayuntamiento se 

ha limitado por la escazez de los recursos a efec-

tuar los desmontes necesarios para el estableci-

miento de las rasantes”. Monguió va presentar el 

20 de novembre de 1894 el Proyecto de las obras 

que faltan para la total urbanización del Ensanche 

parcial de Tarragona, que constava de memòria, 

condicions facultatives, plànols i pressupostos. 

Arquitectes municipals

Els arquitectes municipals del Modernisme, que 

també podríem definir com arquitectes del 1900, 

van ser els següents: Ramon Salas i Ricomà va es-

tar des del 27 de juny de 1883 fins al 12 de maig 

de 1890; Pau Monguió Segura, que era arquitec-

te interí provincial, va passar a ser municipal des 

16 Idem.
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del 17 de juliol de 1890 fins el 12 de desembre de 

1896; Salas va anar ocupant la plaça interinament 

cada cop que hi hagué la vacant, des del 18 de de-

sembre de 1896 fins el 30 de juny de 1897 i des del 

13 de febrer de 1908 al 12 d’octubre de 1908; Jo-

sep Maria Pujol de Barberà fou el nou arquitecte 

municipal que, malgrat la seva llarga permanèn-

cia, des del 30 de juny de 1897 fins el 10 d’agost de 

1932, va ser separat del càrrec durant tres anys per 

l’enfonsament d’un habitatge al carrer Trafalgar. 

En aquesta ocasió va ser substituït per Pere Alme-

da Ramonacho, des del 30 d’octubre de 1908 fins 

al 27 de gener de 1911, mentre Pujol va marxar a 

Còrdova. Finalment, Pujol, per problemes d’edat 

i per motius polítics, fou reemplaçat interinament 

per Salvador Ripoll Sahagún el 1932.

Ramon Salas, durant el seu exercici com a 

arquitecte municipal, va procurar aplicar els 

avenços moderns de les teories relatives al crei-

xement de les poblacions i va voler evitar la dis-

posició de minúscules parcel·les. Malgrat això, 

va considerar prioritari donar suport al ram 

de la construcció i va edificar alguns immobles 

amb amples de façana ridículs per a una avin-

guda com la Rambla Nova. El 7 de juny de 1889 

s’exposa el Pla general d’urbanització dels afores 

que redacta Ramon Salas. La prolongació de la 

Rambla Vella (actualment Estanislau Figueres) 

o l’emplaçament de la futura plaça de Corsini 

en foren els punts més conflictius. Malgrat les 

plusvàlues, els terratinents es resistien a cedir 

part dels seus solars. Hem de recordar que Sa-

las redactà, per iniciativa pròpia, un projecte 

ambiciós, pels volts de 1884. En ser nomenat 

arquitecte provincial el maig de 1890, hagué 

de renunciar definitivament al seu projecte. 

Sens dubte Salas elaborà un dels projectes més 

exquisits d’Eixample. Hem de tenir en compte 

que Salas s’avançà al seu temps en prolongar 

la Rambla Nova fins al Francolí, eix que va ser 

una realitat l’any 2006. Salas va tenir en compte 

les estadístiques climatològiques, els índexs de 

mortalitat, el padró municipal i les llicències 

d’obres atorgades per a “que podamos deducir 

reglas importantísimas que nos den la mayor 

salubridad e higiene de la población”.

Josep Maria Pujol de Barberà, com a ar-

quitecte municipal, formulà la proposta d’am-

pliació del sector oest el 1919. Durant els tres 

primers lustres del segle XX s’encarregà de deli-

mitar la plaça de Corsini i els carrers adjacents. 

Sens dubte, la construcció del Mercat Central 

va determinar la configuració de tota aquesta 

zona urbana. La promulgació de l’Estatut mu-

nicipal (6.03.1924) i el seu Reglament adjunt 

(23.06.1924) permeté donar un nou impuls al 

creixement urbà. Josep M. Pujol redactà la Nue-

va Memoria sobre el plan de obras que deber rea-

lizarse con el empréstito de la zona de Ensanche 

(26.10.1928) i el setembre de 1930 se li lliurà el 

darrer cobrament. Pujol projectà bona part de 

l’arquitectura de la zona, tot i que també con-

trolà la resta de les edificacions per mitjà del vi-

sat d’obra, nova o reforma. L’ordenació de l’Ei-

xample responia a un model de trama urbana 

radial, combinada amb el sistema ortogonal.

En aquella època, per tal de garantir habi-

tatges amb un espai salubre, va aparèixer la casa 

higiènica que la Compañía Madrileña de la 

Urbanizacion va definir de la següent manera: 

“Una casa limpia, sin humedad, con media luz y 

con ventilación del exterior en todas las habita-

ciones, será la casa higiénica por excelencia aun 

cuando sea muy pequeña”. 

El gran desconegut

El Modernisme va trigar a arrelar. No obstant 

això, el patrimoni arquitectònic modernista 

de Tarragona és un gran desconegut ja que, tal 

com escrivia Francesc Miralles i Bofarull, ”El pes 

històric de la Tarragona romana i també medi-

eval és tan fort que ens hem pogut creure que la 

ciutat es resumia a les essències del passat (...) 

n’acumulen tanta d’història i de bellesa que ens 

hem fet quasi sords al ritme de la nova ciutat i als 

batecs del nostre temps”.17 

17 buqueras bach, J. M. Arquitectura de Tarragona des 
del segle XII. Ajuntament de Tarragona. Tarragona, 1991.
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  Mas d’en Sordé, un edifici 
per recuperar, a les afores 
de Tarragona, carretera 
del Catllar, km 4.
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Tallers Grau (1910)

Casa Ripoll 15 (1910)

Casa Busquets (1910)

Mercat (1911)

Quinta Sant Rafael (1913)

Mas d’en Sordé (1913)

Casa Ximenis (1914)

Casa Musolas (1914)

Casa Rabadà (1914)

Casa Porta Mercadé (1916)

Cooperativa Obrera (1917)

Obres Públiques (1918)

Prat de la Riba 19 (1920)

Mas d’en Bonet (1920)

Mas Mallol (1920)

Casa Bofarull (1921)

Col·legi Teresianes (1922)

Casa Boxó (1923)

Casa Icart Bargalló (1925)

Casa Lluís Gustems (1925)

Casa Doctor Aleu (1927)

Torre de Pilar Fonts (1928)

Vil·la Argentina (1929)

Ed. Cristòfor Colom (1930)

Capella Mas Sanromà (?)

ELEMENTS MODERNISTES
Altar Sagrat Cor (1880)

La Chartreuse (1900)

Capella Oblates (1908)

Casa Ripoll 17 (1910)

Cambril PP. Carmelites (1918)

Ed. Via Augusta 21-23 (1920)

Rellotge del Port (1921)

Casa Anguera (1922)

Casa Mariano Ollé (1922)

Casa Atanasi Ramas (1924)

Casa José Morera (1925)

Casa Antoni Albareda (1925)

Capella Sant Francesc (1926)

Casa Cobos (1926)

Cambra de Comerç (1928)

Casa Rosell (1930)

BÉNS MOBLES
Barana del Balcó (1889)

Mausoleu Jaume I (1906)

Ostensori Catedral (1922)

Làpida Guinovart (1925)

Làpida Balcells (1925)

Gremi de Pagesos (1926)

Sagrari Vedrunes (1939)

Sagrari PP. Claretians (1943)



EL MODERNISME A TARRAGONA24

a BONAVISTA

IES
Campclar

CEIP
Mediterrani

Centre de Salut Laboral

POLIESPORTIU
Piscina

At
let

ism
e

Ve
lò

dr
om

Comissaria
Mossos Futur

IES

Casal Cívic
Parròquia
Sta. Tecla

Pavelló

    

71

PLAÇA IM
PE

RI
AL

 TARRACO

PR
AT

 D
E 

LA
 R

IB
A

PLAÇA 
DELS

CARROS

ESTACIÓ
FFCC

NECRÒPOLIS

MOLL DE COSTA

TABACALERA

MO
LL

 D
E L

LE
VA

NT

MOLL DE LLEIDA
MOLL DE REUS

AUTORITAT 
PORTUÀRIA

PALAU DE
CONGRESSOS

MERCAT
MUNICIPAL

URV

PORT ESPORTIU

MOLL DE PESCADORS

EL SERRALLO

PLAÇA DELSINFANTS

BAIXADA DEL
 TO

RO

M
ÉN

DE
Z 

NÚ
ÑE

Z

PA
SSEIG M

ARÍTIM RAFAEL D
E CASANOVA

CA
RD

EN
AL

 V
ID

AL
 I 

BA
RR

AQ
UE

R
CA

RD
EN

AL
 V

ID
AL

 I 
BA

RR
AQ

UE
R

REIAL

PE
RE

 M
AR

TE
LL

NO
U 

DE
 S

AN
TA

 T
EC

LA

AP
OD

AC
A

UN
IÓ

UN
IÓ

RAMÓN Y CAJAL

AVINGUDA DE ROMA

 RAMÓN Y CAJAL

AV
IN

GU
DA

 D
’A

ND
OR

RA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

PARC RAFAEL 
PUIG I VALLS

REIAL SMITH

MALLORCA

1

2

RAMBLA VELLA

ESTANISLAU FIGUERES

CAMÍ DE LA CUXA

VIA AUGUSTA

JOAN FUSTER

AUTOVIA A7

PA
SS

EIG
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I

CATEDRAL

AJUNTAMENT

ESTACIÓ
BUS

AV. CATALUNYA

DIPUTACIÓ

3 4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

17
18

19

20

21
22

16

23
24

25

26

27

28

29

30

31
32 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 45
46

47

4849

50

51

52

53

54

55

56

60
61

57

58

59

62

63
64

65

66
67

68
69

70

73

72

74

75

76

77

78

VIA AUGUSTA

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 J. M. CASAS DE MULLER

CARRETERA DE LLEIDA N240

CARRETERA DE LLEIDA N240

AUTOVIA A7

Mas Sordé

CARRETERA DEL CATLLAR

BOSCOS DE TARRAGONA

Mas Veciana

Mas Sanromà

CALA ROMANA

MONNARS

CARRETERA N-340

CEMENTIRI



25Patrimoni modernista

a BONAVISTA

IES
Campclar

CEIP
Mediterrani

Centre de Salut Laboral

POLIESPORTIU
Piscina

At
let

ism
e

Ve
lò

dr
om

Comissaria
Mossos Futur

IES

Casal Cívic
Parròquia
Sta. Tecla

Pavelló

    

71

PLAÇA IM
PE

RI
AL

 TARRACO

PR
AT

 D
E 

LA
 R

IB
A

PLAÇA 
DELS

CARROS

ESTACIÓ
FFCC

NECRÒPOLIS

MOLL DE COSTA

TABACALERA

MO
LL

 D
E L

LE
VA

NT

MOLL DE LLEIDA
MOLL DE REUS

AUTORITAT 
PORTUÀRIA

PALAU DE
CONGRESSOS

MERCAT
MUNICIPAL

URV

PORT ESPORTIU

MOLL DE PESCADORS

EL SERRALLO

PLAÇA DELSINFANTS

BAIXADA DEL
 TO

RO

M
ÉN

DE
Z 

NÚ
ÑE

Z

PA
SSEIG M

ARÍTIM RAFAEL D
E CASANOVA

CA
RD

EN
AL

 V
ID

AL
 I 

BA
RR

AQ
UE

R
CA

RD
EN

AL
 V

ID
AL

 I 
BA

RR
AQ

UE
R

REIAL

PE
RE

 M
AR

TE
LL

NO
U 

DE
 S

AN
TA

 T
EC

LA

AP
OD

AC
A

UN
IÓ

UN
IÓ

RAMÓN Y CAJAL

AVINGUDA DE ROMA

 RAMÓN Y CAJAL

AV
IN

GU
DA

 D
’A

ND
OR

RA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

PARC RAFAEL 
PUIG I VALLS

REIAL SMITH

MALLORCA

1

2

RAMBLA VELLA

ESTANISLAU FIGUERES

CAMÍ DE LA CUXA

VIA AUGUSTA

JOAN FUSTER

AUTOVIA A7

PA
SS

EIG
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I

CATEDRAL

AJUNTAMENT

ESTACIÓ
BUS

AV. CATALUNYA

DIPUTACIÓ

3 4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

17
18

19

20

21
22

16

23
24

25

26

27

28

29

30

31
32 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 45
46

47

4849

50

51

52

53

54

55

56

60
61

57

58

59

62

63
64

65

66
67

68
69

70

73

72

74

75

76

77

78

VIA AUGUSTA

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 J. M. CASAS DE MULLER

CARRETERA DE LLEIDA N240

CARRETERA DE LLEIDA N240

AUTOVIA A7

Mas Sordé

CARRETERA DEL CATLLAR

BOSCOS DE TARRAGONA

Mas Veciana

Mas Sanromà

CALA ROMANA

MONNARS

CARRETERA N-340

CEMENTIRI

Tarragona Centre
Localització d’edificis, elements i béns mobles



EL MODERNISME A TARRAGONA26

a BONAVISTA

IES
Campclar

CEIP
Mediterrani

Centre de Salut Laboral

POLIESPORTIU
Piscina

At
let

ism
e

Ve
lò

dr
om

Comissaria
Mossos Futur

IES

Casal Cívic
Parròquia
Sta. Tecla

Pavelló

    

71

PLAÇA IM
PE

RI
AL

 TARRACO

PR
AT

 D
E 

LA
 R

IB
A

PLAÇA 
DELS

CARROS

ESTACIÓ
FFCC

NECRÒPOLIS

MOLL DE COSTA

TABACALERA

MO
LL

 D
E L

LE
VA

NT

MOLL DE LLEIDA
MOLL DE REUS

AUTORITAT 
PORTUÀRIA

PALAU DE
CONGRESSOS

MERCAT
MUNICIPAL

URV

PORT ESPORTIU

MOLL DE PESCADORS

EL SERRALLO

PLAÇA DELSINFANTS

BAIXADA DEL
 TO

RO

M
ÉN

DE
Z 

NÚ
ÑE

Z

PA
SSEIG M

ARÍTIM RAFAEL D
E CASANOVA

CA
RD

EN
AL

 V
ID

AL
 I 

BA
RR

AQ
UE

R
CA

RD
EN

AL
 V

ID
AL

 I 
BA

RR
AQ

UE
R

REIAL

PE
RE

 M
AR

TE
LL

NO
U 

DE
 S

AN
TA

 T
EC

LA

AP
OD

AC
A

UN
IÓ

UN
IÓ

RAMÓN Y CAJAL

AVINGUDA DE ROMA

 RAMÓN Y CAJAL

AV
IN

GU
DA

 D
’A

ND
OR

RA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

PARC RAFAEL 
PUIG I VALLS

REIAL SMITH

MALLORCA

1

2

RAMBLA VELLA

ESTANISLAU FIGUERES

CAMÍ DE LA CUXA

VIA AUGUSTA

JOAN FUSTER

AUTOVIA A7

PA
SS

EIG
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I

CATEDRAL

AJUNTAMENT

ESTACIÓ
BUS

AV. CATALUNYA

DIPUTACIÓ

3 4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

17
18

19

20

21
22

16

23
24

25

26

27

28

29

30

31
32 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 45
46

47

4849

50

51

52

53

54

55

56

60
61

57

58

59

62

63
64

65

66
67

68
69

70

73

72

74

75

76

77

78

VIA AUGUSTA

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 J. M. CASAS DE MULLER

CARRETERA DE LLEIDA N240

CARRETERA DE LLEIDA N240

AUTOVIA A7

Mas Sordé

CARRETERA DEL CATLLAR

BOSCOS DE TARRAGONA

Mas Veciana

Mas Sanromà

CALA ROMANA

MONNARS

CARRETERA N-340

CEMENTIRI

Tarragona Nord

a BONAVISTA

IES
Campclar

CEIP
Mediterrani

Centre de Salut Laboral

POLIESPORTIU
Piscina

At
let

ism
e

Ve
lò

dr
om

Comissaria
Mossos Futur

IES

Casal Cívic
Parròquia
Sta. Tecla

Pavelló

    

71

PLAÇA IM
PE

RI
AL

 TARRACO

PR
AT

 D
E 

LA
 R

IB
A

PLAÇA 
DELS

CARROS

ESTACIÓ
FFCC

NECRÒPOLIS

MOLL DE COSTA

TABACALERA

MO
LL

 D
E L

LE
VA

NT

MOLL DE LLEIDA
MOLL DE REUS

AUTORITAT 
PORTUÀRIA

PALAU DE
CONGRESSOS

MERCAT
MUNICIPAL

URV

PORT ESPORTIU

MOLL DE PESCADORS

EL SERRALLO

PLAÇA DELSINFANTS

BAIXADA DEL
 TO

RO

M
ÉN

DE
Z 

NÚ
ÑE

Z

PA
SSEIG M

ARÍTIM RAFAEL D
E CASANOVA

CA
RD

EN
AL

 V
ID

AL
 I 

BA
RR

AQ
UE

R
CA

RD
EN

AL
 V

ID
AL

 I 
BA

RR
AQ

UE
R

REIAL

PE
RE

 M
AR

TE
LL

NO
U 

DE
 S

AN
TA

 T
EC

LA

AP
OD

AC
A

UN
IÓ

UN
IÓ

RAMÓN Y CAJAL

AVINGUDA DE ROMA

 RAMÓN Y CAJAL

AV
IN

GU
DA

 D
’A

ND
OR

RA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

RAMBLA NOVA

PARC RAFAEL 
PUIG I VALLS

REIAL SMITH

MALLORCA

1

2

RAMBLA VELLA

ESTANISLAU FIGUERES

CAMÍ DE LA CUXA

VIA AUGUSTA

JOAN FUSTER

AUTOVIA A7

PA
SS

EIG
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I

CATEDRAL

AJUNTAMENT

ESTACIÓ
BUS

AV. CATALUNYA

DIPUTACIÓ

3 4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

17
18

19

20

21
22

16

23
24

25

26

27

28

29

30

31
32 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 45
46

47

4849

50

51

52

53

54

55

56

60
61

57

58

59

62

63
64

65

66
67

68
69

70

73

72

74

75

76

77

78

VIA AUGUSTA

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 J. M. CASAS DE MULLER

CARRETERA DE LLEIDA N240

CARRETERA DE LLEIDA N240

AUTOVIA A7

Mas Sordé

CARRETERA DEL CATLLAR

BOSCOS DE TARRAGONA

Mas Veciana

Mas Sanromà

CALA ROMANA

MONNARS

CARRETERA N-340

CEMENTIRI

Tarragona Llevant



27Patrimoni modernista

GUIA PLÀNOL
Zona + Número al plànol + Edifici o element o bé moble + Adreça

RAMBLA NOVA I TRAVESSERES

1. Teatre Metropol. Rambla Nova 46 

2. Casa José Morera. Rambla Nova 14

3. Casa Rosell. Rambla Nova 2

4. Balcó del Mediterrani. Rambla Nova s/n

5. Casa Salas. Rambla Nova 25

6. Casa Josep Mas. Rambla Nova 31

7. Casa Bofarull. Rambla Nova 37

8. Casa Boxó. Rambla Nova 41

9. Casa Rambla Nova 77. Rambla Nova 77

10. Església dels Carmelites. Assalt 11

11. Cambril dels Carmelites. Assalt 11

12. Les Teresianes. Rambla Nova 79

13. Casa Ramon Serres. Ixart, 7

14. Casa Cobos. Rambla Nova 95

15. Casa Doctor Aleu. Rambla Nova 97

16. Cambra de Comerç. Pau Casals 17

17. Casa Rabadà. Rambla Nova 90

18. Casa Musolas. Rambla Nova 88

19. Casa Antoni París. Canyelles 6

20. Casa Joan Busquets. Unió 14

21. Cambra Urbana. Méndez Núñez 23

22. Altar Sagrat Cor. Méndez Núñez 14

PORT 

23. Junta d’Obres del Port. Anselm Clavé 2

24. Obres Públiques. Pl. dels Carros 2

25. Sanitat Exterior. Moll de Llevant (Port)

26. Rellotge del Port. Moll de Llevant

27. Creu Roja. Moll de Llevant (Port)

28. Far del Moll. Moll d’Aragó (Port)

29. Tinglados. Moll de Costa (Port)

PART BAIXA

30. S. Pere del Serrallo. Bisbe Bonet 14 

31. Xemeneia. Pl. del General Batet s/n

32. La Chartreuse. Smith 55

33. Magatzem Bonsoms. Cartagena 21

34. Antic Hotel Continental. Apodaca 30

PARC DE LA CIUTAT

35. Quinta Sant Rafael. Parc Puig i Valls

ZONA TAP I MERCAT

36. Plaça de Toros TAP. Mallorca 18

37. Casa Anguera. Prat de la Riba 15

38. Ed. Prat de la Riba 19

39. Ed. Cristòfor Colom 8

40. Casa Atanasi Ramas. Colom 20

41. Casa Josep Roig. Ramon i Cajal 16

42. Casa Antoni Albareda. Reding 40

43. Casa Gustems. Governador Glez. 41

44. Mercat municipal. Pl. Corsini 9

45. Casa Mariano Ollé. P. Corsini 7

46. Casa Porta Mercadé. P. Corsini 5

47. Cooperativa Obrera. C. Fortuny 23

EIXAMPLE NORD

48. Ed. López Peláez 9

49. Monges Carmelites. E. Figueres 27

50. Casa J. Icart. Estanislau Figueres 36

51. Oficines Ajuntament. Pl. Imperial 1

52. Sagrari Vedrunes. Sta. J. Vedruna 10

VIA AUGUSTA I PART ALTA

53. Capella S. Francesc. Rambla Vella 28

54. Sagrari claretians. Rambla Vella 12

55. Mausoleu Jaume I. P. de la Font 1

56. Tallers Grau. Via Augusta 6

57. Edifici Via Augusta 21-23

58. Torre de Pilar Fonts. Via Augusta 32

59. Llar Baobab Rosa. Via  Augusta 74

60. Casa Ripoll 15. Passeig S. Antoni 15

61. Casa Ripoll 17. Passeig S. Antoni 17 

62. Torre de las Canteras. C. de la Cuixa 24

63. Rectorat de la URV. C. Escorxador 

64. Capella Oblates. Portal del Carro

65. Gremi de Pagesos. C. S. Llorenç

66. Seminari. Sant Pau 4

67. Casa dels Canonges. Pla de Palau 1

68. Làpida Balcells. Capella del Claustre

69. Ostensori Catedral. Museu Diocesà

70. Casa Ximenis. Via Imperi Romà 17

URBANITZACIONS NORD

71. Làpida Guinovart. Cementiri

72. Vil·la Argentina. Camí de l’Oliva

73. Mas Mallol. J.M. Casas de Muller 11

74. Mas Bonet. Carretera Lleida s/n

URBANITZACIONS LLEVANT

75. Ermita de la Salut. Turó de la Salut*

76. Capella Mas Veciana. Urb. Boscos

77. Capella Mas Sanromà. Cala Romana

78. Mas Sordé. Cra. Catllar km 4

* L’Ermita de la Salut està localitzada al plànol 

de Tarragona Centre.
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TEATRE METROPOL. 
TEATRE DEL PATRONAT 
OBRER
Adreça: Rambla Nova 46 / C. d’Armanyà 11
Arquitecte: Josep Maria Jujol
Data de projecte: 1908
Restauració: Josep Llinàs (1993-98)
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

El Patronat Obrer Tarraconense era una associació confessional ca-

tòlica creada el 1888, depenent de la mitra tarragonina, vinculada al 

món del treball, i tenia com a principal objectiu el foment d’activitats 

educacionals, recreatives i associatives dels obrers cristians. Els fills 

dels obrers hi aprenien a llegir, escriure, cultura general, gimnàsti-

ca, aritmètica, solfeig, etc. L’objectiu era ajudar culturalment i mo-

ralment el treballador. La seu del Patronat era al carrer d’Armanyà, 

�  Escala d’accés a la platea.
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�  Columna de marbre del vestíbul 
dissenyada per Jujol i feta pel 
marbrista Arana.

�  Motiu pictòric a la columna 
segurament rematada pel propi 
arquitecte.

11, darrere de la casa de Simó Lloberas, que tenia un jardí al pati 

d’esbarjo dels alumnes.

El 1907 es va decidir construir un teatre que donés resposta 

als objectius de l’associació. Per això es van utilitzar els patis de 

la casa del carrer d’Armanyà, 11, i també de la casa de la Ram-

bla Nova, 46, adquirida un any abans per l’associació. L’encàr-

rec va recaure en el jove arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol, 

col·laborador d’Antoni Gaudí, i va ser el seu primer treball com 

a arquitecte independent d’un edifici de nova planta, ja que va 

acabar la carrera el 1906. 

Segons l’arquitecte Josep Llinàs Carmona, autor de la restau-

ració i reforma del teatre realitzada entre els anys 1993 i 1998, 

“l’actuació jujoliana va consistir fonamentalment a desmuntar 

la planta baixa de l’edifici del carrer d’Armanyà per formar-hi 
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l’escenari, i construir al pati o jardí posterior la sala del públic. 

Jujol hi va bastir també una galeria, suposem que per donar accés 

a aquesta sala des de la Rambla Nova, a través de la planta baixa 

de l’edifici que dóna a aquest carrer. Per raons que ignorem, l’ac-

cés a aquest nivell mai no es va arribar a utilitzar. Així mateix va 

modificar, amb petites però inspirades actuacions, l’arrencada i 

la caixa de l’escala de l’edifici del carrer d’Armanyà. És important 

fer notar que l’accés per la Rambla Nova és una planta per sobre 

de l’accés pel carrer d’Armanyà, de manera que des de la Rambla 

Nova s’arriba a la sala al nivell de l’amfiteatre primer”.

El Teatre del Patronat Obrer, propietat del Bisbat de Tarrago-

na, també tot l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, era una obra 

�  Reixa de finestra.

�  Jujol jugava amb 
qualsevol forma.
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modesta que oferia un equipament senzill, adequat per a 

petites representacions, festes o actes institucionals locals 

vinculats a l’Església. El teatre que, per desavinences amb la 

propietat, Jujol no va arribar a acabar (per exemple, el co-

ronament de la boca de l’escenari es va posar en mans d’un 

altre professional) ha sofert diverses vicissituds.

El 1952 el Bisbat encarregà a l’Associació d’Antics Alum-

nes de La Salle l’explotació del teatre. Aleshores s’hi van fer 

obres de reforma (canviar la boca de l’escenari, cegar fines-

tres, etc.), d’entre les quals va ser especialment desafortuna-

da la substitució de les baranes originals per unes altres de 

massisses de planxa de guix. El 1979 l’associació sotsarrendà 

l’explotació a un empresari particular que l’utilitzà com a 

cinema, la qual cosa va significar noves obres d’adequació, 

que una altra vegada van fer poca atenció a l’arquitectura 

original, segons Llinàs. El 1987 el cinema es tancava defini-

tivament, igual que l’edifici. Abandonat, inicià un procés de 

deteriorament i ruïna. Finalment l’Ajuntament, a instànci-

�  Rajola hidràulica al terra.

�  Les línies de composició 
inesperades i el cromatisme són 
un dels seus forts.
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es de diverses institucions, entre les quals hi havia el mateix 

Col·legi d’Arquitectes de Tarragona, va comprar el local i va 

decidir reconvertir-lo en teatre municipal. Aquest es va fer 

amb mitjans econòmics mínims i estrictament locals i és en 

aquestes circumstàncies bastant precàries quan Jujol es troba 

en la seva salsa i desplega desinhibidament la seva prodigiosa 

capacitat d’animació de la construcció inerta.

En la decoració d’aquest teatre va aplicar, per primer cop 

en la seva pròpia obra, amb enginy i desinhibició, les inves-

tigacions plàstiques realitzades per a Gaudí a la Casa Milà 

barcelonina, la Pedrera. Aquí va afegir als sorprenents i on-

dulants sostres un nou element, el color. En el llibre de Josep 

Llinàs, el fill de Jujol escriu “que el interior fue concebido 

como figuración de una alegoría religiosa: un barco, «la nave 

de la iglesia», en el que van los espectadores, en lucha contra 

las olas del mar de la vida. En efecto, el teatro está lleno de 

referencias marinas; por lo que he deducido, se apoyan en la 

idea de que la superficie del mar coincide con la del primer 

anfiteatro o nivel de acceso desde la Rambla. Los techos de 

la platea se ven como la superficie del agua cuando desde 

el fondo se mira hacia ella. Cuando el agua llega a las rocas 

rompe, salta y se eleva entre espuma; eso parece expresar la 

�  Interior Teatre després de la 
rehabilitació.

�  Teiera amb simbologia cristiana.
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barandilla del anfiteatro primero. En los peldaños de ba-

jada a la platea aparecen peces y unas rayas que recuerdan 

las que deja el mar en la arena de la playa. Los pasamanos 

de las barandillas que dan acceso al anfiteatro segundo son 

gigantescas agujas de coser... ¿quizá para reparar las redes 

de pesca?”. 

L’elecció de Jujol fou força discutida i, un any abans 

d’iniciar-se les obres, la premsa tarragonina anunciava 

l’arribada del mestre Gaudí per dirigir les obres del Pa-

tronat Obrer. El 12 de setembre de 1907 arribava Gaudí 

a Tarragona amb l’arquitecte Jeroni Martorell, l’escultor 

Carles Mani i el rector de la Sagrada Família, mossèn Pa-

rés. Després, segons Anna Isabel Serra, “celebraren un di-

nar amb altres personalitats, com F. Vidal i Barraquer, que 

aleshores era el fiscal eclesiàstic de l’Arquebisbat. La notí-

cia d’aquesta visita indica que anaren a les dependències 

del Patronat, acompanyats per membres de l’entitat, pels 

arquitectes Jujol i Pujol. Tot seguit visitaren la catedral i la 

muralla. L’arquitecte reusenc, però, se’n tornà cap a Barce-

lona el mateix dia”.

�  Vista de l’escala, també decorada.

�  L’arquitecte jugava amb motius i 
línies i creava noves icones.
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Finalment, els plànols del Metropol els di-

buixà Jujol, però hi ha qui pensa que el ressò 

de la veu de Gaudí devia planar sobre les deci-

sions que el jove arquitecte, de 29 anys, prenia 

sobre el nou teatre. Aquesta construcció va estar 

acompanyada de polèmica tant a l’inici com en 

l’acabament de l’obra. De fet, Jujol no va finalit-

zar les obres de la façana —les acabà l’any 1910 

Josep Maria Pujol de Barberà, amb un forjat, 

enllestit per Josep Porqueras—, ni tampoc les 

de l’interior de l’edifici —les acabà l’escenògraf 

Salvador Alarma, que era conegut a Tarragona 

per la seva tasca de decorador.

Ara s’ha pensat, l’alcalde Josep Fèlix Balles-

teros ho ha manifestat més d’un cop i la recent 

Comissió del Modernisme també té aquest ob-

jectiu, que el Metropol podria hostatjar un ar-

xiu-museu, un centre de documentació moder-

nista, amb tot l’arxiu de Jujol i altres arquitectes 

amb obres a Tarragona. 

� Interior galeria.

�  Cantonada del pati —un dels espais més 
atractius.
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�  Frontó semicircular decorat amb motius vegetals.

�  Destaca la construcció dels 
balcons.

CASA JOSÉ MORERA
Adreça: Rambla Nova 14
Arquitecte: Magí Tomàs Secall
Data de rehabilitació: 1925
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici d’habitatges entre mitgeres amb planta baixa, entre-

planta i tres pisos. Ocupa una parcel·la rectangular que per-

met tres buits a cadascun dels alçats. L’arrebossat de la façana 

amb decoracions de caire modernista i historicista és poste-

rior. Destaca la construcció amb pedra escairada dels baixos i 

els massissos i llosanes dels balcons, a més de la bona qualitat 

constructiva i certa contenció decorativa. El tractament del 

ferro forjat és acurat. L’acabament de l’edifici ve també donat 

per un frontó semicircular de caire modernista decorat amb 

motius vegetals, que es va realitzar amb reformes datades 

l’any 1925.
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CASA ROSELL
Adreça: Rambla Nova 2 / Baixada del Toro 1-5 
Arquitecte: Francesc de Paula Morera Gatell
Data de projecte: 1930
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni Modernista

A inicis del segle XX els promotors privats pretenien que els seus projectes tin-

guessin aspecte de palauets o de certa monumentalitat mitjançant la col·locació 

de torres o cúpules a major alçada que els forjats de la teulada. L’arquitecte Mo-

rera projectà una torre que és un mirador al mar Mediterrani. Destaca l’ús de 

pedra artificial i utilitza molts recursos estilístics inspirats en les fórmules renai-

xentistes i barroques.

�  Cantonada Rambla 
Nova-Baixada del Toro.
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La parcel·la que ocupa 

aquesta casa és una de les més 

privilegiades de la ciutat de 

Tarragona. Consta de tres fa-

çanes i una mitgera i disposa, 

a la Rambla Nova, de baixos 

i tres pisos i a la banda de la 

Baixada del Toro, de sotabanc, 

baixos, entreplanta i quatre pi-

sos. S’utilitza la pedra en tota 

la seva fatxada. És un edifici 

d’inspiració barroca però amb 

un cert anacronisme en l’ús 

del llenguatge arquitectònic. El 

principal interès del seu disseny 

rau en l’original plantejament 

volumètric de la cantonada. És 

notable la introducció d’un cos 

cilíndric superior en el xamfrà, 

que constitueix un esplèndid 

mirador rematat amb una cú-

pula de ceràmica vidrada.

Té façanes simètriques divi-

dides al costat de la Baixada del 

Toro en tres cossos i a la Rambla 

en un únic cos. Al pis principal 

hi ha una balconada seguida i 

una tribuna. Cal destacar la cla-

redat compositiva i els materi-

als emprats, llisós i premòdols, 

així com el treball de ferreria.

En aquest edifici havia estat 

ubicat el Club Ciclista El Pedal 

(1890-1899) i més endavant, el 

juliol de 1916, l’arquitecte Josep 

Maria Pujol de Barberà hi va 

projectar un elegant i conforta-

ble xalet que, atesa la seva for-

ma, fou conegut popularment 

com La Pajarera. Antoni Rosell 

Fortuny, a inicis de l’any 1930, 

comprava aquests terrenys al 

senyor López Cascante per 

construir-hi un edifici projectat 

per l’arquitecte lleidatà Fran-

cesc Morera.

�  Treballs als balcons.
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BARANA DEL BALCÓ DEL 
MEDITERRANI
Adreça: Rambla Nova s/n
Arquitecte: Ramon Salas Ricomà
Data de projecte: 1889
BÉ MOBLE registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

Per als tarragonins és quasi una obligació passe-

jar per la Rambla i anar a “tocar ferro” al Balcó 

del Mediterrani, denominació que es deu a Emili 

Castelar, president de la I República espanyola, 

que el va batejar així en visitar Tarragona el se-

tembre de 1863. “Tocar ferro” significa arribar 

fins a la barana que va dissenyar l’arquitecte mu-

nicipal Ramon Salas l’any 1889. Abans de la seva 

construcció hi havia un mur que limitava el pas-

seig de les Palmeres amb l’espadat que separava 

els camps de cultiu als seus peus i la línia de mar. 

L’any 1890 es va obrir el primer tram de la 

barana mixta de ferro forjat i fos sobre una base 

de pedra obrada. L’obra fou encarregada a l’em-

presari Josep Pelegrí, amb la participació, entre 

d’altres, dels serrallers Josep Balcells i Llorenç 

Cases i del picapedrer Joan Granada, que va fer 

els seients que es van soterrar en anivellar tot 

el passeig, a més de Joan Salvadó. L’any 1894 ja 

s’havia instal·lat la totalitat de la barana projec-

tada per un import de 22.893 pessetes. Posteri-

orment, l’any 1947, el passeig i el conjunt de la 

barana foren reformats per l’arquitecte munici-

pal Josep Maria Monravà López. 

El Balcó del Mediterrani és el lloc més visi-

tat de la ciutat per davant de la catedral i l’am-

fiteatre romà. És un dels llocs més especials de 

Tarragona ja que als peus de l’espadat del Bal-

có s’ajunten terra i mar i, a més, és el punt des 

del qual la ciutat observa l’horitzó que l’ha fet 

rica socialment i culturalment. Per arribar-hi es 

pot travessar la Rambla Nova, nascuda després 

d’enderrocar la muralla de Sant Joan i concebu-

da en el pla urbanístic projectat per l’enginyer 

militar Josep Crivillé l’any 1857. 

�  Aquest balcó és un dels punts urbans mítics de trobada i vistes de Tarragona, un punt de referència.



39Patrimoni modernista

CASA SALAS 
Adreça: Rambla Nova 25 / C. de Girona, 13 B
Arquitecte: Ramon Salas Ricomà
Data de projecte: 1907
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

L’arquitecte tarragoní Ramon Salas Ricomà dissenyà per al seu 

propi habitatge una de les cases més singulars de la ciutat, usant 

�  L’arquitecte Salas va dissenyar 
el seu propi habitatge i va 
aconseguir una casa molt 
singular.
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codis que categoritzaren els modernistes, com 

ara el dibuix d’elements historicistes. Un dels 

edificis més emblemàtics de la ciutat, amb tres 

importants façanes: una dóna a la Rambla Nova, 

una altra al carrer de Girona i l’altra al pati de 

llums obert i una mitgera. Destaca la tribuna 

cantonera poligonal al pis principal amb el clar 

propòsit de recalcar la importància de la seva 

ubicació, tan propera al Balcó del Mediterrani. 

Consta de sotabanc, baixos i tres plantes, amb 

una ordenació molt acadèmica i simètrica dels 

buits. La construcció és de pedra escairada de 

molt bona qualitat. Els murs destaquen pels car-

reus encoixinats, que s’usaren en tota la façana, 

i a les balconades hi destaquen els trencaaigües 

amb motius vegetals. 

A destacar la tribuna barroca, cancell, llinda 

i imposta platerescs, lligada i pedra en relleu al 

llarg de la façana, ferro forjat modernista a les 

baranes dels balcons i cresteria també moder-

nista. A mesura que els pisos tenen més alçada, 

els seus finestrals i les seves motllures disminu-

eixen i canvien la presentació. El tancament de la 

façana resulta més imaginatiu, ja que la part que 

hauria de ser barbacana es transforma en uns 

pinacles profusament decorats que trenquen la 

seva horitzontalitat. Tot plegat és una façana on 

s’han aplicat plenament elements procedents de 

l’estètica neogòtica. 

L’arquitecte no es va casar i va morir sense 

descendència. Abans, però, encomanà a la seva 

germana Dolors que cedís els baixos situats al 

carrer de Girona a la Reial Germandat de Jesús 

Natzarè. Aquesta germandat n’és propietària 

des de 1928.

El 15 de maig de 1975 el Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya i Balears va presen-

tar aquest edifici al Patrimoni Cultural Europeu 

perquè fos declarat Monument Històric Artístic 

d’Interès Nacional. 

�  A la façana es van emprar elements neogòtics i modernistes.
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�  Decoració floral, tot i que de manera continguda.

�  Disposició acadèmica dels balcons.

CASA 
JOSEP MAS
Adreça: Rambla Nova 31
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà
Data de projecte: 1906
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici d’habitatges entre mitgeres amb planta 

baixa i quatre pisos. Als baixos tenim arcs es-

carsers i els balcons són de llosa de pedra i més 

petits com més amunt estan situats. A la planta 

baixa hi ha la col·locació d’una imposta a l’al-

tura del forjat. Les obertures dels pisos s’orna-

menten amb trencaaigües decorats amb motius 

florals que, quant més amunt, més estilitzats 

són. Tot l’interès de la construcció rau en la dis-

posició acadèmica dels balcons, en els elements 

decoratius de caire modernista i en la disposició 

harmònica amb la resta d’alçats de la Rambla 

Nova. Destaca l’ús de la pedra escairada, la bona 

qualitat constructiva i certa contenció decora-

tiva. També hi trobem alguns elements de caire 

eclèctic.
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CASA BOFARULL 
Adreça: Rambla Nova 37 / C. de Sant Agustí 14 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà
Data de projecte: 1921
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

L’arquitecte Pujol va rebre de Dolors Bofarull l’encàrrec de fer 

un edifici d’habitatges amb dues façanes importants: una a la 

Rambla, amb quatre obertures, i l’altre al carrer de Sant Agus-

tí, amb cinc (emmarcades per pseudo-pilars en laterals i can-

tonada que, a la part superior, hi té uns enormes medallons 

ovalats), amb baixos comercials i cinc plantes de vivendes. La 

darrera compta amb una extensa terrassa. 

En l’ornamentació de la façana de la Rambla, que és la 

principal, i a la part superior de la porta d’entrada, es manté 

la inicial del cognom de la propietat amb ferro forjat. S’esta-

bleix una ordenació jeràrquica a l’edifici amb les mides que 

es donen als balcons i altres obertures. Hi ha un particular 

interès per ordenar la façana. Per aquest motiu s’ha dividit en 

tres cossos verticals: el central, més ample que els laterals. La 

decoració del cos central és més important ja que hi ha una 

tribuna vidrada que ocupa la primera i segona plantes. 

A destacar el treball acurat de la ferreria forjada dels balcons, 

realitzada en un dels tallers de serralleria més importants de 

Tarragona, el de Ramon Magarolas Sanet, així com els elements 

decoratius vegetals de composició simple. A més, hi tenim im-

postes i voladissos. L’acabament d’aquest immoble ve també 

donat per dues capçaleres laterals. Horitzontalment s’han de-

finit els pisos principals amb unes pilastres, d’orde gegant, que 

acaben amb un capitell de regust noucentista, que agafen les 

tres primeres plantes de l’edifici diferenciant així el pis superi-

or. El pressupost total de l’obra va ser de 56.000 duros.

Durant la Guerra Civil (1936-39) l’edifici va ser destinat 

a altres usos, com ara a sales de correus i a locals de la Confe-

deració Nacional del Treball (CNT). A inicis dels 40 s’hi feren 

algunes reparacions amb la direcció tècnica de l’arquitecte 

Antoni Pujol Sevil. Hores d’ara hi ha oficines i habitatges. 

L’any 1946 es varen realitzar obres de reforma interior, 

intervenint els germans Salvador i Josep Maria Ripoll Saha-

gún, arquitecte i aparellador, respectivament. La Casa Bofa-

rull aposta pel llenguatge compositiu derivat del modernisme 

vienès i amb l’obra de l’arquitecte Otto Wagner, utilitzant els 

recursos artístics que li oferia una expressió geomètrica i re-

finada de la Sezession. 
�  Façana de la Rambla Nova amb 

tribuna vidrada.

�  Hi ha un treball important en pedra i 
ferro forjat a tota la façana.
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CASA FRANCESC 
ICART. CASA BOXÓ
Adreça: Rambla Nova 41 
Arquitectes: Francesc Barba i Masip i Josep Maria 
Pujol de Barberà
Data de reforma: 1923
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici plurifamiliar d’habitatges entre mitgeres, construït el 1864 

segons projecte i direcció de Francesc Barba i Masip. Hi ha baixos 

comercials i quatre plantes de pisos on sobresurt una tribuna vi-

drada situada a la segona planta, que es deu al projecte de Josep 

Maria Pujol de Barberà, realitzat aproximadament l’any 1923. 

La tribuna té els cantons esmussats i se sosté en una simple 

estructura metàl·lica. La planta baixa consta de quatre portes 

d’accés, totes elles en forma d’arc de mig punt, on s’hi ha emprat 

la pedra de llisós, típica de la Rambla Nova tarragonina, proce-

dent de l’excavació de l’Eixample. A la primera planta tenim qua-

tre balcons decorats amb motius florals, tots ells amb ferro forjat, 

igual que a l’últim pis, obra de Pujol. A destacar l’ampit dels bal-

cons i altres fórmules que són molt semblants a altres projectes 

pujolians i ramblistes. 

Francesc Barba utilitza unes formes força acadèmiques, mentre 

que Pujol, col·locant una tribuna, empra un llenguatge modernis-

ta de caràcter neomedieval. Es tracta d’una reforma datada l’any 

1924, quan en altres ciutats ja s’havia superat el Modernisme. 

L’any 1990 l’arquitecte Luis Carlos Merelo de Barberà projec-

ta una rehabilitació parcial consistent en una planta més de locals 

comercials i una altra de despatxos.

�  Tribuna de la casa amb 
llenguatge neomedieval.

�  Balcó decorat amb motius 
florals.
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CASA RAMBLA NOVA 77
Adreça: Rambla Nova 77 / C. d’Assalt 12-18 
Arquitecte: Enric Sagnier Villavecchia
Data de projecte: 1926
ELEMENT 

Aquest edifici és dels primers de la Rambla Nova en els quals es va 

tolerar sobrepassar l’alçada sempre i quan es tractés d’un edifici sin-

gular. L’arquitecte Enric Sagnier Villavecchia sol·licita el juny de 1927 

la llicència d’obres per a la nova seu social de la Caixa de Pensions per 

a la Vellesa i l’Estalvi.

L’alçada de l’edifici superava l’altura màxima al constar de 23,30 

metres, sobrepassant el límit en uns 4,60 m i la torre tenia encara més 

alçada, 28,50 metres. L’arquitecte municipal Josep Maria Pujol va dir: 

“En las modernas ciudades se tiende a autorizar la edificación a ma-

yores alturas de 20 metros cuando se trata de construcciones que 

orillan vías de gran amplitud, siempre que el carácter de los edificios 

corresponda a la monumentalidad de la vía que dan frente”. El 12 de 

�  Vista del terrat.
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juliol es va legalitzar el projecte i l’entitat finan-

cera inaugurava les seves oficines després de ser 

beneïdes el 21 d’abril de 1930 per l’arquebisbe 

Vidal i Barraquer. Té façanes a la Rambla Nova i 

als carrers d’Assalt i d’August, a més d’una mit-

gera amb patis interiors.

Edifici de planta baixa, entresol, quatre 

plantes d’alçada i dues torretes a les cantonades. 

Ocupa una parcel·la molt regular i privilegiada, 

però amb poca amplitud a la Rambla Nova. El 

total de buits a la Rambla i al carrer d’August 

és de tres, mentre que al carrer d’Assalt arriba 

fins a dotze. De façana llavorada en els angles, 

es combina amb fàbrica de maó vist. Edifici 

d’un eclecticisme neoclàssic de grans propor-

cions, ha caracteritzat la Rambla tarragonina, 

ja que les seves torres cobertes per una cúpula 

semiesfèrica de pissarra li han donat una silueta 

que harmonitza amb els altres dos edificis de la 

Rambla rematats de manera similar, als núme-

ros 2 i 103. La solució de l’arquitecte i marqués 

Sagnier amb les dues cúpules ja l’havia assajat 

tant a l’edifici de “la Caixa” (1917) a la Gran Via 

de Barcelona, amb un llenguatge neomedieval, 

com a l’antiga Banca Arnús (1918), amb un estil 

formal classicista, a la plaça de Catalunya.

L’edifici té una tendència academicista i uti-

litza elements clàssics, com els frontons triangu-

lars en les llindes dels balcons superiors i els aca-

baments de les torres en els seus quatre costats. 

Destaca la policromia de l’edifici mitjançant l’ús 

de la pedra, tant natural com artificial, i el maó. 

A destacar els balustres de pedra a la primera i 

quarta plantes. En aquesta última hi ha pseudo-

pilastres neojòniques. Sota la cúpula tenim un 

timpà renaixentista.

Tot l’interès de la construcció rau en la seva 

singularitat estilística, en l’ús de materials no-

bles, en la qualitat de la serralleria i ferreria i en 

la disposició harmònica amb la resta d’alçats. 

�  Pissarra a la cúpula.

�  Dues cúpules semiesfèriques.
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�  Aquest edifici, que va ser 
també presó i fàbrica d’aigua, 
és conegut també com la 
Punxa.

ESGLÉSIA I CONVENT DELS PARES 
CARMELITES
Adreça: C. de l’Assalt 11 / C. d’August 41
Arquitecte: Pau Monguió Segura
Data de projecte: 1897 
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Es va col·locar la primera pedra de l’edifici el 14 

d’abril de 1896 i es va emplaçar damunt la roca 

viva, la qual cosa va permetre poder construir-hi 

una cisterna subterrània. Per tal de poder-ne 

inaugurar les obres durant la diada de la Mare 

de Déu del Carme de l’any següent d’haver-les 

iniciat, es comentava que l’arquitecte Monguió 

menjava i dormia a peu d’obra.

Edifici singular de caire neogòtic destinat 

des d’un inici a seminari i convent. L’església, 

situada a l’extrem nord-est del terreny, té una 
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planta rectangular amb 31 metres de llarg, 12 

d’ample i 8 de llum, i va ser projectada amb 

una sola nau amb capelles laterals, totalment 

reformada en el seu interior ja que existien 

decoracions inspirades en formes barroques, 

perdudes durant la Guerra Civil. Hem de des-

tacar la porta principal, característica del gòtic 

septentrional, un estil que accentua la verti-

calitat de l’edifici i projecta continguts d’orde 

espiritual amb els pinacles, els capitells i l’agu-

lla, que esdevé campanar, amb què es tanca la 

façana, revestida de ceràmica acolorida i deco-

ració escultòrica, i també revestida per quatre 

finestrals i vigilada per quatre gàrgoles que 

representen aus. Aquesta portalada mostra un 

timpà tancat per un espai de la mateixa forma, 

damunt d’un gran finestral també atrompe-

tat i acompanyat per arcs apuntats. A dins hi 

ha tres rosasses que descansen sobre uns arcs 

petits lobulats en tres petites columnes. Tot 

plegat ens recorda el pensament de Viollet-le-

Duc, així com la repetició d’alguns elements 

decoratius del Diccionnaire Raisoné, el que ha 

significat que estigui batejada amb el renom de 

“la Punxa”. Aquesta derivació neo no arraco-

na l’ús d’altres estils d’origen medieval com el 

mudèjar, sobretot en la disposició artística de 

la maçoneria en la part del convent. 

L’edifici conventual aconsegueix una forma 

d’un paral·lelogram de 1.077 m2. La planta bai-

xa és un pati de claustre que tenia 16 lleugeres 

columnes de ferro fos, que darrerament han es-

tat cobertes de totxo. A més, hi ha dos pisos i ga-

leria correguda, que té dues fatxades, als carrers 

d’August i d’Assalt, combinació de maçoneria, 

d’obra vista i motllos prefabricats de pedra arti-

ficial, fet que no va agradar als picapedrers tar-

ragonins. El cos superior d’habitacions també 

va ser dissenyat per Jujol l’any 1926.

En aquest indret (sempre serà recordat en la 

memòria popular) s’hi va fabricar la coneguda i 

preuada Aigua del Carme des de l’any 1909 fins 

als anys vuitanta del segle passat. Aquesta aigua 

es componia d’herbes aromàtiques i medicinals, 

especialment de melissa, i tenia múltiples apli-

cacions terapèutiques. Se n’arribà a exportar a 

�  Són evidents els detalls neogòtics.

tot el món i finançava així part de les despeses 

d’aquesta comunitat religiosa.

El 1952 l’arquitecte Antoni Pujol Sevil va 

projectar una ampliació de nova planta a la zona 

conventual, col·laborant-hi l’aparellador Fran-

cesc Vallhonrat Cusidó. Es va aixecar un quart 

pis, ja que mancava espai per allotjar els estu-

diants. L’any 1960 es tornà a ampliar amb una 

planta baixa i tres pisos, que són els que avui li-

miten amb el carrer d’August, col·laborant amb 

l’arquitecte Pujol l’aparellador Antoni Artusa 

Coma. A l’església, l’any 1963 es va afegir, a l’ab-

sis, una nova nau. El convent va disposar d’un 

jardí, que va desaparèixer l’any 1985 perquè va 

ser edificat.
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�  Al coronament, conviuen els coloms reals amb els de 
pedra.

CAMBRIL DEL 
CONVENT 
DELS PARES 
CARMELITES
Adreça: C. de l’Assalt 11 / C. d’August 41
Arquitecte: Josep Maria Jujol Gibert
Data de construcció: 1918
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

L’any 1910 el senyor Cobos deixava 500 duros 

per construir el cambril de la Mare de Déu del 

Carme del Convent dels Pares Carmelites, que 

mai va bastir-se perquè resultava massa costós, 

sent l’arquitecte Ramon Salas el que el va disse-

nyar amb estil romànic, però la proposta va ser 

desestimada ja que diferia de l’estètica gòtica 

que tenia l’església. 

El diari tarragoní La Cruz, l’11 de desembre 

de 1917, anunciava les bases del concurs per 

acabar el cambril i, al gener de 1918, es va saber 

que el guanyador era Josep Maria Jujol amb 

el lema Dignare, me laudare te, Virgo sacrata 

(Verge santa, considera’m digne de lloar-te). Va 

quedar en segon lloc l’arquitecte vallenc Cèsar 

Martinell. Aquest element arquitectònic jujolià 

proposava afegir un cos de planta octogonal si-

tuat en prolongació de l’eix major de l’església. 

En aquesta nova sala jujoliana van intervenir el 

paleta Josep Icart i els forjadors Ramon Alme-

nara i Manuel Ferraté. 

La composició inicial del cambril es va 

malmetre l’any 1936, quan el convent va servir 

també de presó, i només en queda l’estructu-

ra i la cúpula exterior, que també es troben en 

molt mal estat. Actualment només ens queda 

la llanterna del cambril, de planta octogonal i 

sostinguda per fines columnes que acaben en 

arcs apuntats que segueixen amb uns pina-

cles, rodejada per un banc i un sofisticat co-

ronament d’agulla de trencadís i parallamps. 

Aquest lucernari s’anomena el colomar, ja que 

conviuen coloms reals amb els de pedra que 

coronen els arcs apuntats amb què acaben els 

contraforts que combinen totxo amb peces de 

pedra artificial.

El cambril i el cimbori, que van ser projec-

tats per l’arquitecte Josep Maria Jujol, han so-

breviscut a tots els infortunis històrics que ha 

sofert el convent. El cambril, aixecat el 1918, es 

perfila com una agulla que descansa sobre una 

base poligonal formada per obertures apunta-

des finites en uns coloms que el vigilen. L’in-

terior s’ha reformat i s’ha adossat a l’absis una 

nova nau cap a l’any 1963. Aquesta reforma no 

està integrada en l’obra original.
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COL·LEGI DE LES 
TERESIANES
Adreça: Rambla Nova 79-91 / C. de l’Assalt 13 / 
C. d’August 46
Arquitecte: Bernardí Martorell Puig
Data de projecte: 1922 
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

El 16 de desembre de 1919 el Consejo General de la Compañía de 

Santa Teresa de Jesús acordava la compra d’un solar per a la cons-

trucció d’una casa col·legi, un solar propietat de Maria Lluïsa Adell. 

L’acord fou signat per la secretària general germana María Teresa del 

Corazón de Jesús Eucaristía al barri de Jesús, a Tortosa. El preu va ser 

de 86.400 pessetes, aproximadament. 

Trinidad Tomàs, mare superiora de l’orde religiosa de les Teresi-

anes, demanà al març de 1922 la construcció d’un col·legi destinat 

a l’educació de nenes. Les monges —que estaven des de mitjans de 

1893 a la Casa Castellarnau, actual Museu d’Història de la Ciutat, al 

carrer Cavallers, i a partir de 1921 es van traslladar com a llogateres 

�  Façana Rambla Nova.
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al número 6 del mateix carrer— van comprar 

l’any 1919 a Maria Lluïsa Adell el solar situat en-

tre la Rambla de Sant Joan i els carrers d’Assalt 

i d’August, on es construiria el col·legi actual. 

El projecte va ser encarregat pel mossèn de 

l’antic col·legi teresià, el canonge Josep Vives, 

a l’arquitecte de Barcelona Bernardí Martorell, 

que va ser un fidel difusor dels treballs gaudi-

nians. Martorell —parent del cardenal de Tar-

ragona, el doctor Francesc Vidal i Barraquer— 

va fer el primer convent, el de Valldonzella 

(1910/1919), i el de les Oblates del Santíssim 

Redemptor, tots dos a Barcelona. Martorell 

sempre deixà constància de com dominava el 

maó i de quin era el seu potencial estètic amb 

tota la seva expressivitat funcional. El tras-

llat permetia donar cabuda a l’elevat nombre 

d’alumnes que tenia aquesta companyia religi-

osa a la ciutat i que augmentava cada dia. Les 

obres foren paralitzades durant la II República. 

Al començament de la Guerra Civil, el con-

vent i el col·legi van ser saquejats i en aquest 

període van convertir-se, entre altres coses, en 

magatzem, en hospital i en seu de sindicats. 

A més, l’edifici va patir els atacs aeris que les 

tropes franquistes dugueren a terme contra 

Tarragona durant l’any 1938. Se sap que tres 

bombes afectaran la teulada i diverses parts de 

l’interior de l’edifici, com ara l’escala principal 

i una part de l’absis de la capella. 

L’any 1939, la Junta de Regiones Devasta-

das y Reparaciones va subvencionar les obres 

de construcció del segon mòdul i les repara-

cions interiors per arreglar els desperfectes 

ocasionats pels bombardeigs, obres que van ser 

dirigides per l’arquitecte tarragoní Josep Ma-

ria Pujol de Barberà, que comptà amb la col-

laboració de l’aparellador Francesc Vallhonrat 

Cusidó. Diverses circumstàncies van fer que les 

obres s’iniciessin el 1922 i no acabessin fins el 

1949, sent llavors Antoni Pujol Sevil l’arqui-

tecte responsable, que no la va veure acabada, 

igual que l’arquitecte Martorell, que va morir 

l’any 1937.

La distribució actual dels alçats i de l’inte-

rior no es correspon al projecte de Martorell. 

�  Aquesta obra s’estudia quan s’afronta la tècnica de 
paleta catalana.

El disseny originari era el d’un edifici amb dos 

patis interiors i una capella central. A la façana 

principal destaca la porta d’accés amb un atri 

construït mitjançant una volta. La resta d’al-

çats mai es va concloure. Constructivament, 

als paraments, destaca la maçoneria aplantilla-

da amb recursos formals inspirats en el mudè-

jar però amb un tractament molt modern.

L’edifici té un semisoterrani, planta baixa 

i tres plantes d’alçada, ocupant les dues terce-

res parts de l’illa, i és un edifici aïllat, retirat 

de l’alineació en les seves quatre façanes. La 

fatxada principal consta de tres cossos ben de-

finits i lligats: hi ha una marcada simetria amb 

un cos central que té un pòrtic lleugerament 

desplaçat cap a l’exterior, que inclou la planta 

baixa amb tres arcs parabòlics i el primer pis, 

així com dos cossos laterals, cantoners, que ac-

tuen gairebé com a torres i s’avancen cap a la 

Rambla. El vestíbul té unes columnes amb un 

clar estil gaudinià. Després d’aquest espai, hi 

ha la capella del convent, beneïda el 1926, que 

es perllonga fins al carrer d’August, des d’on 

observem l’absis. 

El conjunt arquitectònic és senzill de com-

prensió estructural per la espontaneïtat de 

l’obra vista i és un homenatge a l’obra de pa-

leta catalana, ja que la col·locació del totxo és 



EL MODERNISME A TARRAGONA52

funcional i estètica a la vegada, responent a les 

preguntes de com i per a què? Hi ha una diver-

sitat de solucions constructives, l’edifici és com 

un llibre obert i tenim un ventall de textures 

que reflecteixen la imaginació més sorprenent 

en els pilars, les parets de càrrega, les llindes, 

els muntants, els rebaixos de portes o de fines-

tres, els sòcols, els arcs de descàrrega, els ràfecs 

i els arcs parabòlics i ovoïdals, entre altres ele-

ments.

Aquest monument es va realitzar amb ra-

jola, que revesteix tot el conjunt i li dóna un 

color i una textura especials. La propietat dis-

posa, a l’entrada, d’una tanca feta amb pilars 

de maó amb capitells de ceràmica de color 

verd, ideats per transformar-los en jardineres. 

Als pisos superiors destaquen les finestres, que 

són rectangulars, allargassades o es presenten 

en grups de tres en tres a les torres laterals o al 

primer pis del porxo d’entrada. Les dues torres 

existents en els laterals estan rematades amb 

careners de rajola verda, que acaben amb una 

mena d’hídria, que també es troba en altres 

punts de la teulada.

L’interior del col·legi, abans també inter-

nat, té un interessant vestíbul que distribueix 

l’espai cap a l’escala principal. Darrere hi ha la 

capella del centre, que té una nau de 25 per 8,5 

metres i un creuer de 14 metres. L’altar juga 

amb una mena de petit presbiteri que l’envol-

ta, del qual està separat per sis columnes amb 

capitells recoberts de flors i fulles. 

La façana, el vestíbul i la capella del convent 

són els elements arquitectònics més compara-

�  Disposició simètrica de les 
finestres.
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bles amb el col·legi de les Teresianes de Barce-

lona (1888-89), projectat per l’arquitecte reu-

senc Antoni Gaudí. També hi ha paral·lelisme 

amb Lluís Domènech i Montaner, que embe-

lleix les construccions amb totxo des del punt 

de vista estrictament funcional.

El costat de la dreta, el situat al sud, és la 

part de la fatxada que es va acabar més tarda-

nament. Una de les darreres modificacions fe-

tes va executar-se a mitjans dels anys noranta, 

quan es va construir un poliesportiu soterrani 

al lloc que ocupa el pati.

Al Diario Español de Tarragona 

(19/07/1969), en una sèrie d’articles de Josep 

Maria Buqueras sobre arquitectura local amb 

el títol genèric de Fachada, escrivia sobre Les 

Teresianes. Homenaje a la albañilería catalana 

i acabava de la següent manera: “El pueblo ta-

rraconense tiene un compromiso con Bernar-

dino Martorell y, sobre todo, con el Modernis-

mo. Por favor, respeto a «Les Teresianes»”. Més 

endavant, el 18 d’agost de 1974, també al Dia-

rio Español, deia: “Esta obra arquitectónica de-

biera ser declarada como Patrimonio de Tarra-

gona y evitar que en un momento dado pasara 

al campo especulativo del urbanismo de la ciu-

dad”. Per últim, al mateix diari (14/06/1975), 

en un tercer article sobre aquesta joia moder-

nista, potser la millor de la ciutat, escrivia: 

“Insisto una vez más, creo que en este año de 

gracia de 1975, declarado como «Año Europeo 

del Patrimonio Arquitectónico», se deberían 

catalogar los edificios que distribuidos por 

nuestros pueblos ofrezcan unas prerrogativas, 

como la de su vida inmortal. Este de «Les Tere-

sianes» se lo tiene bien merecido”. Destaquem 

aquests escrits quasi bé antics, ja que des de la 

restauració de la Generalitat de Catalunya, el 

1980, la sensibilitat de tota la societat, admi-

nistració inclosa, ha canviat bastant. Encara hi 

ha actuacions que van contra el patrimoni, que 

al cap i a la fi és de tots, però s’han fet avenços 

importants respecte a l’estima de les nostres 

benvolgudes pedres. 

�  L’ordre del totxo és funcional i estètic alhora.
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CASA RAMON SERRES 
Adreça: C. d’Ixart 7
Arquitecte: Antoni Pujol Sevil
Data de projecte: 1928
ELEMENT 

Ramon Serres sol·licitava el desembre de 1928 el 

permís per construir un edifici que té una gran 

riquesa ornamental amb fórmules que recorden 

les composicions barroques i rococós, propostes 

de l’època noucentista. Té baixos i tres plantes 

altes. Ocupa una parcel·la trapezoïdal. Hi ha un 

objectiu de remarcar els pisos principals per l’al-

tura de la cornisa i pel tractament dels elements 

decoratius. Així, a la planta noble trobem testos 

col·locats en cadascun dels muntants. La forma 

de la balconada és semicircular. Aquesta disposi-

ció també la trobem a la zona de l’atri. Als pisos 

tercer i quart la barana no és de ferro, sinó de pe-

dra artificial. Els murs estan decorats a cada ban-

da per pilastres pseudoperípteres d’ordre jònic.

La distribució interior és quasi idèntica en 

tots els habitatges, malgrat que a la planta bai-

xa s’ha dividit el saló i hi ha un dormitori més. 

L’escala està situada a la banda de l’esquerra. 

Per a la correcta ventilació de la casa resulta im-

prescindible la conservació dels patis comuns. 

L’interès rau en ser un dels habitatges més ben 

conservats de l’època i en la perfecta harmonia 

amb la casa del costat.

�  La balconada és 
semicircular.
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CASA LINDERMAN. CASA COBOS  
Adreça: Rambla Nova 95
Arquitecte: Francesc Monravà Soler
Data de projecte: 1926
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

La promotora de la construcció d’aquest edifi-

ci fou Dolores Linderman, vídua de Cobos, la 

qual encarregà el projecte a l’arquitecte Francesc 

Monravà. Projecte d’un edifici d’habitatges de 

planta baixa i tres pisos, amb façanes a la Rambla 

i al carrer d’Ixart. Damunt de la porta principal 

hi ha una tribuna tancada decorada amb colum-

nes jòniques i la disposició de pilastres estriades, 

d’ordre gegant, que acaben en uns magnífics ca-

pitells, que ocupen les tres plantes de la casa. En 

el coronament hi ha un frontó amb garlandes, 

rematat amb testes, a més d’una balconada amb 

balustres. La resta dels buits són de línies rectes 

llevat dels finestrals de la primera planta. A la 

façana es repeteixen periòdicament, entre cada 

grup de finestres, columnes clàssiques adossades 

que abasten l’alçada total de l’edifici.

No tots els elements clàssics existents seguei-

xen les proporcions ortodoxes. En canvi, en la 

mida en què es donen als balcons les mènsules i 

altres obertures, es busca una ordenació simètri-

ca. L’interès de la construcció rau en la decoració 

de la façana de caire noucentista, en la disposició 

simètrica de l’alçat i en la disposició harmònica 

amb la resta d’alçats de la Rambla Nova.

Històricament l’edifici està ocupat pels sin-

dicats. Abans de la democràcia, pels franquistes 

i, darrerament, per Comissions Obreres (CC.

OO.), la Unió General de Treballadors (UGT), 

la Confederació General del Treball (CGT) i 

la Unió Sindical Obrera (USO), entre d’altres. 

També hi ha oficines administratives de la pa-

tronal CEPTA (Confederació Empresarial de la 

Província de Tarragona).

�  Aquest visible i polifuncional edifici conté elements modernistes 
i d’altres noucentistes.
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CASA DOCTOR ALEU 
Adreça: Rambla Nova 97-99
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà
Data de projecte: 1927
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

És un edifici modernista atribuït a l’arquitecte 

Pujol de Barberà, malgrat que els plànols els sig-

nà Pere Caselles. Casa molt ben proporcionada i 

de gran equilibri entre la seves plantes, així com 

la rematada superior en línia de fatxada. Origi-

nalment és un edifici entre mitgeres, de planta 

baixa i dues plantes d’alçada. L’entrada princi-

pal, situada a la planta baixa, està emmarcada 

per una motllura igual que la del portal annex. 

A la primera planta hi ha un balcó seguit amb 

quatre portes coronades amb arcs de mig punt i 

la barana té un aspecte ovalat amb un reixat que 

s’assembla a una xarxa. Al segon pis les finestres 

redueixen les seves mides i disposen d’una petita 

barana de ferro forjat treballada amb motius flo-

rals. Sota la barbacana hi ha uns modillons que 

culminen en uns pilars que afermen la barana 

i que acaben com si fossin capitells jònics em-

bellits per unes garlandes pràcticament de l’estil 

noucentista. 

El propietari va ser durant molts anys el doc-

tor Aleu, encara que al registre consti la seva se-

nyora, Leonor Roda. A inicis dels anys 70 la casa 

va ser comprada per la societat Terra Alta, S.A., 

que preveia enderrocar-la per bastir-hi un edifi-

ci molt més gran. La revista CAU/Construcción 

Arquitectura Urbanismo (editada pel Colegio 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ca-

taluña), en el seu número 33, corresponent als 

mesos de setembre i octubre de 1974, dedica la 

pàgina 82 al Edificio Librería de la Rambla dins 

un monogràfic que porta per títol “Arquitectura 

en peligro”. En aquesta pàgina podem llegir el 

següent comentari: “El peligro que se cierne so-

bre el hermoso edificio es inminente. Tiene ini-

ciado el expediente de derribo y ya está hecho el 

proyecto de la nueva construcción que pretende 

levantarse en su lugar”. Va ser l’any 1985 quan 

la comprà el promotor-constructor Urbano Ri-

faterra. El seu fill, l’arquitecte Urbano Rifaterra 

�  Rematada superior.
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Espallargas, en restaurà la façana, l’amplià amb 

dues plantes més i en canvià l’ús, quedant totes 

les plantes altes per a oficines i altres serveis, in-

tervenint ell en el projecte i la direcció de l’obra, 

juntament amb l’arquitecte tècnic Enrique 

Suárez Soler. 

Des de l’any 1968, part dels baixos estan ocu-

pats per la Llibreria La Rambla, que va abonar 

sis-centes mil pessetes de traspàs i va invertir 

dos milions de pessetes per tal de condicionar 

el local. Ramon Marrugat, el seu gerent, va im-

pulsar des del primer dia la cultura en general 

i, durant el període predemocràtic municipal 

—1969/79—, esdevingué també un centre de 

reunions d’interès polític força important de la 

ciutat. 

Aquest edifici era conegut com Casa Roda, ja 

que Pere Roda Altés, de La Oleícola, va ser-ne el 

propietari i, en morir, el va heretar la seva filla 

Leonor Roda Monlleó, que es va casar amb el 

metge Miquel Aleu Padreny, historiador i polític 

molt famós. Per això es coneix aquesta casa com 

del Dr. Aleu, però en realitat la propietària era 

la seva dona.

�  Aquest edifici, que va ser conegut com Casa Roda per la propietària, ha 
estat ampliat i reuneix diversos estils.
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CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA 
I NAVEGACIÓ. CASA JUAN 
ESCORSA SÒRIA 
Adreça: Av. de Pau Casals 17 / Av. de 
Rovira i Virgili 1
Arquitecte: Antoni Pujol Sevil
Data de projecte: 1928
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

Es tracta d’un edifici aïllat, ja que dóna visual-

ment a tres avingudes i, a l’est, té a la vora una 

zona de pas. Per la seva ubicació (està situat per 

on ha passat durant molts anys la carretera naci-

onal) ha destacat de forma singular i ha caracte-

ritzat fortament la imatge de Tarragona. 

Edifici de planta irregular i trapezoïdal, dis-

posa de semisoterrani, planta baixa, tres pisos 

i té una torre circular semiexempta coronada 

per una cúpula, coberta de pissarra i acabada 

amb un panell de ferro forjat, que remata el di-

buix de la construcció. És una de les tres torres 

d’aquestes característiques que hi ha a la Ram-

bla Nova. Aquesta torre és, segurament, la part 

de la “Casa de la Punxa” (així és com es coneix 

popularment) més impactant i senyorial, ja que 

el finestral de la planta baixa és molt més gran 

que la façana principal. Al damunt hi ha dues 

tribunes, una per pis, i al tercer pis un balcó. Des 

del punt de vista decoratiu es recuperen formes 

neoplateresques i renaixentistes, que ens recor-

den al Palau de Monterrey de Salamanca.

El desenvolupament de la fatxada és aca-

dèmic, però s’han definit perfectament dues 

altures tant pel tractament dels materials com 

pel tipus de decoració, en què destaca la gran 

cornisa. La primera engloba la planta baixa i la 

principal i la segona està formada per les dues 

altures restants. 

La planta baixa està feta amb encoixinat i té 

unes finestres rematades amb un frontó trian-

gular. El portal d’accés és d’un punt rodó. Si-

mula unes dovelles col·locades a salta cavall. A 

la primera planta s’han rematat els balcons amb 

gerros col·locats a cada un dels muntants i les 

finestres de les seves balconades disposen d’un 

arc que actua com un frontó semicircular que 

les embelleix. La barana i el repeu semicircular 

són de material petri. La mateixa disposició està 

a la zona de l’atri, tot i que en aquest cas l’ar-

quitecte Pujol (1902-2001, llicenciat l’any 1927) 

optà per crateres estilitzades, però els buits estan 

emmarcats a cada costat per pilastres pseudo-

perípteres d’ordre jònic. Cal ressenyar que en el 

projecte dibuixat per Pujol els acabaments eren 

diferents, així com el disseny de la forja, tot i que 

es conservà l’ordre jònic. En el tercer pis, separat 

per una franja vertical, veiem l’inici d’una gale-

ria amb finestres formades per un arc de mig 

punt. Per damunt seu, una cornisa suportada 

per mènsules sosté la línia d’arrencada de la ba-

rana de pedra artificial guarnida amb animals 

fantàstics afrontats.

La distribució interior és quasi idèntica a 

totes les vivendes, únicament a la de la planta 

baixa s’ha dividit el saló i s’ha dibuixat un dor-

mitori més. L’escala s’emplaçà al costat esquerre 

de la casa. Per a la correcta ventilació comptava 

amb tres patis comuns a les altres edificacions 

annexes.

Aquest edifici d’estil eclèctic, inspirat en les 

formes barroques i rococó, sempre ha tingut tota 

la ciutat molt sensibilitzada: l’any 1975 aquesta 

casa va provocar un important enrenou popular 

a la ciutat, amb la col·laboració de premsa i rà-

dio, per un error sobre el seu possible enderroc 

(es tractava d’un edifici proper a aquest). Està i 

ha estat fotografiada en moltes postals. Tot l’edi-

fici respira un llenguatge neoclàssic, però també 

hi ha elements modernistes —el coronament, 

la seva barana i el perfil de la torre—. Alhora, 
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podríem definir-la com una construcció eclècti-

ca amb un cert aire medievalitzant. Malgrat tot, 

pot considerar-se un edifici modernista, encara 

que va ser construït en una data en què hom ja 

deixava enrere els postulats modernistes, quan 

per tot Catalunya el Noucentisme ja era una re-

alitat.

El promotor d’aquesta casa va ser Joan Es-

corsa Soria. També hi ha referències que les filles 

del senyor Puig i Àvila feren l’encàrrec del pro-

jecte. Va ser el primer edifici de la ciutat que va 

tenir ascensor, amb cabina de fusta i vidre. En 

els baixos i semisoterranis s’hi va instal·lar un 

local comercial fins que el 1940, prèvia reforma 

interior, s’hi va instal·lar la Comissaria de Po-

licia. L’any 1988 va ser adquirit per la COCIN. 

L’any 1990 els arquitectes Antoni Pujol Niubó 

i Urbano Rifaterra Espallargas redacten el pro-

jecte per a la restauració de la façana (és l’únic 

que, amb molt bon criteri, va quedar de l’edifici 

inicial) i les reformes i la rehabilitació adient per 

a les seves dependències. 

�  La torre i el seu 
coronament en ferro 
dóna el nom popular 
a aquesta casa, la 
Punxa.
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CASA RABADÀ
Adreça: Rambla Nova 90
Arquitecte: Alfons Barba Miracle
Data de projecte: 1914
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

La Rambla Nova té molts edificis que van uti-

litzar l’ordre jònic i un dels primers exemples 

va ser aquest. Es tracta d’un edifici d’habitatges 

entre mitgeres amb planta baixa, entresolat i dos 

pisos, que utilitza en la seva ornamentació un 

llenguatge molt propi de l’arquitectura d’avant-

guarda europea, encara que hi contemplem de-

talls academicistes a la porta d’accés principal, a 

les seves columnes i capitells. 

Ocupa una parcel·la molt regular que per-

met col·locar quatre obertures per pis a la fa-

çana. Amb l’ornamentació de la façana i la 

mida que es dóna als balcons, mènsules i altres 

obertures no es busca una ordenació simètri-

ca. Parlem d’una distribució i decoració pròpia 

de les formes modernistes. La casa presenta un 

cos central, no gaire decorat, flanquejat per dos 

cossos més, que donen a la casa una acusada si-

metria, que només es trenca per la situació del 

portal d’entrada. Als baixos podem contemplar 

detalls classicistes, com ara les columnetes d’or-

dre jònic que flanquegen la porta d’accés i que 

es repeteixen de manera semblant en dues de 

les tres finestres que componen aquesta part de 

la casa. La planta noble té balconada seguida. 

Horitzontalment, el tractament dels baixos és 

diferenciat per l’ús de capitells jònics. Destaca 

l’ús de finestres trigeminades als extrems. Els 

balcons són de ferro forjat amb decoracions ge-

omètriques i les seves bases es reforcen amb una 

espècie de mènsules força vistoses. L’acabament 

de l’edifici ve també donat per una cornisa sense 

cap tipus de decoració, que serveix per sostenir 

la barana del terrat. 

L’interès de la construcció rau en la decora-

ció de la façana de caire déco, en la disposició 

harmònica amb la resta dels alçats de la Rambla 

Nova. La façana és un mostra d’un modernisme 

d’arrels sezessionistes, molt equilibrat estètica-

ment a la planta baixa i al primer pis i més pesat 

i valent al segon pis i al coronament de l’edifici 

en la disposició asimètrica de l’alçat i en la dis-

posició harmònica amb la resta dels alçats de la 

Rambla Nova. 

L’arquitecte Barba va projectar aquesta casa 

per al seu amic el doctor Àngel Rabadà Mayné, 

que, a banda de les seves activitats polítiques —

va ser regidor de l’Ajuntament de Tarragona i va 

escriure un informe que palesava l’estat antihi-

giènic i antiestètic de la ciutat i feia evidents les 

seves mancances sanitàries—, era conegut per 

ser un dels primers que va usar els raig X a Tar-

ragona. Aquesta casa va ser la primera en créixer 

en aquest tram de la Rambla. A l‘altre costat hi 

havia els xalets senyorials Marsol i Ventosa.

El doctor Rabadà vivia a la planta baixa de la 

casa, on tenia també la clínica. Els dos pisos alts 

estaven llogats. Al darrera hi havia un jardí i un 

petit hort, entre els quals va fer construir dues 

casetes de planta baixa. En una d’aquestes case-

tes hi havia el garatge i, a més, hi vivia el xofer. El 

metge Rabadà va viure a la casa fins a l’any 1933. 

Més tard, la propietat passaria a mans del seu fi-

llol, Àngel Vallvé Morera, que també va ser regi-

dor, per la Unió de Centre Democràtic (UCD). 

�  La façana té un caire 
déco.
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CASA MUSOLAS 
Adreça: Rambla Nova 88
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà
Data de projecte: 1914
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici plurifamiliar entre mitgeres que té faça-

nes a la Rambla Nova i al carrer de Canyelles. 

Té cinc plantes, és totalment simètric en la seva 

composició estructural, no en els seus elements, 

que són més rics en el lateral que dóna a la Ram-

bla, ja que disposa d’una tribuna vidrada en les 

seves plantes primera i segona i, a més, hi ha 

quatre balcons en lloc de les quatre finestres del 

lateral esquerre. El propietari tenia una foneria i 

va utilitzar columnes de ferro forjat. Els baixos 

són de pedra escairada i al cim hi ha cornisa amb 

barana balustrada de pedra que, al bell mig del 

xamfrà, té un element decoratiu.

Aquesta casa és un exemple clar d’una tipo-

logia arquitectònica pròpia del moment en què 

es va construir. Tot l’interès de la construcció 

rau en la decoració de la façana, en la disposició 

acadèmica dels balcons, en els elements deco-

ratius i en la disposició harmònica amb la resta 

d’alçats de la Rambla Nova.

L’any 1932 va ser reformada i ampliada 

aquesta casa propietat de Carme Martí, vídua 

Musolas. Més endavant (1946-47) l’arquitecte 

Josep Maria Monravà va realitzar l’addició d’un 

pis, comptant amb la col·laboració de l’apare-

llador Francesc Vallhonrat Cusidó. El 1989 es va 

realitzar una rehabilitació intervenint l’arqui-

tecte Urbano Rifaterra Espallargas i l’arquitecte 

tècnic Víctor Mateo Cerdà.

� A dalt, vista de la casa i el monument de Julio 
Antonio als Herois de 1811. A baix, tribuna 
vidrada.
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CASA ANTONI PARÍS
Adreça: C. de Canyelles 6
Arquitecte: Pau Monguió Fonts
Data de construcció: 1932
ELEMENT

Consta de planta baixa i tres pisos. Ocupa un 

solar rectangular que permet obrir fins a qua-

tre balconades al carrer. L’any 1933 es va am-

pliar amb l’addició d’un pis al terrat. Al maig 

de 1941 es va rehabilitar quasi tot l’edifici sota 

la direcció de l’arquitecte vallenc Cèsar Mar-

tinell, que va definir la seva intervenció en els 

següents termes: “El objeto primordial de esta 

obra es reparar los desperfectos ocasionados 

por los bombardeos, consistentes principal-

mente en rotura de balaustres de balcones y 

grietas en el terrado que obligan a la recons-

trucción de casi toda la crujía anterior (…) 

Esa misma semejanza será en los materiales de 

construcción consistentes en fábrica de ladrillo 

en muros, piedra artificial en aberturas y bo-

vedillas y vigas de hierro en entramados ho-

rizontales. Los pavimentos serán de mosaicos 

(…) el revestimiento exterior será estuco de 

color pajizo imitando la parte construida (…) 

El presupuesto se calcula en unas 25.000 ptas.”. 

A l’agost de 1942 es va sol·licitar la cèdula d’ha-

bitabilitat corresponent.

L’ornamentació de la façana segueix una or-

denació jeràrquica, com també en la mesura que 

es dóna als balcons. En el principal, la balcona-

da és seguida. En canvi, a la resta dels pisos la 

col·locació dels balcons és molt semblant, però 

trobem que descansa sobre mènsules. També 

hi ha un interès per ordenar la façana horit-

zontalment amb la col·locació dels balcons. 

La decoració de les mènsules i altres elements 

com els trencaaigües són força sintètics. Desta-

ca l’arrebossat disposat a imitació de carreus. 

A la part superior, hi ha una cornisa coronada 

amb un ampit format per balustres similars a 

les dels balcons. La porta d’entrada està decora-

da amb esgrafiats. El vestíbul es conserva força 

bé i probablement el jardí que dóna a l’illa de 

cases també. Tot l’interès de l’immoble radica 

en la bona qualitat constructiva i en tractar-se 

d’un edifici aixecat en la segona època de rea-

lització de l’Eixample, però rehabilitat amb una 

certa continuïtat als anys 40. Cal destacar que, 

a més, disposava d’un jardí a la part de darrere. 

Pocs anys després es va dissenyar la farmàcia de 

la planta baixa.

�  Balcó de la Casa Antoni París.
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CASA JOAN BUSQUETS FERRER
Adreça: C. de la Unió 14 / C. de Martí 
d’Ardenya 1
Arquitectes: Francesc Barba i Masip i 
Josep Maria Pujol de Barberà
Data de reforma: 1910
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici d’habitatges construït l’any 1857 d’acord 

amb el projecte de l’arquitecte Francesc Barba i 

Masip. Està format per planta baixa, entreplanta 

i tres pisos. L’any 1910 l’arquitecte Josep Maria 

Pujol addicionà la tribuna de caràcter moder-

nista amb decoracions històriques i transformà 

les decoracions dels balcons a la façana principal. 

L’alçada del carrer de Martí d’Ardenya és molt 

més senzilla i en sobresurt l’ús de la finestra-

balcó. El sistema constructiu és propi de l’època: 

combinació de carreus, pedra i maó. 

Actualment s’ha edificat la zona del pati in-

terior (jardí) i s’ha substituït part de la tribuna 

per nous materials. L’interès queda reduït a l’es-

pai exterior de l’edifici. A inicis del segle XX s’ha 

reformat tota la fatxada, mantenint el caràcter 

modernista de la tribuna de ferro, que és l’ele-

ment més destacable.

� Tribuna modernista.
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CAMBRA DE LA PROPIETAT 
URBANA 
Adreça: C. de Méndez Núñez 23 / C. de 
Pons d’Icart 13-15
Arquitecte: Ramon Salas Ricomà
Data de projecte: 1899
Edifici 

Edifici unifamiliar residencial d’inspiració eclèc-

tica que va promoure Eduard Bridgman, indus-

trial de la ciutat molt vinculat a la indústria del 

gas. Està dissenyat en cantonada, amb quatre 

façanes principals i dues parets mitgeres. Actu-

alment és propietat de la Cambra de la Propietat 

Urbana (CPU). 

La façana principal dóna al carrer de Mén-

dez Núñez. Està dividida en tres eixos verticals 

determinats per les mateixes obertures que 

s’inicien a la planta baixa. Horitzontalment la 

col·locació d’una imposta a l’altura dels forjats 

també defineix cadascuna de les parts. A cau-

sa d’una reforma posterior, els pisos superiors 

no segueixen el mateix eix ni tampoc el tipus de 

decoració (sobresurt l’escut a la part central). 

El sistema constructiu és de carreus de pedra 

als baixos i en algunes decoracions arquitectò-

niques i la resta és pedra sense treballar, maó i 

estucs o terra cuita arrebossada imitant carreus. 

�  El propietari, industrial del gas, va encarregar un tipus de casa, també, 
per impressionar.
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Consta de planta baixa i dues plantes, l’última és 

una addició posterior. 

Bridgman volia una casa per demostrar el 

seu estatus social. D’aquí la qualitat del trenca-

aigües i de les llindes. Cal ressenyar la impor-

tància de les decoracions davant d’altres cases 

dissenyades pel mateix arquitecte i, al mateix 

temps, el seu caràcter unifamiliar. Sobresurt del 

conjunt la porta d’accés, la solució de la zona de 

la cotxera i el jardí al terrat. 

Les transformacions que va a dur a terme la 

CPU, que n’és propietària des de 1936, van mal-

metre el disseny originari i l’addició de la galeria 

a la part superior no queda integrada en la resta 

del conjunt, a més de les obertures a les altres 

façanes. Al mateix temps, es va transformar de 

forma important la disposició de l’interior. A la 

façana principal es conserva un escut amb blasó 

de Tarragona i a la banda de Pons d’Icart els bai-

xos tenen una menor altura (sotabanc). També 

cal fer referència al pati enjardinat.

Entre els anys 1977 i 1979 es van fer reformes 

a la façana que dóna al carrer de Méndez Núñez 

i també a la segona planta, intervenint l’arqui-

tecte Antoni Pujol Niubó.

� Façana al carrer de 
Méndez Núñez.
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ALTAR I OSTENSORI DEL 
SANTUARI DEL SAGRAT COR 
Adreça: C. de Méndez Núñez 14
Arquitecte: Antoni Gaudí Cornet
Data de construcció: 1880-84
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

L’any 1858 es va edificar el col·legi i l’església de 

les monges de la Congregació de Jesús i Maria 

segons el projecte que, malgrat els dubtes que 

plantejava la seva paternitat, està adjudicat a l’ar-

quitecte Ignasi Jordà Arnalich. Aquest projecte ja 

incloïa una capella i un jardí.

Tarragona té el privilegi d’haver estat la pri-

mera ciutat on la Verge Maria rebé culte sota 

la nova advocació de Nostra Senyora del Sa-

grat Cor i, a la vegada, de tenir amb certesa les 

dues úniques obres documentades de l’arqui-

tecte reusenc Antoni Gaudí que es conserven 

a les comarques tarragonines: el manifestador 

(1879), de fusta sobredaurada i d’enormes 

proporcions, recolzat sobre columna marmò-

ria, i l’altar (1880), amb la gruixuda taula i un 

antependi format per tres espais quadrats que 

allotgen bustos angèlics emmarcats per colum-

nes. La taula és d’un alabastre molt fi i el retaule 

és de fusta. L’ostensori va ser destruït l’estiu de 

1936 i alguns dels seus elements integrants, com 

la predel·la, ja no es van refer. Gaudí també va 

idear uns setials (cadirats) que van desaparèi-

xer amb els estralls de la Guerra Civil i ja no es 

van tornar a refer seguint la idea de l’artista, així 

com va passar també amb la primitiva imatge de 

la Verge, el sagrari i el manifestador. 

L’ostensori descansa sobre una columna i 

aquesta peça de fusta la va elaborar Eudald Pun-

tí al seu taller del carrer de la Cendra, 8, i el va 

refer el tarragoní Ferran de Castellarnau Espina, 

dibuixant i decorador. L’única diferència im-

portant entre l’original i el que van reconstru-

ir és que la cúpula superior ara és semiesfèrica, 

mentre que la ideada per Gaudí era parabòlica. 

A més, també falten alguns relleus a la part fron-

tal de les portes. 

Antoni Gaudí i el seu pare Francesc van 

portar la seva neboda i néta Rosa Egea, en 

morir la seva mare, germana de l’arquitecte, 

a les monges de l’escola Jesús i Maria perquè 

tinguessin cura de la seva educació. Aquestes 

monges estaven a Tarragona des de l’any 1857 

i s’assentaren a la casa Foxà, al carrer dels Ca-

vallers. L’any 1929 l’escola funcionava com a 

col·legi de nenes. S’acceptaven totes les noies 

a partir dels 14 anys, obreres o serventes, que 

no poguessin anar a qualsevol altra escola de 

la ciutat. A partir de l’any 1972, les monges van 

deixar l’ensenyament per dedicar-se a obres 

més socials, ja que la tasca pedagògica no era 

rendible. El 1978 s’enderrocà el col·legi i no-

més va quedar-ne la capella. En el seu lloc hi ha 

actualment el col·legi Pau Delclòs.

L’església d’estil neogòtic es va inaugurar del 

7 al 10 de desembre de 1879 i se’n féu càrrec el 

bisbe reusenc Joan Baptista Grau Vallespinós. 

La capella té 25 metres de llargada, 9 d’amplada 

i 10 d’alçada. És un espai de tres naus subdividit 

per dotze columnes de ferro colat, desmesura-

dament esveltes, i ornamentades totes elles amb 

decoració floral geometritzada que ens recorda 

la capella del Palau Episcopal d’Astorga (1886). 

Va ser una obra encomanada a l’arquitecte Gau-

dí pel bisbe Grau, protector de l’arquitecte quan 

era canonge i vicari general de l’Arquebisbat de 

Tarragona. Hi ha també un cor i un cambril on, 

al tambor de la volta, es poden observar els arcs 

de catenària gaudinians encerclant repertoris 

pictòrics.

Avui dia es conserva la part central de l’edifi-

ci original, ja que va patir els bombardejos de la 
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guerra i va ser rehabilitat per l’arquitecte Josep 

Maria Monravà López als anys 40 amb l’ajut de 

Regiones Devastadas.

�  L’altar durant una missa.
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�  Aquest edifici és la seu actual de l’Arxiu del Port.

JUNTA D’OBRES DEL PORT
Adreça: C. d’Anselm Clavé 2
Enginyer: Josep Cabestany
Data de projecte: 1923
Edifici

Edifici públic de caire administratiu amb dues 

façanes, una més important que dóna al carrer 

d’Anselm Clavé i l’altra a la plaça dels Carros. 

Ocupa una parcel·la molt regular que dibuixa 

una L. Per a la seva construcció es varen ender-

rocar les antigues dependències del 1815. Tres 

plantes al cos central i només dues en els dos 

laterals. Tot el conjunt respon gairebé a una si-

metria i l’ornamentació de la façana, i en la mida 

que es dóna als balcons i altres obertures, busca 

establir una ordenació jeràrquica a l’edifici. El 

principal té balconada seguida amb balcons de 

ferro forjat i unes obertures més grans que les 

del segon. Al pis superior s’utilitza el que s’ano-

mena galeria de clara inspiració renaixentista. 

Existeix un particular interès per ordenar la fa-

çana. Per aquest motiu s’ha dividit en tres cossos 

verticals: el central, més ample que els laterals. La 

decoració de la part central és més important. Té 

addicionat un edifici de característiques similars 

però format per baixos i un pis. 

La façana està molt ben ordenada. La planta 

baixa i els laterals de la part central tenen aplacats 

de pedra. L’acabament de l’edifici principal ve 

també donat per una volada i l’acabament del se-

cundari per una barana de balustres amb la qual 

s’uneixen les diferents façanes. Hi ha una cornisa 

com a coronament al centre i una balustrada en 

els laterals. Les obertures estan emmarcades per 

motllures lineals, llevat de la part superior en què 

formen arcs ogivals (planta tercera) o frisos amb 

senzills ornaments escultòrics.

L’interès de la construcció rau en els ele-

ments decoratius existents de caire eclèctic, si-

guin neomedievals o neorenaixentistes, i en la 

disposició harmònica amb els alçats de l’edifici 

d’obres públiques.
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OBRES PÚBLIQUES 
DE L’ESTAT
Adreça: Pl. dels Carros 2
Enginyer: Josep Cabestany
Data de projecte: 1918
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici de dues plantes de l’última època modernista. Els arcs de les por-

tes de la planta baixa són fistonejats. A la planta primera els finestrals 

estan ornamentats amb elements goticistes.

Edifici públic de caire administratiu amb una façana important, és un 

exemple destacat de l’arquitectura neogòtica de principis del segle XX. 

Ocupa un terreny bastant irregular que llinda amb la zona ferroviària i el 

carrer d’Anselm Clavé, no existint una disposició regular de les façanes 

posteriors amb una torreta. Als baixos té addicionades unes cotxeres.

L’edifici té planta baixa i un pis. Hi ha tres cossos verticals. El cen-

tral és el més important, destacant la balconada de ferro forjat, molt 

treballada i amb tres portes amb les llindes decorades. Als dos laterals 

hi tenim dues portes balconeres. L’acabament de l’edifici principal ve 

també donat per un frontó amb l’escut de les obres públiques envoltat 

amb motius medievals. Tota la façana està ornamentada establint una 

ordenació harmònica.

La torre lateral, situada al sud, té una coberta a quatre vessants. Hi 

ha un cos de tres plantes a la part posterior que té una coberta transi-

table.

�  Balconada a la plaça dels 
Carros. 

�  Treball en ferro.
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SANITAT EXTERIOR 
Adreça: Moll de Llevant
Arquitecte: desconegut
Data de projecte: 1920
ELEMENT

Davant per davant de la seu de l’Autoritat Portuària i a l’entrada del dic 

de Llevant, a la dreta, tenim un edifici destinat a Sanitat Exterior. El dis-

seny constructiu és molt semblant al local de la Duana, té dues plantes i 

la planta és rectangular. La façana principal està definida per tres eixos. 

Al centre hi ha la porta d’entrada, que destaca per l’ús d’un tipus de 

revestiment similar a la pedra escairada, diferent a la dels costats, i per 

l’acabament de l’escut de la Sanitat Exterior. Als costats s’han disposat 

dues finestres de dimensions idèntiques. A l’edifici no només sobresur-

ten els eixos verticals, sinó que s’han remarcat amb una cornisa escor-

reguda a l’altura dels pisos. La façana que dóna a ponent també disposa 

de tres finestres en cadascuna de les plantes. L’ampit inicialment estava 

format per balustres i rematat a la zona de les cantonades amb quatre 

florons ornamentals. En l’actualitat s’han perdut aquests elements deco-

ratius. Així mateix, s’enderrocà fa dècades l’edifici annex.

En la seva construcció s’utilitza el sistema mixt. A la zona de les canto-

nades s’empra pedra, igual que a les línies de la cornisa. Sobresurt el tre-

ball en pedra que recalca les diferents parts de l’estructura de l’immoble i 

presenta una organització simètrica dels frontis.

�  Edifici de Sanitat Exterior 
al Port.
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RELLOTGE DEL PORT 
Adreça: Moll de Llevant
Arquitecte: Francisco Gómez de 
Membrillera 
Data de projecte: 1921
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

La Junta d’Obres del Port sol·licità el 1921 la col-

locació d’un rellotge, per un costat, i d’una petita 

estació meteorològica (anemòmetre i pluviòme-

tre), per l’altre. Segons la normativa portuà-

ria, havia d’estar disposat a 12 metres d’alçada 

sobre la rasant del moll i havia d’estar mancat 

de materials reflectants. Per això es disposà la 

col·locació de tres esferes de coure. Inicialment 

s’havia reemplaçat una d’aquestes esferes per un 

vidre amb l’objectiu d’il·luminar la cabina. En 

l’actualitat, però, està tapiada. A la part oposada, 

és a dir, a ponent, al fust central es col·locà l’escut 

dels enginyers d’obres públiques.

El rellotge té forma de templet i la maquinària 

fou dissenyada pel rellotger de Tarragona Josep 

Rigau (es restaurà l’any 1980, però en l’actualitat 

no està en funcionament). S’han combinat di-

versos materials constructius que responien a les 

condicions tècniques del port. A la part superior 

destaca l’acabament de forja, recordant formes 

estilístiques modernistes. Serveix tant per a panell 

com per a parallamps. El basament és quadrat, de 

pedra de llisós buixardada, amb unes dimensions 

de 3,70 x 0,80 m. A la zona central s’utilitzà el 

formigó. Sobre el basament destaquem quatre 

columnes jòniques de pedra rogenca molt dete-

riorada per la sal del mar. Els capitells són d’ordre 

corinti, perfectament llavorats. 

La ubicació no fou casual. S’agafà com a eix 

el carrer d’Apodaca. Així, durant anys, es podia 

apreciar l’hora fins i tot des de la plaça dels Car-

ros.

�  Bella vista de la torre.
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CREU ROJA 
Adreça: Moll de Llevant
Arquitecte: desconegut 
Data de projecte: 1920
ELEMENT 

Edifici que consta d’una primera planta elevada i un pis superior. 

Construcció de planta rectangular de traçats molt rectes i amb 

les cantoneres de carreus. Té tres obertures per cadascuna de les 

plantes i façanes.

És un edifici senzill i funcional, semblant al de Sanitat Exterior. 

Sobresurt el treball en pedra a la zona dels baixos, pedra que és la 

mateixa que la dels dics, ja que procedeix de la pedrera del Port. En 

els frontis tenim una organització simètrica. 

�  La pedra del baixos és la 
mateixa que la dels dics.
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FAR DEL MOLL 
Adreça: Moll d’Aragó
Enginyer: José Serrano Lloberas 
Data de projecte: 1923
ELEMENT 

Far singular que en el seu moment va tenir una gran 

importància en el tràfic marítim. Originàriament aï-

llat, consta de dues plantes, de les quals sobresurt una 

torre de secció octogonal rematada pel far i una mo-

numental escalinata d’accés amb un sol tram, però 

dues entrades. L’alçat de cara a la ciutat, al costat nord, 

té una àmplia terrassa. Destaca el sistema constructiu 

de l’escala i les boles decoratives. Les obertures i l’ar-

rebossat han estat molt transformats. L’ampliació del 

moll ha motivat la pèrdua de les seves funcions. Avui 

en dia es troba al dic d’Aragó i s’utilitza com a bar.

Va ser dissenyat per l’enginyer del port José Ser-

rano l’any 1920 i les obres es van concloure el 1923. 

Consta de far i habitatge. Fou aprovat per la Reial Or-

dre del 28 d’octubre de 1920. L’interès de l’edifici rau 

en tractar-se d’un edifici amb importància històrica 

i artística, a més de ser un exemple de l’arquitectura 

industrial.

�  El Far, al Moll d’Aragó, en un Port que va ser 
ampliat posteriorment.

�  Vista d’aquest senyal marítim.
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TINGLADOS
Adreça: Moll de Costa
Arquitecte: José Luis Briones 
Data de projecte: 1893
Edifici 

El moviment de les mercaderies portuàries im-

plicava la necessitat de disposar d’uns locals 

amplis per a l’emmagatzematge dels productes. 

Es tractava d’edificis de tipologia industrial. 

L’estructura destacava per l’ús del ferro fos. La 

generalització del sistema de descàrrega mecàni-

ca, utilitzant grues, significà l’enderroc o el des-

muntatge dels obsolets tinglados en la majoria 

dels ports de l’Estat. A Tarragona es traslladaren 

l’any 1913. Per això no queden vestigis dels an-

tics tinglados.

El conjunt està format per quatre rafals aïllats 

i alineats al moll de Costa. Les solucions cons-

tructives dels alçats són molt similars. En els dos 

intermedis s’ha perdut part de les marquesines i, 

a més, les seves proporcions són quelcom menors 

que les ubicades a cada extrem. En totes elles des-

taca l’ús d’un sòcol llisós, que també es pot veure 

a les cantonades.

Els edificis són de caràcter eclèctic i s’han 

combinat diversos llenguatges estilístics. Els al-

çats de les cares menors s’han ordenat de la se-

güent manera: en el costat baix, el conjunt està 

format per cinc arcuacions decorades cada una 

amb les corresponents columnes de pedra pseu-

doperíptera amb capitells dòrics; als carcanyols, 

s’ha disposat una petita decoració romboïdal que 

recorda als tirants metàl·lics; a la part superior, 

està rematat per vuit finestres, que van dismi-

nuint en clara proporció a les dues aigües de la 

coberta. Les mènsules són extremadament sintè-

tiques. En l’actualitat s’ha alterat una mica l’as-

pecte: en alguns casos s’han disposat tanques de 

vidre i en altres s’han tapiat. A més, també segons 

el tinglado, s’ha optat per un color o un altre.

Les cares/façanes allargades eren les que ser-

vien per carregar i descarregar les mercaderies. 

Destaquen, com a element propi, les amples por-

tes metàl·liques, fins un total de set. L’espai el de-

fineixen les columnes, un total de 32. S’optà per 

col·locar petites cartel·les decoratives amb caps 

de lleó a mitja alçada dels fusts amb un clar sentit 

d’ennoblir un element de caràcter seriat. En l’ac-

tualitat algunes conserven les portes originàries i 

altres, com l’Estació Marítima, les han substituït 

per unes de noves, en les quals s’ha combinat el 

ferro amb el vidre. 

Els quatre tinglados són construccions singu-

lars en harmonia amb la zona del Port. A més, 

pel seu ús comercial i cultural, són un punt de 

referència per a la ciutadania, amb la continuïtat 

de les exposicions i esdeveniments que tenen lloc, 

sobretot, en els tinglados 1 i 4. 

�  Els Tinglados del Moll són destinats actualment a 
usos culturals del Port.
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ESGLÉSIA DE SANT 
PERE DEL SERRALLO  
Adreça: Pl. del Bisbe Bonet 14
Arquitecte: Ramon Salas Ricomà 
Data de construcció: 1878-80
Edifici 

El 1877 l’Estat concedí la bateria del Francolí per edificar una nova 

parròquia sota l’advocació de Sant Pere. L’arquebisbe Constantí Bo-

net Zuanuy fou qui va pagar les obres que s’inauguraren el 1880, junt 

amb la casa rectoral i l’escola de primeres lletres annexa a la mateixa. 

Aquest projecte va ser precedit per l’ampliació de les dependències 

portuàries i, concretament, les obres del contramoll facilitaren l’acu-

mulació de terres a la zona immediata al Lazareto.

A l’església s’hi accedeix mitjançant vuit escales de pedra en forma 
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semicircular que donen a una plaça de forma triangular, on durant 

molts anys els pescadors han ordenat les seves xarxes. Actualment 

està ocupada per les terrasses dels restaurants i bars. L’arquitec-

te Ramon Salas dissenyà el 1878 (14/04) una petita església amb 

capacitat per a uns 400 feligresos i va aprofitar els materials pro-

cedents de l’enderroc de la bateria del Francolí per a la seva cons-

trucció. L’edifici utilitza l’estil neogòtic, que és el millor llenguatge 

per expressar el simbolisme catòlic, tant en la fàbrica com en el 

mobiliari.

L’església té tres alçats i es prescindí de la col·locació de fona-

ments i de contraforts exteriors, fet que ha ocasionat alguns pro-

blemes en el moment d’assentar-se la fàbrica. Per això es pot veure 

una gran fissura a la façana. El sistema constructiu és mixt: paredat 

i pedra de maçoneria amb la llavorada a la part inferior i totxo 

combinat amb pedra a la zona superior i dels contraforts. El coro-

nament de la façana principal és de forma triangular, sense la base, 

i en el seu vèrtex emergeix una creu. La coberta és de totxo, encara 

que amb acabaments de ceràmica vidrada verda. Per damunt de la 

porta principal hi ha una finestra geminada de mig punt apuntada 

que il·lumina l’interior de la nau única. Remata l’edifici amb una 

sèrie d’arcuacions cegues inspirades en les formes goticitzants.

A destacar la qualitat del treball d’art i obra dels picapedrers i 

la perfecta harmonia de tots els materials i elements decoratius. A 

la zona de l’absis hi ha construccions annexes a causa de la manca 

de solars. La singular silueta paisatgística del conjunt arquitectònic 

està integrada en l’entorn.

L’arquebisbe Constantí Bonet pagà la construcció d’una casa 

rectoral i una escola de primeres lletres. I és que el Consistori desa-

tengué durant l’últim terç del segle XIX tant el nivell d’analfabetis-

me existent com les necessitats bàsiques del barri (infraestructures, 

escoles, dispensari).

Ramon Salas aprofità la part del darrere de l’església per aixe-

car-hi un local de planta rectangular disposat en perfecta simetria, 

tant en alçat com en la distribució interior. La primera planta esta-

va destinada a escola, amb dues portes i una finestra central, men-

tre que al primer pis existeixen quatre finestres. El llenguatge és 

propi de l’arquitectura historicista, tot i que s’han reduït al mínim 

els elements decoratius. Les solucions dissenyades per Salas no dis-

ten massa del que s’estava executant a altres escoles de la província. 

Destaca el sistema constructiu mixt i, molt particularment, la dis-

posició dels contrafrontals i de les llindes de pedra, molt semblant 

a l’emprat en els baixos d’altres vivendes del Serrallo.

Els anys 2011 i 2012 es realitzaren treballs de restauració a la 

coberta de l’església sota la direcció de l’arquitecte tècnic Pere No-

lasc Plana.

�  Plaça del Bisbe Bonet 
i Moll de Pescadors.
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XEMENEIA DE LA FARINERA
Adreça: Pl. del General Domènech Batet
Enginyers: Josep Cabestany i Francisco 
Gómez de Membrillera 
Data de projecte: 1899
ELEMENT 

El paisatge de la ciutat va anar canviant per la 

industrialització i la implantació de noves arqui-

tectures industrials. Als carrers del General Con-

treras i Torres Jordi s’aixecaren les xemeneies 

més importants. Cal destacar que el disseny fou 

obra dels enginyers industrials.

Aquesta xemeneia, pertanyent a l’antiga fà-

brica farinera Francisco Ribas y Hermano, fou 

projectada pels enginyers industrials Josep Ca-

bestany i Francisco Gómez de Membrillera. Data 

dels primers anys del segle XX. Actualment està 

aïllada i presideix amb tota la seva monumenta-

litat i esveltesa la plaça, malgrat el volum de les 

noves edificacions que l’envolten. A destacar la 

construcció acurada de maó i la perfecta solide-

sa de la seva estructura. Sens dubte, es tracta de 

l’últim testimoni d’aquest tipus d’element arqui-

tectònic.

�  Vista de la 
xemeneia des 
de baix.
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FÀBRICA DE LA CHARTREUSE 
Adreça: C. de Smith 55 / Pl. dels Infants 
4-6
Arquitectes: Pau Monguió Segura i Josep 
Maria Pujol de Barberà 
Data de construcció: 1900-03 
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

A finals del segle XIX, la plaça del Infants era 

el punt d’arribada a la ciutat des de l’interior 

(Lleida, Reus, Valls) i va ser el punt de trobada 

de la indústria florescent de la ciutat. L’aigua 

procedent del rec major va facilitar la implanta-

ció d’empreses destinades a la transformació de 

matèries primeres. És el cas de la fàbrica de filats 

i teixits La Fabril Tarraconense (inaugurada el 

maig de 1857 i tancada definitivament el 1869), 

els magatzems d’alcohol de la família Muller o 

bé quelcom més allunyat, el molí fariner. 

El 1882 la societat anònima Unión Agrícola, 

constituïda amb capital de l’orde dels cartoixans 

francesos, adquirí les edificacions de La Fabril, 

que eren l’edifici central format per la planta bai-

xa, el primer i el segon pis i la golfa, amb un petit 

habitatge. A la zona del pati estava la màquina 

de vapor amb la seva xemeneia i uns petits ma-

gatzems. El solar és totalment asimètric a causa 

del fort desnivell de la zona de l’antic Fort Reial. 

En un inici, el terreny donava a tres carrers: Cas-

taños, Smith/Infants i Vapor. Actualment s’han 

substituït les antigues dependències dels monjos 

per habitatges. La fàbrica va ser subvencionada 

�  Torre de la Chartreuse.



EL MODERNISME A TARRAGONA80

per l’Ajuntament per tal de pal·liar l’atur obrer i 

donar nous llocs de treball. Consta de Cartoixa i 

destil·leria per a la fabricació del licor Chartreuse, 

la fórmula màgica del qual la tenen els pares car-

toixans, que provenien de França.

Els pares cartoixans van adquirir la fàbrica el 

novembre de 1882. El 1902 els monjos s’establi-

ren en aquest edifici, que era alhora monestir i 

fàbrica. A partir de fórmules secretes, els car-

toixans preparaven diverses begudes (l’Elixir, el 

Chartreuse Groc i el Chartreuse Verd) i també 

medicaments, com ara la Bola de Acero o Mine-

ral, les pastilles pectorals, la tintura antireumàtica 

i les pomades supuratives i resolutives. Van estar 

fins l’any 1933 a causa de diverses lleis que van 

promulgar-se amb la proclamació de la Repúbli-

ca espanyola.

L’antiga Chartreuse consta de quatre façanes i 

la disposició actual és fruit de diverses remodela-

cions. No es pot determinar l’autor amb certesa. 

El 1893 les flames arrasaren part de l’estructura 

de la construcció, en concret la coberta. L’incendi 

de la fàbrica va motivar una reforma de l’edifici 

el 1896, unes obres dutes a terme per Pau Mon-

guió, que dissenyà la nova armadura, a base de 

ganivets, augmentà el volum de la construcció i 

disposà la ceràmica i la zona de fusta de la cober-

ta. Aquesta zona també va ser modificada poste-

riorment per l’arquitecte Josep Maria Pujol l’any 

1907, que s’encarregà, a més, de l’ampliació de la 

nau contigua al carrer del Vapor. L’any 1911 es 

realitzà una nova reforma, en la qual destaca la 

balconada del carrer del Vapor i el jardí, amb un 

retaule de pedra d’estil modernista, amb tren-

cadís i rocalla, per a la Mare de Déu d’Escaladei, 

pràcticament inexistent actualment.

Edifici amb baixos i dos plantes altes utilit-

zant elements formals propis del Modernisme, 

però de manera molt simple. En el frontis s’apre-

cien perfectament dos llenguatges. El primer és 

de caràcter acadèmic, amb una perfecta dispo-

sició regular dels buits finestrals, que estan em-

marcats amb elements que es repeteixen en tota 

la façana amb arcs de mig punt que permeten 

una adequada il·luminació interior. El segon és 

neomudèjar, amb l’ús del totxo i de la ceràmica i 

amb una certa recerca de moviment en desplaçar 

els òculs superiors. 

Les obertures són idèntiques a la façana i als 

laterals de l’edifici. La barbacana és l’element que 

trenca el llarg reguitzell de finestres, amb l’ús 

d’un dibuix en ziga-zaga que forma el totxo. La 

coberta és a dues aigües, amb una torre quadrada 

a l’angle esquerre, que és on trobem una major 

riquesa ornamental, amb una franja de rajoletes 

que marquen l’inici de la torre, amb les baranes 

de les finestres fetes amb totxo i amb una àmplia 

barbacana que se sosté amb uns tirants de fusta, 

amb un interior recobert per rajoles i rematada 

per una coberta a quatre vessants i amb rellotges. 

La façana inclou, en la part superior, l’escut de la 

casa mare de la Chartreuse. Als dos costats de la 

teulada hi sobresurten diversos fumerals. 

Els elements sustentants són de ferro fos i fer-

ro colat, que van ser tota una revolució en el món 

industrial, i estan realitzats per Francesc Vila i 

Tifón Bas. El mur és de tècnica mixta (totxo i pa-

redat). La fusteria de la tribuna i de les finestres 

és metàl·lica, alliberant-se del perill d’incendi que 

podia ocasionar la fusta, a la vegada que es gua-

nyava alçada en la zona de treball. 

Tarragona no tenia, a la fi del segle XIX, in-

dústries incipients com les que hi havia a Reus o a 

Valls. Vingué mà d’obra especialitzada de fora de 

la ciutat i els van construir habitatges al costat de 

La Fabril, al carrer de Castaños. 

A finals de la dècada dels 90 la Chartreuse va 

passar a ser propietat de la Generalitat de Cata-

lunya, acollint exposicions temporals i concerts. 

Des de l’any 2004 és propietat de l’Ajuntament i, 

d’acord al projecte de Marc Seguí, s’hi realitzaren 

obres de condicionament per ubicar-hi l’Escola 

Oficial d’Idiomes, que s’inaugurà el setembre de 

2013.

Es tracta d’un model de l’edificació industrial 

de l’últim quart del segle XIX i segurament sigui 

l’exemple més significatiu d’aquesta tipologia ar-

quitectònica, a més de ser testimoni d’una època 

i de l’inici del procés d’industrialització de la ciu-

tat. La qualitat del conjunt s’aprecia per la perfec-

ta harmonia amb la plaça i la seva importància 

radica tant en la seva silueta paisatgística, inte-
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grada en una estructura urbana, com en el man-

teniment d’un espai interior amb una distribució 

i col·locació d’elements singulars. Cal destacar la 

zona dels patis interiors, alguns degudament en-

jardinats, on encara es conserven altres arquitec-

tures que formaven part del conjunt.

�  Tribuna de l’antiga fàbrica.
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MAGATZEM BONSOMS I CIA. 
Adreça: C. de Cartagena 21-23 / C. Nou 
de Santa Tecla 1
Arquitecte: Alfons Barba Miracle 
Data de projecte: 1914
ELEMENT 

L’arquitecte Alfons Barba reformà l’any 1914 

uns baixos en un ampli i modern magatzem per 

a la companyia Bonsoms i Cia. La disposició de 

la façana és de tipus basilical, rescatada per les 

edificacions fabrils al llarg del segle XIX, per la 

facilitat d’obrir finestrals en el cos sobrealçat. 

Consta de tres façanes: la principal al carrer de 

Cartagena i les altres als carrers Nou de Santa 

Tecla i Sant Magí. Al costat d’aquesta nau es dis-

senyà una torreta que no es realitzà. En canvi, es 

conservà un petit edifici de baixos i planta molt 

acurat, destinat a oficines i vivendes. Es tracta 

d’una obra immersa en un estil molt acadèmic.

L’alçat principal no busca establir una sime-

tria: destaca l’ús diferenciat dels buits, sobretot el 

finestral trigeminat superior, en clara confron-

tació amb les obertures tradicionals dels baixos. 

Hi ha un particular interès per ordenar la façana. 

Per aquest motiu una sèrie de carreus figurats si-

tuats a manera de pilastres separen verticalment 

els tres cossos en què es divideix l’edifici, l’obra 

primitiva. El coronament de l’edifici ve donat per 

una petita cornisa de maó.

Tot l’interès de la construcció d’aquest ma-

gatzem, que és de caràcter industrial i que for-

mava bona part de les arquitectures construïdes 

al voltant dels carrers Reial i d’Apodaca, rau en la 

disposició de les obertures, en els elements deco-

ratius de caire modernista, com queda manifest 

en el maó i les finestres, i en la disposició harmò-

nica amb la resta de construccions del carrer. 

�  Aquest edifici s’assembla a una nau basilical.
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�  Balcó amb 
motius florals.

ANTIC HOTEL CONTINENTAL 
Adreça: C. d’Apodaca 30 / 
C. de Barcelona 1-3
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà 
Data de projecte: 1908 
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

L’any 1908 es va inaugurar l’Hotel Continental, 

que no va ser un edifici de nova planta, sinó el 

resultat de refer la façana i l’interior d’una an-

terior construcció. Era ja un espai d’hostalatge 

i, des de l’any 1870 fins el 1876, l’hotel es de-

nominà Fonda de Catalunya. El va succeir l’any 

1876 la Posada del Jardín Barcelonés, la Fonda 

de Madrid des del 1879 fins el 1906 i, finalment, 

i fins la darreria dels anys vint, hom podia allot-

jar-se al fastuós Hotel Continental. Aquest dis-

posava a l’entrada d’un distingit cafè restaurant, 

un menjador de primera classe (els mobles eren 

de noguera i a les parets hi havia pintures dels 

millors artistes del moment), un menjador de 

segona classe, un saló de lectura al primer pis, 

un altre per a les visites i una cinquantena d’ha-

bitacions.

Edifici comercial i residencial que té dues 

importants façanes, més ampla la que dóna al 

carrer de Barcelona que la del carrer d’Apoda-

ca, exemples força interessants de l’arquitectura 
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modernista de principis del segle XX. Ocupa una 

parcel·la rectangular que permet col·locar tres 

obertures per pis a la façana. L’edifici primitiu 

estava format per planta baixa i, posteriorment, 

es reformaren els dos pisos superiors i les golfes. 

L’any 1997 es van addicionar dos pisos amb un 

llenguatge totalment modern, d’acord al disseny 

de l’arquitecte Antoni Traguany, i es va trans-

formar la casa en habitatges. Totes les obertures 

són iguals i estan rematades amb idèntics motius 

modernistes. L’ornamentació de la façana i, en la 

mida que es dóna, dels balcons està caracteritza-

da per l’ordenació asimètrica dels elements, so-

bretot del balcó cantoner. Totes las baranes dels 

balcons tenen elements quasi vegetals, igual que 

les finestres balconeres que es van alternant amb 

els balcons en els dos primers pisos, un bon re-

curs per donar ritme a les dues façanes. Al darrer 

pis no s’hi va emplaçar cap balcó.

Els balcons, calats i treballats en pedra ar-

tificial, es componen d’uns motius florals. Les 

llindes de totes les finestres es guarniren amb 

motllures d’aire eclèctic. L’arquitecte Pujol de 

Barberà va voler donar més importància al bal-

có cantoner del primer pis que als de la resta, ja 

que uní les dues façanes. També va reforçar el 

vèrtex que formen les dues parets exteriors amb 

pedra, arrodonint aquest angle recte. 

Els protagonistes d’aquest edifici, a més de 

l’arquitecte Josep Maria Pujol, van ser el paleta 

Joan Olivé; els fusters Joan Molas, Lluís Figue-

rola i Josep Girona; els ferrers Antonio Mestres 

i Josep Porqueres; el guixaire Josep Casassús; el 

pintor decorador Antoni Revoltós; el lampis-

ta Lluís Clanxet; l’estucador Antonio Cons, de 

València, i el marbrista Manuel Pellicer. D’altra 

banda, les feines de granit, les motllures de pe-

dra artificial i les rajoles provingueren de l’em-

presa M. Dalmay i Companyia, de Tarragona, i 

de Sant Pius V, de València. 

L’any 1946 es va ampliar l’edifici segons 

projecte de l’arquitecte Antoni Pujol Sevil, col-

laborant-hi l’aparellador Francesc Vallhonrat 

Cusidó. Els baixos van ser la seu del Banco His-

pano Americano i, més endavant, des del 30 de 

novembre de 1929, va ser la seu del Banc Mer-

cantil de Tarragona fins a la dècada de 1980.

�  Edifici cantoner als carrers d’Apodaca i de 
Barcelona.
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�  Vista del terrat.

QUINTA DE SANT 
RAFAEL 
Adreça: Parc Rafael Puig i Valls s/n (abans Parc de la 
Ciutat) 
Arquitecte: Juli Maria Fossas Martínez 
Data de projecte: 1913 
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Marià Puig encarregà la construcció d’un edifici per al seu germà, 

l’enginyer forestal Rafael Puig i Valls (Tarragona, 1845-1920), per 

fer-lo servir com a residència de repòs, quan aquest ja es trobava 

força debilitat per l’arteriosclerosi que patia, que va acabar cau-

sant la seva mort el 5 de gener de 1920. Va néixer com un espai de 

descans, harmonia i contemplació, ja que en el seu inici es trobava 

als límits del perímetre urbà, a tocar dels masos i dels cultius, a la 

vora del riu Francolí. 
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És una vivenda unifamiliar aïllada que 

consta de planta baixa i una planta alta, de la 

qual destaca, a la façana principal, el petit atri 

d’accés i les dues torres desiguals, disposades 

amb clara simetria. Les dues cúpules estan re-

vestides de ceràmica de color, força rica en la 

cresteria de l’edifici. La torre situada al nord 

està rematada per una cúpula que forma ares-

tes de racó de claustre i està folrada de ceràmi-

ca vidrada de vius colors blaus i blanc. La torre 

de l’esquerra recorda a les torres medievals, 

però la decoració és pròpia del Modernisme. 

El revestiment de la façana imita un parament 

isòdom de pedra de carreu. Per damunt de 

les finestres del primer pis, que no tenen cap 

decoració, hi ha una franja de ceràmica que 

indica el començament de la barbacana, amb 

una barana molt distingida feta amb decoració 

floral, el dibuix de la qual es repeteix arreu de 

la casa.

Hem de fer referència a la gran quantitat de 

flors disposades a les reixes, les garlandes de les 

finestres, el ferro forjat de la barana i la ceràmi-

ca utilitzada, tot amb l’estil propi de la Sezes-

sion vienesa. També destaca el brocal del pou, 

fet amb pedra natural perfectament treballada, 

igual que el detall de forja que el corona. 

En el seu inici aquesta finca comptava amb 

un brollador d’aigua favorable per a la plan-

tació de diverses espècies d’arbres. No podem 

oblidar que Rafael Puig fou el promotor de la 

festa de l’arbre a la nostra ciutat i l’any 1898 va 

instituir la “Fiesta del Árbol” a tot l’Estat es-

panyol. El disseny de l’arquitecte Fossas va ser 

força ambiciós ja que va projectar un enorme 

jardí amb diverses espècies vegetals, la distri-

bució del qual recordava els jardins romàntics 

anglesos. Aquest jardí conduïa a la casa, on una 

porta monumental amb les inicials “P V” do-

nava accés a la finca. Fins i tot l’entrada la de-

corà amb cinc pinacles rematats amb ceràmica 

vidrada i, al lateral de la finca, delineà una es-

calinata monumental a un costat de la torreta.

L’any 1944, ja sent propietari Josep Maria 

Valls Regàs, l’arquitecte Josep Maria Monra-

và López va modificar l’obertura de la façana 

�  Detall del treball en ferro i pedra.
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principal amb la col·laboració de l’aparellador Antoni Artusa Coma. 

Més endavant va ser adquirida per l’Ajuntament de Tarragona a José 

Luis Peña Méndez, el darrer propietari. L’ús definitiu per a aquesta 

petita joia arquitectònica —executada per Pau Armengol en només 

un any i amb un pressupost de vint mil pessetes— és acollir el Centre 

d’Educació Ambiental i d’Interpretació del Patrimoni Natural de la 

Regidoria de Medi Ambient. Existeix un projecte de restauració de 

l’arquitecte Miquel Orellana datat els anys 2009-2010 per tal d’acollir 

aquest centre.

�  La decoració imita la natura.
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TARRACO ARENA PLAÇA-TAP.
PLAÇA DE TOROS
Adreça: C. de Mallorca 18 / C. de Jaume I 
14A / C. d’Eivissa 3B 
Arquitecte: Ramon Salas i Ricomà 
Data de projecte: 1883 
Edifici

Un grup de tarragonins reunits l’any 1882 al 

Cafè de Clarà, situat a la Rambla Nova núme-

ro 5, van decidir crear una societat per a que la 

ciutat pogués disposar d’una plaça de toros. La 

Societat Taurina de Tarragona encarregà al que 

fins llavors era arquitecte municipal i membre 

de la societat Ramon Salas el disseny d’una pla-

ça de braus. El 21 de setembre de 1883 s’inau-

gurava amb l’actuació de dos ínclits toreros de 

l’època com eren Rafael Molina Lagartijo —que 

la va batejar com “La perla de las plazas de Es-

paña”— i Salvador Sánchez Frascuelo, cadascun 

dels quals va cobrar 50.000 rals. Aquests espases 

varen realitzar el paseíllo davant la mirada de 
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10.000 persones, sent la capacitat de la plaça de 16.000 especta-

dors, quan el cens de la ciutat era d’uns 20.000 habitants. El públic 

de la llotja va haver de pagar vuitanta pessetes i el del sol dues 

pessetes i mitja. Des de l’any 1885 al 1888 continuaren les obres.

La plaça és totalment circular —94 metres de diàmetre, 51 

metres d’arena i 32 metres d’alçada— i està aixecada sobre l’antic 

baluard d’Orleans a una zona allunyada del centre de la ciutat. 

Als voltants hi havia les fortificacions que formaven part del sis-

tema defensiu de l’antic Fort Reial i la fàbrica Gasómetro Tar-

raconense S.A. La construcció de la plaça va significar el traçat 

de nous carrers i es va haver de construir un pont sobre l’antic 

rec major, ja que fins l’any 1958 aquest canal encara circulava al 

descobert per davant de la plaça. El monument es va construir en 

una zona envoltada per camps de conreu, alguns masos i instal-

lacions industrials. A inicis del segle XX desplaçar-se cap a la pla-

ça significava anar als afores de la ciutat.

No és un edifici aïllat i, a diferència d’altres places de toros, 

no ocupa tota una illa, ja que està envoltada de bastants edificis 

plurifamiliars. Consta de graderia baixa i dos pisos al seu voltant, 

amb un cos sortint a manera de torre quadrada rematada amb 

un petit frontó que correspon a l’entrada principal. La part in-

ferior es disposà a manera de porxos mentre que als pisos, amb 

clara simetria, s’optà per dues finestres geminades de mig punt. 

Les obertures i finestrals estan emmarcats d’obra vista que ens 

recorda les construccions neomudèjars. Tenia tres corrals per al 

bestiar, el picador, el pati d’arrossegament, les cavallerisses, etc. 

En Ramon Salas s’inspirà en la plaça de Madrid, que li serví 

de model per al volum. La seva construcció és mixta d’obra vista 

i maçoneria, fórmula utilitzada a l’arquitectura de caràcter in-

dustrial. A la zona baixa destaquen els grans carreus i la pedra de 

roca dura procedent de les restes de l’antiga fortificació. Utilitzà 

jàsseres d’acer i columnes de ferro fos i, en canvi, hi ha mancança 

dels materials ceràmics. Durant la construcció assistien a l’obra 

diàriament uns 400 obrers, ja que generà un elevat moviment de 

mà d’obra i foren molts els tarragonins que hi treballaren. Les 

despeses generals assoliren les 560.000 pessetes. 

El negoci dels toros no funcionava i, al poc temps, es trans-

formà en magatzem de l’empresa de materials de construcció Es-

cofet. Després de la Guerra Civil s’utilitzà novament com a plaça 

de toros. Durant el conflicte nacional, però, la plaça va quedar 

molt malmesa. L’any 1943 s’inicià un expedient d’obra ruïno-

sa promogut per José Enrich Moncunill i José Castells Vilaseca, 

assessorats per l’advocat Antonio Guasch Barrufe. Luis Aymat 

Jordi (Cossetània, S. A.) encarregà l’any 1944 a l’arquitecte Luis 

Girona Cuyàs el projecte de reconstrucció, intervenint també 

l’aparellador Manuel Comamala Archè, i es va reobrir al setem-

bre d’aquest mateix any per les festes de Santa Tecla. 

�  Façana al carrer Mallorca.
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L’any 1951, segons projecte de l’arquitecte 

Francesc Monravà Soler, es construí a un cos-

tat una petita infermeria. Cinc anys més tard 

reconstruí part de l’estructura metàl·lica de 

l’edifici. El 1965 l’arquitecte Francesc Ripoll Sa-

hagún dissenyà la porta d’accés, la vivenda per 

al conserge i una última grada. El 1976 es pres-

supostà el reforç de la graderia. 

Més endavant la va comprar la Diputació i 

durant l’any 2007 començà una reforma molt 

important, les “Obres de Remodelació, Rehabi-

litació i Cobriment de la Plaça de Braus de Tar-

ragona”, segons el projecte de l’arquitecte Xavier 

Romaní Bové. Aquest projecte contempla, so-

bretot, la construcció de la cúpula parcialment 

retràctil de la coberta de la plaça i l’arranjament 

de totes les grades, amb la zona de seients molt 

més ampla, per un aforament de 7.000 perso-

nes. Aquesta cúpula té un pes de 980 tones i 

dos anells: un central de 40 metres de radi, que 

és el de major dimensió col·locat en un edifici 

a Espanya, i un exterior de 92 metres. El punt 

més elevat té una alçada de 32 metres respecte 

a l’arena. Tota l’estructura està suportada per 

vint-i-quatre meridians de més de trenta metres 

de longitud.

Aquesta reforma té un cost de l’orde dels 13 

milions d’euros i ha comptat amb la direcció fa-

cultativa dels serveis tècnics de la Diputació, co-

mandats per l’arquitecte Jaume Mutlló i l’arqui-

tecte tècnic Josep Anton Teruel. També intervé 

Fhecor Ingeniería Consultores i la contracta 

correspon a la UTE formada per Acciona Infra-

estructuras, S. A. i M. i J. Gruas, S. A. La primera 

fase d’aquesta obra es va iniciar el setembre de 

2006, acabant-se a finals de 2008 amb un pres-

supost de contracte executat de 15.775.860 eu-

ros (la previsió era de 10.013.735 euros).

En una segona fase s’han realitzat obres de 

climatització, la pavimentació del corredor inte-

rior, lavabos, acabats i les adequacions a la zona 

dels corrals, tot amb una inversió estimada en 

uns 4.000.000 euros. En aquesta àrea es disposa 

d’un recinte amb aforament per a 300 persones 

per fer bàsicament actes culturals.

�  Detall de les voltes del sostre. 
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�  Façana amb tribuna.

CASA FREDERIC ANGUERA 
Adreça: Av. de Prat de la Riba 15  
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà 
Data de projecte: 1922
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

Edifici comercial i residencial que consta de bai-

xos i tres plantes. Ocupa una parcel·la molt am-

pla que permet obrir fins a cinc obertures per 

cadascuna de les plantes. Observant la façana, es 

poden apreciar els tres moments constructius. El 

primer, al 1922, correspon a la zona dels baixos; 

el segon, de 1926, fou l’addició d’una planta; el 

tercer, de 1930, afegí dos pisos més i, sobretot, la 

tribuna en la seva part central. 

Les portes balconeres de la primera i segona 

plantes tenen muntants de columnes adossades 

a la paret, d’estil toscà. En aquesta zona tota la 

façana està aplacada per un motiu vegetal repe-

titiu. L’última planta és més simple, amb un bal-

conada seguida, i el coronament és mitjançant 

una cornisa amb barana de balustres de formigó 

i, com a element policrom, les cinc boles blaves 

dibuixades pel mateix Pujol a la part superior. 

El resultat és la recerca per establir una orde-

nació jeràrquica de l’edifici per a la col·locació 

d’una tribuna tancada al pis central i el trac-

tament diferenciat de l’arrebossat dels dos pri-

mers pisos. Cal destacar la decoració de caire 

historicista, inspirada en les formes clàssiques, 

amb les pilastres estriades amb capitell corin-

ti disposades a banda i banda dels balcons, un 

total de deu per pis. En aquestes dues plantes 

el seu parament és un prefabricat amb formes 

florals molt semblant a l’edifici de l’avinguda de 

Ramon y Cajal, 16. Tota la decoració de la faça-

na té un caire eclèctic i es caracteritza l’edifici 

per l’organització acadèmica del seu frontis.
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EDIFICI PRAT DE LA RIBA 19 
Adreça: Av. de Prat de la Riba 19  
Arquitecte: desconegut 
Data de projecte: 1920 
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici d’habitatges i baixos comercials amb 

planta baixa i dos pisos. Ocupa una parcel·la 

rectangular que permet fins a quatre obertures 

per planta. L’ornamentació de la façana, tenint 

en compte la mida que es dóna als balcons i als 

elements decoratius, no busca establir una orde-

nació jeràrquica a l’edifici. Ambdós pisos tenen 

balconada seguida. Destaca la solució del coro-

nament sinuós amb baranes ovals de ferro forjat 

o òculs similars a la casa Ripoll, del passeig de 

Sant Antoni.

Tot l’interès de la construcció rau en la de-

coració de la façana de caire modernista i també 

tenen interès certs elements decoratius dife-

rents, com ara la disposició del coronament. En 

resum, es caracteritza per l’organització acadè-

mica del seu frontis.

�  Façana de caire modernista.
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EDIFICI CRISTÒFOR 
COLOM 8 
Adreça: C. de Cristòfor Colom 8 
Arquitecte: desconegut 
Data de construcció: 1930 
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici entre mitgeres amb baixos comercials i tres plantes d’habi-

tatges. En les decoracions del trencaaigües hi ha els últims vestigis 

del Modernisme a la nostra ciutat. Ocupa una parcel·la rectangu-

lar bastant estreta, que només permet obrir dues obertures per 

planta. Tot els pisos tenen les mateixes solucions ornamentals. Per 

tant, no hi ha cap interès per establir una ordenació jeràrquica de 

les plantes. En cadascuna de les plantes les balconades són segui-

des. El ferro dels balcons és forjat, amb un especial interès deco-

ratiu. Els baixos són de pedra escairada. S’ha perdut l’arrebossat 

originari. El coronament de l’edifici ve donat per un ampit que 

tanca la coberta transitable.

�  Ornaments florals.
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CASA ATANASI RAMAS
Adreça: C. de Cristòfor Colom 20  
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà 
Data de projecte: 1924 
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici d’habitatges entre mitgeres amb baixos comercials i tres plantes 

altes. L’any 1931 Pujol de Barberà addicionà l’últim pis, que no guarda les 

proporciones originàries, ja que s’ha ampliat.

Ocupa una parcel·la rectangular que permet col·locar tres obertu-

res per pis a la façana. Amb l’ornamentació de la façana i en la mida 

que es dóna als balcons, mènsules i obertures, s’estableix una ordenació 

jeràrquica a l’edifici. La planta noble té tribuna tancada decorada amb 

columnes jòniques i balconada curvilínia. Destaca l’ús de trencaaigües 

de caràcter historicista. Els balcons són de ferro forjat i llosa de pedra. 

L’acabament de l’edifici ve també donat per una cornisa amb mènsules. 

L’addició del cos superior i la supressió de les testes han alterat les dimen-

sions i proporcions originàries.

A la façana, que està arrebossada, destaca la pedra de les columnes 

jòniques i, sobretot, la tribuna del pis principal amb sis columnes, dues 

adossades. A més, destaquem el tractament dels baixos, la disposició aca-

dèmica dels balcons, en els elements decoratius de caire historicista, i la 

disposició harmònica amb la resta d’alçats del mateix carrer de Cristòfor 

Colom. 

�  Tribuna amb columnes 
jòniques.
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CASA JOSEP ROIG ANYÓ 
Adreça: Av. de Ramon y Cajal 16  
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà 
Data de construcció: 1925
ELEMENT

Edifici d’habitatges entre mitgeres que ocupa 

una parcel·la rectangular que permet obrir fins a 

cinc obertures per planta: la central és figurada. 

Consta de planta baixa, amb locals comercials, 

i dues plantes altes. La façana té una decoració 

homogènia i no es busca establir cap ordenació 

jeràrquica. Hi ha dos cossos que corresponen a 

dues vivendes per planta. 

Tots els pisos tenen balconada seguida que 

agafa dues portes balconeres. L’arrebossat és un 

parament prefabricat, actualment sobre una 

capa de pintura plàstica. No tenim elements 

historicistes, però sí destaquem les llindes de la 

finestra. El coronament de l’edifici és un ampit 

de formigó. Es caracteritza per l’organització 

acadèmica del seu frontis, però amb un interès 

de certs elements decoratius diferents a les solu-

cions eclèctiques del període precedent. 

�  Edifici de Josep Maria Pujol de Barberà.
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CASA ANTONI ALBAREDA 
Adreça: C. de Reding 40 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà 
Data de projecte: 1925
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

Edifici i magatzem entre mitgeres que mostra, 

en el disseny i ordenació de la façana, les dues 

fases constructives: la primera, amb els baixos, i 

la segona, amb les vivendes. Ocupa una parcel·la 

molt regular, pràcticament rectangular, que per-

met obrir quatre obertures per cadascuna de les 

plantes.

Té baixos comercials i dues plantes de pisos. 

En l’ornamentació i en el tipus dels balcons i 

finestres balconeres es busca establir una or-

denació jeràrquica de l’edifici. Cal destacar la 

col·locació de pilastres estriades amb capitells 

corintis a banda de les obertures. A cada costat 

hi ha una parella de pilastres. El cos central està 

format per una balconada seguida amb balus-

tres a la primera planta i als laterals per finestra-

balcó.

Cal destacar el tipus de decoració de caire 

historicista als trencaaigües, en perfecta harmo-

nia amb elements inspirats en les formes clàs-

siques. Tot l’interès de la construcció rau en la 

seva decoració, malgrat tractar-se d’un exemple 

tardà. Es caracteritza per la monumentalitat de 

la seva façana i per uns elements decoratius co-

muns, com ara les baranes o el coronament. Es 

va utilitzar la pedra artificial. 

L’any 2004 es van realitzar obres de rehabili-

tació, es va addicionar un pis a la part superior i 

es va alterar el color de la façana. 

�  Balconada seguida amb balustres.
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CASA LLUÍS GUSTEMS VIDAL. 
CASA BASORA 
Adreça: C. del Governador González 41 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà 
Data de projecte: 1925
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici entre mitgeres que fa cantonada, consta 

de baixos comercials i dues plantes de pisos, amb 

cinc obertures per planta. Amb l’ornamentació 

de la façana i la disposició dels balcons i tots els 

elements decoratius es vol establir una ordena-

ció totalment simètrica de la façana. Format per 

tres cossos verticals, tots ells coronats amb un 

frontó de caire historicista, cal destacar els cos-

sos laterals aixecats i la planta noble, amb tribu-

na finestrada amb capitells d’inspiració oriental. 

L’ordenació dels buits es fa, a la part central, amb 

una tribuna o balcó i, a banda i banda, amb una 

balconada seguida, que abraça dues portes bal-

coneres. Les balconades són amb barana de ferro 

forjat molt treballada i amb mènsules de caire 

historicista. A la planta baixa hi ha una porta 

central d’accés envoltada primitivament, a cada 

costat, per dues finestres. La cornisa de l’edifici 

té esgrafiats, respiralls i ampit de formigó amb 

tres frontons. L’arrebossat es imitació de carreus.

Es caracteritza per l’ús de les formes corbes i 

la tribuna central. Es van adoptar solucions de-

coratives innovadores, però trobem encara una 

organització simètrica de les obertures, que és 

l’element a destacar de l’edifici, i, a la vegada, 

està integrat en l’estructura urbana i el paisatge 

del carrer.

 

�  Balcó cantoner.
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MERCAT MUNICIPAL
Adreça: Pl. de Corsini 9 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà 
Data de projecte: 1911
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Situat en una zona despoblada de l’Eixample, la seva construcció va 

generar tota una zona al voltant relacionada amb l’alimentació. Ocu-

pa l’indret conegut primer com a plaça del Velòdrom, després com a 

plaça del Progrés i darrerament com a plaça de Corsini, anomenada 

així en honor a Lluís Corsini i Senespleda, enginyer en cap d’Obres 

Públiques. Aquest lloc fou usat al principi, des del 10 de febrer de 

1901, com a camp de futbol. 

El mercat ocupa tota l’illa davant de la plaça de Corsini, amb 

una superfície rectangular de 2.625 m2 —75 metres de longitud i 35 

metres d’amplada— i amb quatre façanes (plaça de Corsini i carrers 

de Reding, Cristòfol Colom i Governador González). La planta és de 

creu llatina inscrita en un rectangle, amb una sola planta d’alçada, i 

la coberta és una volta de creu de fibrociment, ressaltant els angles 

i centres de façanes per amplis finestrals tancats per persianes que 

matisen la llum. Els motius decoratius exteriors, la forja i la ferreria 

són modernistes, inspirats en les solucions wagnerianes. A cada cos-

tat de les quatre façanes s’hi repeteix una espècie de pilastra ados-

sada a un capitell jònic, al damunt del qual s’inscriu una peça que 

encercla un motiu vegetal. Sota el capitell hi ha una sèrie de garlan-

des d’aire classicista, que tant va usar l’arquitectura tarragonina en 

els primers vint anys del segle passat. També hem de fer referència 

als fanals i a les reixes existents a l’entrada. L’interior és d’estructura 

vista amb columnes de forja i cerques metàl·liques. Hi ha elements 

historicistes com les antefixes.

Tota la concepció estructural i la decoració de les façanes són de 

marcat caràcter modernista. A la façana principal hi ha tres arcs, un 

de central de majors dimensions i dos de laterals que, a la vegada, for-

men cantonada, repetint el mateix concepte en els laterals. En aquests 

grans arcs, que són de mig punt, s’obren enormes finestrals rectangu-

lars tancats amb gelosia de làmines a fi de proporcionar il·luminació 

i ventilació al local. La teulada, tal com la va idear Pujol, era de cerà-

mica vidrada, però, després de successius arranjaments (1932 i 1989), 

avui la teulada ha perdut aquell material que la distingia.

Marcel·lí Padró va ser el contractista que va a dur a terme les 

obres i el constructor de les columnes de ferro colat fou, possible-

ment, l’arquitecte Joan Torras Guardiola (1827-1910), que va ser 

professor de l’Escola Provincial d’Arquitectura de Barcelona i l’any 

1873 va crear una empresa, Herrería y Construcciones, dedicada a la 

�  Façana a la plaça de Corsini.
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construcció d’estructures metàl·liques. Aquesta 

tipologia permetia obtenir espais més oberts i 

més bona llum i era molt utilitzada en la cons-

trucció de mercats a partir de l’any 1868.

Els anys 1988-89 l’empresa d’enginyeria Bet-

ta, S. A. va realitzar un projecte de remodelació 

interior i ara, recentment, s’està efectuant una 

reforma molt important, que consisteix en re-

alitzar un edifici de cinc plantes, connectades 

mitjançant un nucli central de comunicacions 

amb tres elevadors i quatre escales. La planta 

baixa es destinarà a mercat de provisions, la 

semisoterrània a activitats comercials comple-

mentàries, el soterrani 1 a càrrega, descàrrega, 

serveis auxiliars i instal·lacions, i els dos soterra-

nis restants a aparcament públic, amb un total 

de 330 places, que se sumaran i estaran connec-

tades amb les 423 que ja s’ofereixen sota la plaça 

de Corsini. L’empresa promotora de la reforma, 

iniciada l’any 2006, és ESPIMSA (Empresa de 

Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, 

S.A.) i el projecte és de l’enginyer Rafael Cabré 

Villalobos. 
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CASA MARIANO OLLÉ  
Adreça: Pl. de Corsini 7 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà 
Data de projecte: 1922
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici plurifamiliar entre mitgeres desenvolupat amb planta bai-

xa i tres plantes altes. Tota la façana és de pedra escairada i llavo-

rada, que li dóna un caràcter rústic notable. Les tres balconades 

tenen una disposició força acadèmica, són seguides, sent la de la 

quarta planta més curta, i els balcons són de ferro forjat. La bara-

na és tota de serralleria. La coberta és transitable i disposa d’una 

barana-reixa que se subjecta per sis pilars petris, una clara pro-

longació de la decoració dels balcons. Anotem també les llindes, 

que es perllonguen uns 2/5 dels muntants. Destaca el treball de 

ferreria i la porta d’accés.

�  Balcó decorat.
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CASA PORTA MERCADÉ.
ICART BARGALLÓ
Adreça: Pl. de Corsini 5 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà 
Data de projecte: 1916
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici plurifamiliar entre mitgeres que té trenta 

metres de fondària per uns deu i mig d’amplada. 

Consta de baixos comercials i tres pisos. Va ser la 

primera casa que es va fer a la ciutat usant bigues 

de ciment armat. La balconada de cadascuna de 

les tres plantes és seguida i la seva barana és com-

binació d’elements petris amb ferris. Disposa 

d’una coberta transitable. Al llarg de la façana hi 

ha un element decoratiu, com si fos una incrus-

tació, format per vuit punts. Els baixos són de 

pedra escairada i els pisos amb premòdols a imi-

tació de carreus. L’edifici està coronat per un petit 

frontó emmarcat a banda i banda per una reixa. 

Destaca el treball de ferreria i la porta d’accés.

La decoració de la façana, la disposició aca-

dèmica dels balcons, els elements decoratius i, 

sobretot, la composició harmònica amb la resta 

dels edificis de la plaça de Corsini corresponen 

a una tipologia arquitectònica pròpia del mo-

ment en què es va construir. La façana és molt 

discreta, però hi destaca la suavitat de línies típi-

ca del geometrisme modernista, amb elements 

verticals i un medalló circular central que em-

marca la data d’execució de la casa: 1919. L’ele-

ment que li dóna un aire més distingit són les 

petites motllures al llarg de la façana de la casa, 

com si es tractés d’un encoixinat.

L’any 1962 el senyor Josep Porta Hugas —

pare de l’actual propietari, Josep Ambròs Porta 

Mercadé— la va comprar a Antonio i Amadeo 

Mateu Ferro, de Barcelona.

L’any 1999 es va restaurar l’habitatge i van 

ser molt meticulosos en la façana, la porta d’en-

trada, amb un disseny del mateix propietari i el 

serraller tarragoní Antoni Casellas, el paviment 

i les baranes. 

�  Geometrisme modernista a la façana.
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COOPERATIVA 
OBRERA 
TARRACONENSE
Adreça: C. de Fortuny 23 / C. de Reding 14 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà 
Data de projecte: 1917
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici modernista de planta quasi quadrada, xamfrà entre els 

carrers de Fortuny, amb sis obertures, i de Reding, amb quatre. 

Al xamfrà n’hi tenim tres. Inicialment va ser un edifici de caire 

industrial i benèfic: la cooperativa obrera. Té dues plantes d’al-

çada amb balcons a la primera. En l’ordenació de les obertures 

hi ha un particular interès per recalcar la diferència entre els 

baixos i la primera planta. Els baixos són de pedra de llisós amb 

arcs escarsers i al primer pis les obertures estan rematades per 

arcs de mig punt amb llindes semicirculars amb motius decora-

tius neomedievals en pedra. També trobem balconades. 

L’edifici està construït en pedra natural, amb paraments 

intercalats en estuc. Hi destaca l’acusat especejament i la rema-

tada del xamfrà amb ceràmica vidrada de color groc. Té ober-

tures a la planta baixa rematades per forja distribuïda en tres 

parts i tancant els angles. També ressalten les baranes dels bal-

cons, en ferro amb malla intercalada entre el passamà i el forjat. 

Verticalment, a la banda del carrer de Fortuny hi ha tres eixos, 

a cada banda dues balconades seguides que agafen dues ober-

tures i, a la part central, dos balcons individuals. A la banda 

del carrer de Reding també hi ha tres eixos a cada banda, una 

balconada individual i, a la part central, una balconada seguida 

que agafa dues obertures. A la zona del xamfrà, a banda i ban-

da, hi ha una pilastra de pedra amb decoracions ceràmiques i 

a la zona central, una cartel·la amb la data de la fundació a la 

cornisa superior: “Fundada en 1904”.

Fou inaugurat el maig de l’any 1932, més de deu anys des-

prés de la redacció del projecte. Aquest temps de duració de 

l’obra motivà l’eliminació dels elements de caire modernis-

ta, l’aparició d’un llenguatge més auster i la decoració cerà-

mica del xamfrà. Darrerament s’han fet reformes importants 

en aquest edifici, sobretot als baixos, i s’ha perdut bona part 

del mobiliari primitiu, en el qual hi tenim una sèrie de serveis 

d’acord amb les necessitats de l’entitat. Entre ells hi ha el cafè 

de La Cantonada.

�  Aquest edifici d’ús sociocultural és 
cantonada dels carrers de Fortuny i 
de Rèding.

�  Antic dibuix de la Cooperativa.
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EDIFICI D’HABITATGES
LÓPEZ PELáEZ 9
Adreça: C. de López Peláez 9 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà 
Data de construcció: 1915
ELEMENT

Edifici d’habitatges entre mitgeres amb baixos i tres plantes altes. 

Es pot datar l’any 1915, si bé es poden observar dues fases cons-

tructives: la primera, fins a la segona planta, i la segona fase, que 

correspon a l’ampliació de la tercera planta, amb disseny propi dels 

anys cinquanta, modificant el tipus d’obertures.

En el primer disseny, destaquem l’àmplia tribuna del principal 

que presideix el conjunt, agafa dues obertures i és molt semblant 

a la d’altres habitatges de l’època. Tota l’edificació és de pedra vis-

ta molt ben treballada, una de las característiques de Tarragona, 

ja que n’hi havia molta a la ciutat. Encara es conserva la cornisa 

primitiva del coronament. Destaquem l’acurat treball del ferro, 

sobretot a la zona dels balcons, amb un disseny dominat per les 

formes geomètriques. A la tercera planta hi ha quatre finestres 

amb arcs de mig punt.

�  Tribuna del pis principal.
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COL·LEGI I ESGLÉSIA 
DE LES MONGES 
CARMELITES 
Adreça: C. d’Estanislau Figueres 27-31 / Av. de Rovira i 
Virgili 8 / C. de Pin i Soler 1 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà 
Data de projecte: 1930
Edifici

A la dècada dels anys 20 del segle passat es va produir l’amplia-

ció de l’Eixample, que permeté l’edificació de nous equipaments 

escolars com han estat la Vetlla, les Teresianes i els Germans de 

les Escoles Cristianes (La Salle). Aquests tres projectes es veieren 

truncats amb la República, en ratificar-se el Reial Decret que pro-

hibí als religiosos dedicar-se a l’ensenyament.

L’arquitecte Josep Maria Pujol projectà la casa matriu per al 

tercer ordre del Carme a Tarragona l’any 1930. De planta qua-

drada, amb un gran pati interior en el que sobresortia l’església, 

formada per quatre trams de voltes, l’edifici convent junt amb el 

recinte annex ocupa gairebé tota l’illa dels carrers d’Estanislau 

�  Vista de la part superior.
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Figueres, Pin i Soler, Baró de les IV Torres i Ro-

vira i Virgili. Té tres plantes d’alçada amb una 

distribució quasi idèntica en cadascuna d’elles, 

a excepció de les zones contigües a la capella del 

convent. 

Hi ha quatre torres en els quatre angles de 

l’edifici que sobresurten un pis. De la façana 

principal destaca la zona central, ordenada a 

manera d’una façana harmònica, amb una de-

coració que té una clara concordança amb les 

formulacions del gòtic centreeuropeu. A més, hi 

ha un atri petit a la zona d’accés rematat amb 

pinacles i glorieta. Als costats tenim dues torres 

decorades amb gablets i pinacles medievalit-

zants (actualment perduts). Just al centre hi ha 

una rosassa inspirada en la de Poblet i a ambdós 

costats, dos finestrals amb forma d’ogives rema-

tats per dos petits òculs. La resta de la façana és 

simètrica: un total de cinc buits disposats a tres 

altures. 

Per a la seva construcció es van utilitzar ma-

terials prefabricats. La coberta està decorada 

amb ceràmica verda vidrada per donar un cert 

cromatisme a l’edifici. Tot el recinte està envol-

tat per una paret amb pilars de pedra i una tanca 

metàl·lica. 

Al 1934, l’arquitecte Pau Monguió presentà 

un projecte d’ampliació de la capella, concreta-

ment de la zona del creuer. Antoni Pujol Sevil, 

com a arquitecte, i Francesc Vallhonrat Cusidó, 

com a aparellador, intervenen l’any 1957 amb 

obres consistents en la instal·lació de cuina i la-

vabos. 

Aquest edifici pertany a la tipologia d’arqui-

tectura religiosa i des de fa molts anys també 

s’hi imparteixen classes de primària, secundà-

ria i batxillerat. Per ser una construcció de l’any 

1930, pot considerar-se, també des del punt vis-

ta estilístic, que correspon al Noucentisme.

�  Façana interior i pati de les Carmelites.
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�  Tribuna de la casa José Icart.

CASA JOSÉ ICART BARGALLÓ 
Adreça: C. d’Estanislau Figueres, 36 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà 
Data de construcció: 1925
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

L’enderroc de la porta de Sant Francesc signifi-

cà el creixement de la ciutat cap a la zona oest, 

encara que el vertader impuls va arribar amb la 

prolongació de la Rambla Nova. El carrer d’Es-

tanislau Figueres era i és un carrer secundari, 

l’ocupació del qual fou bastant discontínua. Les 

edificacions industrials convivien amb les cases 

de pisos, cosa que fou en detriment de la qualitat 

de les vivendes. 

Josep Maria Pujol ja va dissenyar per al se-

nyor Icart la casa de la plaça de Corsini, número 

5, un exemple bastant significatiu de l’arquitec-

tura modernista. Aquesta del carrer d’Estanislau 

Figueres és un edifici entre parets mitgeres que 

té baixos comercials i tres plantes, ocupant una 

planta rectangular. Originàriament constava 

només d’un baix construït de pedra de carreu, 

aspecte que encara s’aprecia en part dels tres 

vanos dels baixos. Actualment la façana està 

marcada per tres eixos verticals de balconeres, 

recalcades pel revestiment disposat a manera 

de carreus. Al pis principal hi ha una tribuna de 

fàbrica, a les dues primeres plantes apareix un 

balcó escorregut amb tres portes, a diferència 

dels tres balcons individuals de la tercera planta. 

Degut a la planta, la distribució de les viven-

des s’ha desenvolupat en profunditat. Totes les 

plantes tenen dos pisos, a excepció del principal, 

que compta amb una única vivenda. Hi ha qua-

tre patis de llums per afavorir la ventilació. 

El llenguatge estilístic mostra les últimes cu-

ades del Modernisme arrelat amb fórmules me-

dievalitzants en els capitells. Els detalls florals 

s’observen, sobretot, a la tribuna de la planta no-

ble, que és l’element amb més força de la façana. 

També hem de fer referència a la balconada cor-

reguda de la segona planta. El sistema construc-

tiu és mixt. Malgrat tractar-se d’una obra tardana 

pel seu estil, és una bona mostra de l’evolució del 

llenguatge arquitectònic de la ciutat.
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OFICINES DE 
L’AJUNTAMENT DE 
TARRAGONA 
Adreça: Pl. Imperial Tarraco 1 / C. d’Estanislau Figueres 
63 / C. de Sant Antoni Maria Claret 12-14 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà 
Data de projecte: 1923
Edifici

A començaments del segle XX l’Eixample de Tarragona creixia i la 

ciutat necessitava de nous equipaments en els solars requalificats, en-

tre ells els escolars. Les Escoles Cristianes van oferir la possibilitat que 

la població rural pogués accedir a l’ensenyament secundari gràcies a 

l’internat. El 1923 l’arquitecte municipal Josep Maria Pujol presentà 

un ambiciós projecte que, en planta, dibuixa una U. 

Edifici de planta baixa i tres plantes d’alçada. Les aules formaven 

tres cossos, en un dels quals sortia la capella. Únicament s’arribà a 

construir un mòdul i la capella. A la planta baixa trobem l’església, que 

es va convertir en biblioteca, i l’aulari. A la segona hi tenim les aules i 

a l’última l’espai està més compartimentat per als dormitoris dels re-

sidents. L’organització dels vanos és simètrica, encara que les dimensi-

ons de les finestres verticals són menors a l’última planta. 

La façana reflexa, a través dels emblemes marians i dels Germans 

de La Salle, el seu destí, encara que al projecte originari la cornisa supe-

�  Vista del que va ser col·legi 
de la Salle i després edifici 
universitari.



109Patrimoni modernista

rior estava disposada amb alguns detalls que re-

cordaven les fórmules déco, amb la utilització de 

la ceràmica. La coberta és a dues aigües. A nivell 

constructiu s’emprà el totxo i el ciment. L’estruc-

tura del sostre era amb revoltó i jàsseres metàl-

liques. Destaca el disseny de les finestres amb els 

cossos superiors aïllats per a permetre una ven-

tilació constant de l’aire a la part superior. L’estil 

final fou neomedieval ja que els elements més 

moderns de la coberta finalment se suprimiren. 

El creixement de Tarragona als anys 50 afavorí 

l’ampliació del col·legi, ja que el primitiu projecte 

havia quedat del tot obsolet. Per això l’arquitecte 

tarragoní Antoni Pujol Sevil va fer el nou edifici 

l’any 1955, ocupant el pati central que hi havia tot 

just davant de la plaça Imperial Tarraco. Consta 

de planta baixa i quatre pisos i està construït en 

fàbrica de maó vist i el cos central en pedra del 

Mèdol. Tot l’edifici és absolutament simètric i la 

proporció de finestres sensiblement quadrada. 

La coberta és en forma de volta i de terrassa. A 

la façana posterior s’ha mantingut l’ús del totxo, 

però igual que a la principal, dominen els buits 

enfront els massissos.

Des de l’any 1971 va ser la delegació de la Uni-

versitat Central de Barcelona, que més endavant 

ja va ser la Universitat Rovira i Virgili, amb els 

estudis de Lletres i Química. La URV hi ha estat 

fins l’any 2009 i des de llavors és l’Ajuntament 

qui ocupa l’edifici amb diferents serveis adminis-

tratius. 

�  Destaca el disseny de les finestres.
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SAGRARI DE LES CARMELITES 
VEDRUNES
Adreça: C. de Santa Joaquima de 
Vedruna 10 
Arquitecte: Josep Maria Jujol 
Data de construcció: 1939-43
BÉ MOBLE registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

En un inici aquest sagrari va ser ideat per a la ca-

pella del col·legi del Sagrat Cor, situat al carrer 

d’August 7, que malauradament va desaparèixer. 

Pau Ruiz va ser l’artesà que va realitzar aquesta 

peça d’orfebreria. Adolf Iglesias, membre d’una 

coneguda nissaga de pintors que es dedicaren a 

obres decoratives, com ara esgrafiats, rètols, dau-

rats, etc., va restaurar aquest sagrari abans de 

portar-lo al nou emplaçament. És una obra de 

dimensions considerables en què Jujol, incorpo-

rant-hi relleus metàl·lics, va aconseguir transme-

tre-hi la sensació de moviment i una gran visto-

sitat.

�  El Sagrari de Jujol.
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CAPELLA DE SANT FRANCESC 
Adreça: Rambla Vella 28 
Arquitecte: Josep Maria Jujol Gibert 
Data de construcció: 1926
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

L’església de Sant Francesc data del segle XVIII 

i es va construir entre 1704 i 1758, encara que 

ha patit diverses transformacions i destrosses. Es 

coneix com a església de Sant Francesc perquè 

era l’església del convent de Sant Francesc. Pre-

senta una planta de creu llatina inscrita en un 

rectangle amb dos naus laterals, sense transsepte 

i amb tres capelles laterals comunicades cadas-

cuna. El sistema de coberta és la volta de canó 

amb llunetes sobre pilars i arcs faixons de mig 

punt. 

La façana és austera i està feta de maçoneria 

amb reforços de pedra. La portalada principal és 

dentelada i està flanquejada per columnes afegi-

des sobre l’escalinata (que dóna la idea del nivell 

inicial de la Rambla, més elevat que en l’actuali-

tat). Destaquen la rosassa superior afegida l’any 

1911, una petita fornícula amb una imatge del 

sant titular i la làpida fundacional a la banda 

dreta de la porta. La torre del campanar és de 

planta quadrada.

La capella de Sant Francesc és la primera 

de les del costat dret que limita amb el creuer i 

ocupa un espai petit perquè només té 6 metres 

d’alçada, 4 d’amplada i 5,5 de fondària, i està co-

ronada per una volta de creueria. Està decorada 

amb pintures i esgrafiats dissenyats per Jujol i 

realitzats per Pau Cornadó. Tot plegat es va fer 

l’any 1926 per commemorar els set-cents anys 

de la mort del sant. Des de 2006, compta amb 

una làmpada de ferro forjat, obra també de Jujol 

i construïda a la serralleria de Ramon Magaro-

las com un encàrrec particular. Es tracta d’una 

làmpada inconclusa de grans proporcions que 

dissenyà el 1927 per a un menjador particular. 

Sense saber-se les causes, aquesta obra d’art va 

quedar oblidada als tallers Magarolas i no es co-

neix a qui anava destinada. A la mort del ser-

raller, els seus fills la van cedir a la parròquia. 

Simples fulles metàl·liques retallades a manera 

de pètals florals emmarquen els llums disposats 

sobre un cèrcol de ferro. Penja del sostre amb 

tres cintes de coure i una cadena.

Jujol aplicà a la capella diversos elements 

propis del seu imaginari, com ara aus i estels, 

que es poden trobar en altres obres seves, com, 

per exemple, a l’església de Vistabella (1918-

23). Així, a la capella prevalen els daurats, que 

s’escampen pels panys de paret que delimiten 

aquest espai religiós, per damunt de l’arc de mig 

punt d’accés a la capella i pels angles que hi ha a 

l’aresta de cada volta. Els daurats i els esgrafiats 

formen fulles i fruits vigilats per unes aus.

Les fornícules les va daurar totalment i tor-

nà a usar recursos creatius semblants als de la 

volta. Els panys de mur que sostenen aquesta 

volta es decoren per unes garlandes que conclo-

uen en uns petits cartells de fons vermell, que 

són una font d’informació molt important. Un 

d’aquells cartells dóna a conèixer la data d’exe-

cució de l’obra, l’any 1926, i l’altre ens avisa que 

aquest any fou el setè centenari de la mort de 

Sant Francesc. Els nervis de l’aresta els embo-

lica amb cintes daurades i rosades, amb fulles i 

fruits. Els angles dels nervis els ocupen unes fu-

lles, amples, com si fossin de llorer, i va formant 

cercles, amb un fons del blau que tant agradava 

al mestre Jujol. Al mig dels cercles hi queden 

tancats quatre estels. El tarragoní, al costat de 

la seva signatura, hi inscriví novament: Domine 

dilexi decorem Domus Tuae (Senyor, he estimat 

l’esplendor del teu temple). 

L’església, que es va acabar l’any 1758, té 

molt interès historicoartístic i és una de les 

obres barroques, encara que amb estil classi-

cista, més importants de la ciutat. Atès que la 
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resta del convent ha desaparegut —només resta 

el claustre incorporat a l’Arxiu Històric—, és el 

testimoni de la presència dels franciscans a la 

Rambla Vella.

�  Vista de la ornamentada capella.
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�  Aquest sagrari jujolià estava a l’església 
tarragonina de Sant Agustí però actualment  
està a la comunitat religiosa claretiana de 
Vic.

SAGRARI DELS CLARETIANS
Arquitecte: Josep Maria Jujol Gibert
Data de construcció: 1943-45
BÉ MOBLE registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

L’estiu de 1944 Josep Maria Jujol passà uns dies 

al Mas Carreras, a Roda de Berà, com tenia per 

costum, per seguir de prop les millores que hi 

estava duent a terme. Els amos, la senyora Bo-

naventura Carreras i el seu marit, Pere Pascual, 

acostumaven allotjar un sacerdot durant l’estiu 

per poder fer les celebracions litúrgiques diàri-

es a l’oratori semipúblic de la finca, freqüenta-

da per veïns d’altres masos de la zona. I així fou 

com Jujol conegué un religiós de l’Orde del Cor 

de Maria, coneguts els seus membres com a pa-

res claretians. 

El sacerdot vivia a la residència de Tarrago-

na, on tenien un senzill sagrari de fusta a la ca-

pella. Veient l’obra de l’arquitecte, li encarregà 

una peça per substituir-lo, senzilla, però noble 

i metàl·lica. Abans de finals d’estiu el projecte 

estava fet i va ser construït a la Serralleria Ruiz 

de la plaça de la Font.

Inicialment va ser col·locat a la capella del 

convent, ubicat al carrer de Sant Llorenç, a l’ac-

tual seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes. Quan 

els jesuïtes van marxar de Tarragona, el cardenal 

Benjamín de Arriba i Castro confià als pares cla-

retians el temple de Sant Agustí i la residència 

es traslladà a la Rambla Sant Carles (actualment 

Rambla Vella 12), on van instal·lar la capella 

amb el sagrari de Jujol. Des que els pares clareti-

ans abandonaren la nostra ciutat, aquest sagrari 

està a la comunitat religiosa a la ciutat de Vic.

Aquesta obra és de petites dimensions i té 

un crismó a la porta amb els seus corresponents 

símbols, l’alfa i l’omega, presidits per una discre-

ta creu. Les cintes que decoren el frontis porten 

escrita una frase d’himne litúrgic, Ecce panis / 

nobis natus (Heus ací el pa a nosaltres destinat). 

El conjunt es remata amb una peanya sostingu-

da per volutes jujolianes. El color dominant és el 

daurat, amb lletres vermelles, negres i blaves. El 

disseny de la clau també és de l’arquitecte.
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MAUSOLEU DEL REI JAUME I
Adreça: Pl. de la Font 1 (Ajuntament)
Arquitectes: Lluís Domènech i Montaner 
i Pere Domènech Roura
Data de projecte: 1906
BÉ MOBLE registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

A finals del segle XX fou erigit un mausoleu per 

acollir les despulles del rei Jaume I que es troba-

ven a la catedral de Tarragona. Es tracta d’una 

de les escultures més singulars del Modernisme 

català. Des del 1992 està ubicada a un dels patis 

de l’Ajuntament, entrant a la dreta.

La història d’aquest mausoleu és la suma de 

molts esdeveniments, adversitats i despropòsits 

que van frenar-ne el seu procés de construcció, 

que s’inicià quan es profanaren les tombes reials 

del monestir de Poblet arran de la desamortitza-

ció de béns de l’Església duta a terme l’any 1835. 

Jaume I, mort a València l’any 1276, estava en-

terrat a Poblet. Una Reial Ordre del 14 de maig 

de 1853 atorgà definitivament que les despulles 

estiguessin a Tarragona, on s’instal·laren en un 

taüt de noguera, i l’any 1856 les restes es porta-

ren a una tomba del rerecor de la catedral. 

Ja al segle XX, l’agost de 1906, durant les fes-

tes de Santa Tecla, la Comissió de Monuments 

de Tarragona encomanà a Lluís Domènech i 

Montaner un projecte per instal·lar les despulles 

reials. El 1908 una Reial Ordre aprovava cons-

�  Alçat del projecte 
del monument.
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�  Actualment el mausoleu s’ubica a un pati de l’Ajuntament de Tarragona.
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truir dos sarcòfags a la catedral, un per a Jaume I 

i l’altre per a les altres restes òssies dels panteons 

reials de Poblet que Bonaventura Hernández 

Sanahuja havia sol·licitat l’any 1854. Sols se’n va 

construir un per falta de diners.

L’arquitecte Domènech, que va comptar 

amb la col·laboració de l’escultor Narcís Bosch i 

el mosaïcista Lluís Bru, morí el 1923 i el seu fill 

Pere Domènech Roura es féu càrrec de l’obra, 

que s’instal·là en el creuer de la catedral, davant 

l’altar del Sant Crist, però les peces que formari-

en el mausoleu no van arribar a Tarragona fins 

a l’any 1924. 

Lluís Domènech, un dels grans noms del Mo-

dernisme català, va usar la simbologia d’una nau 

per allotjar les despulles del rei Jaume I. No va ser 

una nau qualsevol, va dissenyar una nau summa-

ment bella i luxosa, de pòrfir i guarnida amb mo-

saics. La tomba està guiada per dues escultures: 

a popa, un àngel, i a proa, una figura femenina. 

Elles són les que transporten el rei des de la vida 

terrenal a una d’espiritual. Per damunt del fèretre 

hi ha un dosseret suportat per quatre columnes 

cilíndriques a cada costat, rematades per pina-

cles. La seva base és fràgil: reposen damunt de les 

onades per les quals avança la nau reial. 

Domènech i Montaner deixa constància, des 

de la base on descansa la tomba fins a l’interi-

or del dosseret, i gràcies al treball escultòric i a 

l’ús dels mosaics, de quins eren els símbols que 

caracteritzaren al rei Jaume I: les seves corones 

i els seus escuts, que parlaven de les seves con-

questes i dels seus reialmes. 

Franco decretà l’any 1952 que les restes re-

ials havien de tornar a Poblet. El 3 de juny de 

1952 es va celebrar un funeral a la catedral i una 

processó que va finalitzar al final de la Rambla 

i, des d’allí, es dugueren les restes de Jaume I al 

monestir de Poblet. El mausoleu va estar diposi-

tat als magatzems de la seu catedralícia i després 

—fins al 1984— a l’escorxador. L’Ajuntament 

n’encarregà la restauració als tarragonins Eusta-

qui Vallés i Helena Calaf l’any 1986-87. Defini-

tivament, l’arquitecte Lluís Bañeras i l’escultor 

Bruno Gallart, l’any 1992, proposen col·locar el 

mausoleu al pati de l’Ajuntament, ja que prèvi-

ament s’havia pensat col·locar-lo al Parc de la 

Ciutat i, fins i tot, a la Quinta de Sant Rafael. 

�  Coronaments superiors.
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TALLERS GRAU 
Adreça: Via Augusta 6 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà
Data de projecte: 1910
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici singular de caire industrial datat al voltant de 1910. Consta 

de baixos amb tres obertures. A destacar el coronament amb de-

coracions ondulants pròpies de l’època modernista. A l’interior 

encara es conserva part de la disposició de l’antiga coberta. La 

seva importància rau en tractar-se dels pocs edificis industrials 

conservats a la ciutat de Tarragona i al mateix temps d’estil mo-

dernista. 

Aquest taller correspon a les antigues cotxeres dels senyorials 

edificis tardomodernistes Ripoll que tenen accés pel passeig de 

Sant Antoni.

�  Decoració ondulada.
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EDIFICI VIA 
AUGUSTA 21 
Adreça: Via Augusta 21
Arquitecte: desconegut
Data de projecte: 1920
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

Edifici residencial i comercial, entre mitge-

res, que es desenvolupa amb planta baixa, 

dues plantes i una coberta transitable. Ocupa 

una parcel·la pràcticament quadrada. La seva 

construcció va tenir lloc cap al 1920 i tot fa 

pensar que la tribuna és una addició poste-

rior.

La façana es basa en cinc eixos verticals 

definits per les obertures dels balcons, que 

tenen unes proporcions força acadèmiques, 

a excepció de la part central amb l’addició 

de la tribuna. A l’altura dels forjats s’ha col-

locat una petita banda decorativa. Pel que 

fa a la tipologia de les obertures, destaca la 

combinació dels balcons laterals amb les 

finestres-balcons intermedis. El coronament 

de l’edifici ve donat per una sèrie de balus-

tres i darrerament s’ha addicionat una pèr-

gola que trenca una mica la composició de 

tot el conjunt.

La tribuna, que és l’element arquitectònic 

més característic de la casa, descansa damunt 

unes mènsules de proporcions considera-

bles. El seu estil arquitectònic té un clar re-

gust neomedieval, sobretot en el disseny dels 

capitells, així com en la balconada que sosté. 

En aquest cas, la forja ens recorda les cases 

modernistes existents a la plaça de Corsini. 

�  Tribuna.



119Patrimoni modernista

TORRE DE PILAR FONTS 
Adreça: Via Augusta 32 / C. d’Huyà 1-3 
Arquitecte: Pau Monguió Segura
Data de projecte: 1928
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Habitatge unifamiliar aïllat amb façana a tres 

carrers: Via Augusta i carrers d’Huyà i Saragossa. 

Té un soterrani, dues plantes i, en el costat de lle-

vant, hi ha tres pisos. Es desenvolupa en tres cos-

sos. Els laterals tenen un eix vertical, format per 

obertures verticals de maó. Del central sobresurt 

una tribuna tancada amb mènsules. Ocupa una 

planta quasi bé quadrada. La distribució interior 

és simètrica, amb una escala central. Destaca la 

decoració geomètrica de la façana, amb esgrafi-

ats de color blau intens, i té el caràcter/estil de 

nau industrial.

L’interès de la vivenda rau en la seva singu-

laritat de disseny a la ciutat jardí. En els últims 

anys s’ha dut a terme la recuperació del tipus 

d’arrebossat originari, cosa que ens demostra la 

importància que té per a la composició. Aques-

ta torre defineix una època de la ciutat jardí i 

també un tipus d’habitatge d’estiueig per a les 

classes més privilegiades. Els elements a destacar 

són la decoració blava i floral de la façana i els 

seus elements constructius, utilitzant la pedra, 

la serradora i la fusteria. 

�  Decoració 
blava i floral 
de la façana.
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LLAR D’INFANTS
BAOBAB ROSA
Adreça: Via Augusta 74
Arquitecte: Josep Maria Pujol de Barberà 
Data de projecte: 1910
ELEMENT 

Edifici residencial aïllat que ocupa una parcel·la molt privilegiada que dóna a tres 

carrers: Camí de la Cuixa (que és per on actualment té l’entrada), Via Augusta i 

rotonda. Consta de planta baixa, una planta alta i una torreta. L’ornamentació de la 

façana és molt acurada, amb un regust neomedieval, sobretot la zona de cornises. 

En la disposició de les finestres es busca establir una ordenació jeràrquica recalcant 

la part de les cantonades. El sistema constructiu és propi de l’època, en concret la 

utilització ornamental del maó a la zona del terrat i de l’edifici annex. 

Actualment l’edifici s’ha transformat per complir amb les necessitats de l’esco-

la bressol i s’han perdut alguns elements del pis superior. Els elements construc-

tius més destacats són el ferro forjat i el maó existent en el coronament. 

�  Edifici amb 
torreta.
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CASA RIPOLL 15 
Adreça: Pg. de Sant Antoni 15 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà
Data de projecte: 1910
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Originàriament era un conjunt de tres edificaci-

ons modernistes, la central del qual fou ender-

rocada per construir un edifici d’habitatges de 

sis plantes pels arquitectes Vicente Bonet Ferrer, 

Lluís Nadal Oller i Pedro Puigdefábregas Baser-

ba el 1970, promogut per la família Ixart.

Edifici d’habitatges format per planta baixa i 

un pis superior. Està plantejat de manera simè-

trica amb quatre buits, però en destaca l’extrem 

amb la col·locació de la torreta. La façana està 

molt decorada, especialment els trencaaigües, 

els detalls esgrafiats i la utilització de ceràmica 

vidrada. Trobem un balcó a la part central de la 

casa, just damunt d’on hi ha la porta d’entrada, 

�  Entrada pel passeig de Sant Antoni.
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al costat de la qual hi ha dues finestres rectan-

gulars simètriques. Recentment s’ha restaurat la 

torreta.

En aquest conjunt de la família de Leandro 

Ripoll Ussó, on s’hi desplaçaven des de Barce-

lona per passar l’estiu, no hi faltaren la casa dels 

servents, un camp de tennis, els horts, les cava-

llerisses, l’espai per als carruatges...

La part més espectacular és a la façana sud, 

que ha mantingut força sencers la tribuna, el 

coronament i la torre. En aquesta zona, la que 

mira al mar, tenim una tribuna embellida amb 

trencadís. La galeria porticada amb una balus-

trada a cada un dels costats va arribar més tard, 

concretament entre 1956 i 1957. El sostre de la 

galeria s’aprofità per usar-lo com a balcó. Al pis 

superior, un dels elements més característics és 

la torre de vuit costats, que es va finalitzar amb 

una cúpula que incloïa quatre mansardes (fi-

nestres construïdes al pendent d’una teulada) i 

trencadís de color blau. La façana que dóna al 

passeig és bastant més austera.

�  Vista de la Casa Ripoll des de la Via Augusta.
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CASA RIPOLL 17 
Adreça: Pg. de Sant Antoni 17 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà
Data de projecte: 1910
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

Aquesta casa té tres plantes i l’edifici està plan-

tejat de manera simètrica, si bé aquesta simetria 

queda trencada amb la disposició de finestres 

amb una sola obertura, geminades o tripartides, 

i totes disposen d’una petita barana que fa de 

balconet, cosa que ens permet parlar de finestres 

balconeres, recurs molt usual en Pujol. A més, la 

crugia de la dreta és més elevada que les altres 

dues. Té reminiscències de la Sezession vienesa, 

barbacanes corbes i balcons de ferro treballat. 

Les seves antigues cotxeres funcionen com a Ta-

llers Grau, a la Via Augusta. 

Totes les obertures estan emmarcades, en 

la part superior, per unes motllures corbades. 

La façana està molt decorada, especialment els 

trencaaigües i la cornisa superior amb esgrafiats. 

La casa és rematada per un coronament marcat 

per la presència d’unes estilitzades faixes ver-

ticals que sostenen un fris on hi ha també uns 

esgrafiats. Un d’aquests afegitons té un referent: 

s’assembla a un matacà medieval.

A inicis dels 80 va adquirir aquesta casa l’ar-

quitecte tècnic Marià Casas Hierro, realitzant 

durant 1981 i 1982 una rehabilitació impor-

tant en tots els pisos, de manera que hi ha dues 

vivendes, una tipus dúplex, planta baixa i pri-

mera, ocupada pel propietari, i una altra en la 

segona planta. També es va construir un edifici 

d’habitatges a la part del solar que dóna a la Via 

Augusta.

�  Façana lateral de 
la Casa Ripoll 17.
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TORRE DE LAS CANTERAS  
Adreça: Camí de la Cuixa 24 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà
Data de projecte: 1920
ELEMENT 

Edifici residencial aïllat situat en un emplaça-

ment privilegiat, que ocupa una parcel·la de 

grans dimensions, bastant regular, de forma 

quasi bé triangular, i que permet una perfecta in-

tegració de la casa amb la natura. Dissenyat cap 

als voltants de 1920 per Pujol de Barberà amb 

una composició d’estil noucentista, més que 

modernista.

Consta de planta baixa i un pis. L’ornamen-

tació de la façana i la disposició dels balcons i 

tots els elements decoratius tenien l’objectiu 

d’establir una ordenació simètrica de les plan-

tes. Hi ha un interès per recalcar la banda de 

l’angle amb la incorporació d’un balcó seguit i 

amb la col·locació de bandes decoratives d’ins-

piració clàssica. A la façana hem de destacar 

l’arrebossat a la zona de les obertures i també 

la disposició de franges amb motius florals a 

l’altura dels forjats. A més, també ressaltem el 

sistema constructiu i la qualitat dels materials, 

sobretot a la zona dels balustres i la forja.

L’interès de la construcció rau en la deco-

ració de la façana: arrebossat, ferro i terracota. 

Sobresurt la seva situació —“Silla de l’Arque-

bisbe”— i la disposició harmònica amb la resta 

d’habitatges de l’entorn, malgrat la destrucció 

de la Villa Morera.

�  Cantonada amb balcó seguit.
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RECTORAT DE LA URV 
Adreça: C. de l’Escorxador
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà
Data de projecte: 1898
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Edifici situat a la Part Alta, a recer de l’antiga 

muralla romana. És un projecte dissenyat per 

Pujol a partir del model de l’escorxador de Ma-

drid i del de Saragossa, disposats en forma lon-

gitudinal, enfront dels de planta circular com el 

de Reus. La parcel·la és quasi rectangular i el cos 

principal té la planta en forma d’U, amb un pati 

interior que està tancat per una reixa metàl·lica i 

dos cossos laterals de dues plantes d’alçada. 

La façana és la combinació de fàbrica de maó 

vist i maçoneria, amb finestrals allargats tancats 

per persianes que matisen la llum. El frontis 

s’ordena amb tres franges horitzontals (pedra, 

buits i totxo). A la part inferior, pedra de llisós 

regular i paredat que es veu interromput pels pi-

lars de totxo que tallen en vertical l’edifici. A la 

part intermèdia, les finestres, agrupades de tres 

en tres, amb un arc apuntat rematat per dovelles 

de totxo i de pedra de carreu (salmer i clau). I 

per últim, la part posterior de totxo està dispo-

sada amb arcs cecs i salmer de pedra. 

La coberta era a dues aigües sobre carener. 

Les fatxades secundàries estan aixecades amb els 

mateixos materials, però el paredat ha adquirit 

un major protagonisme. El coronament és amb 

forma d’escala, molt propi de les naus industri-

als de finals de segle i molt utilitzat durant el pe-

ríode modernista. Destaca l’ús d’obra vista amb 

les decoracions de pedra, acabades amb un co-

ronament esgraonat al centre del qual hi havia, 

temps enrere, la cara d’un porc i d’un bou. Joan 

Martí, primer rector de la URV, ordenà eliminar 

els animals que remataven els cossos laterals. 

Avui hi ha l’escut de la ciutat. 

L’edifici va ser construït probablement so-

bre el primer cementiri cristià de Tarragona. El 

constructor va ser el senyor Mas que, durant la 

inauguració d’aquest edifici, el dia de Santa Te-

�  Vista de l’antic Escorxador.
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cla de 1901, va obsequiar les autoritats assistents 

a l’acte amb pastes, licors, dolços i cigars havans. 

El primer animal sacrificat el matí del 21 de se-

tembre de 1901 es va lliurar a diverses entitats 

caritatives de la ciutat. Des de 1986 a 1990 va ser 

la seu del Taller Escola d’Arqueologia (TED’A). 

Més endavant, 1992-93, l’arquitecte Xavier 

Romaní rehabilità l’edifici d’ús industrial i el 

convertí en ús administratiu. Per això dividí 

l’espai únic de l’interior en dos amb la clara 

finalitat d’habilitar el major nombre possible 

d’oficines. Aquell edifici, que originàriament 

només tenia una alçada, va acollir-ne tres en 

totes les seves parts components, excepte la de 

l’entrada, que disposa de la planta baixa i una 

superior, la del paranimf. Als dos cossos extrems 

de l’edifici se’ls hi va afegir una alçada més a la 

seva façana en la darrera restauració. També es 

van recuperar els pilars que tanquen l’entrada. 

A més, als dos pavellons laterals s’afegí un petit 

acabament que, si bé manté el disseny, s’aprecia 

clarament gràcies a la utilització de totxo de di-

ferent color.

Al costat d’aquests cossos laterals hi havia 

uns pavellons de dues plantes que es dedicaren 

a laboratori i a habitatges dels treballadors, i els 

corrals dels animals, que ara són una plaça pú-

blica. A les parets més altes de tot l’edifici s’hi 

afegí rajola ceràmica i rajola de valència. La ba-

rana de ferro de l’escorxador fou feta per Baldo-

mer Baró, un conegut serraller de la ciutat.

�  Seu del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili.
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CAPELLA DEL SAGRAT COR. 
CONVENT DE LES GERMANES 
OBLATES 
Adreça: Portal del Carro
Arquitecte: Josep Maria Jujol Gibert
Data de realització de les pintures: 1908-
1926
ELEMENT registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

L’ordre de les Germanes Oblates del Santíssim 

Redemptor va fundar la seva residència de Tar-

ragona l’any 1882, tocant al Portal del Carro de 

la muralla. La finalitat d’aquesta congregació era 

la formació i instrucció de joves extraviades o en 

perill de ser-ho. 

Sembla que Jujol va entrar en contacte amb 

la comunitat a través d’una família protectora 

de l’obra. Calia millorar la humil capella. No se 

sap si va realitzar l’altar, però sí que va construir 

una reixa de fusta per separar el recinte de les re-

sidents i els fidels externs a la casa que assistien 

als actes litúrgics de la capella. Estava formada 

per vuit plafons de gelosia rectangulars i els dos 

centrals s’obrien a manera de porta. Elements 

tornejats enquadraven els plafons inferiors mas-

sissos i la gelosia estava rematada per una cres-

teria. La cresta de la porta es rematava amb un 

estilitzat crucifix.

El que sí es conserva, però, és la capella, que 

consta d’una sola nau, als peus de la qual hi ha el 

cor. D’aquesta nau, en sobresurten les motllures 

de les finestres i un peculiar sostre, que formen 

la part més innovadora del conjunt. La capella 

conté detalls propis del repertori estètic de Jujol, 

que aprofita per disposar tota una sèrie d’ele-

ments decoratius molt simples i poc carregats.

Tot el conjunt és blanc amb uns discrets or-

naments i una inscripció daurada, Veni Creator 

Spiritus (Vine, esperit creador). El sostre s’estén 

cap a les parets laterals formant volta al recinte 

i la seva cobertura està foradada per les ober-

tures el·líptiques que es redueixen a quadrades 

de les finestres ja existents. Complementen les 

suaus formes discrets ornaments de tonalitats 

terroses.

Cap als anys cinquanta es pintarien les sane-

fes daurades que engalanen les parets i les fines-

tres d’aquesta estança dedicada al culte, restau-

rades per Salvador i Adolfo Iglesias, pare i fill. 

�  Capella pintada per Jujol.
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ESCULTURES I 
ORNAMENTS DEL 
GREMI DE PAGESOS 
Adreça: Església de Sant Llorenç. C. de Sant Llorenç 
Arquitecte: Josep Maria Jujol Gibert
Data de construcció: 1926-47
BÉ MOBLE registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Ramon Gibert Mosella era membre del Gremi de Pagesos de Sant 

Isidre i va vincular el seu cunyat, l’arquitecte Josep Maria Jujol, 

amb l’església de Sant Llorenç. L’any 1942 va col·laborar en el pas 

del Sant Sepulcre, que és de fusta policromada i abillat amb una 

capa d’or fi. Com a fuster, hi participà Lluís Àvila i el daurador 

fou Enric Roca. La signatura de l’arquitecte es troba als peus del 

Sant Crist i posà inscripcions en llatí. L’any 2010 es va fer una 

restauració. 

El 1943 Jujol ideava el pas de la Pietat amb els mateixos col-

laboradors anteriors. L’escultor Josep Maria Martisella conver-

�  Sant Sepulcre.
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tiria el rostre de la mare de Déu en una repro-

ducció del de l’esposa de Jujol, Teresa Gibert. Es 

conserva el dibuix de l’escut dels faldons del pas 

de la Pietat, que mostra la creu de l’Ordre del 

Sant Sepulcre i el cor traspassat per una rella i, 

damunt del cor, la tau de Santa Tecla, patrona 

de la ciutat.

Altres obres molt significatives per al temple 

en les quals Jujol s’implicà en la seva execució 

són la medalla de bronze daurat i policromat del 

�  Tipografies tèxtils jujolianes.

�  Escut gremial.

�  Vestits dissenyats per Jujol (a dalt, mantell de la 
Mare de Déu; a baix, vesta de la Pietat).
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gremi (1940); la bandera del gremi (1942); els 

penons de la Pietat i el del Sant Sepulcre (1926), 

que és una peça de vellut negre, amb els atributs 

de la passió brodats en vistosos colors, executat 

per Teresa Gibert; i la bandera del Sant Sepulcre, 

que fou brodada per Francesca Bofarull i la fi-

nançà Josep Maria Marsal Mariné (1944). En al-

guns brodats també hi participaren les cunyades 

de l’arquitecte, les germanes Emília i Joaquima 

Gibert. També cal destacar les imatges de Sant 

Isidre, patró dels pagesos, talla policromada, 

daurada i platejada, decorada per ell personal-

ment (1940); Sant Antoni Abat, patró dels ra-

maders, talla policromada i ornaments daurats 

(1941); i la talla de Sant Llorenç, de gran vistosi-

tat per la seva rica policromia (1946). 

L’altar actual de marbre fou també dissenyat 

per Jujol. És de línies senzilles, conté un crismó 

al centre de l’eix vertical de la taula i té cert re-

gust gòtic. El sostre de l’església també és obra 

del reconegut arquitecte. �  Pedestal de l’altar.

�  Penó del Sant Sepulcre. �  Cimal de la bandera.
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�  Ornamentació vegetal.

SEMINARI PONTIFICI 
Adreça: C. de Sant Pau 4 
Arquitecte: August Font Carreras
Data de projecte: 1883
ELEMENT

El seminari fou creat essent l’arquebisbe 

de Tarragona el cardenal Gaspar Cervantes de 

Gaeta (s.XVI) i se situà per primera vegada a 

la Rambla Vella, entre els carrers de l’Hospital 

i de Sant Francesc. A finals del segle XIX, però, 

foren molts els joves que decidiren estudiar per 

ser sacerdots i necessitaven un nou edifici. L’any 

1883 es va construir el nou seminari de Tarrago-

na, prèvia expropiació i enderrocament de nou 

cases. L’arquitecte provincial Francesc Barba 

Masip va ser l’artífex del nou traçat i urbanitza-

ció del carrer de Sant Pau. Les obres del nou se-

minari van finalitzar l’any 1886, unes obres que 

es van dur a terme gràcies a l’arquebisbe Vall-

mitjana, qui disposà que una capella del segle 

XIII, denominada de Sant Pau, es restaurés i es 

conservés a l’interior del nou edifici.

Situat dintre del casc antic de la ciutat, prò-

xim a la catedral, participa del caràcter neogò-

tic del portal i de les finestres. El solar té for-

ma trapezoïdal. L’edifici és aïllat, tot i que unes 

parts s’han adossat a la muralla. Té una façana 

de 95 metres de llarg i quatre alçades amb ele-

ments neogòtics en totes les plantes. Fet amb 

carreus, tot el frontis, en el qual es desenvolupa 

el gust ogival, té detalls d’escultura de remarca-

ble mèrit. D’aquest conjunt simètric en destaca 

el cos central i les dues torres cantoneres dels 

dos laterals. Elegant i preciós atri constitueix 
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la planta baixa, amb finestrals apuntats i gemi-

nats. Per damunt d’aquestes obertures, els dos 

pisos superiors tenen finestres geminades, que 

destaquen per les motllures que les defineixen, 

finites amb caps de persona o d’animals escul-

pits. El darrer pis es compon d’una galeria de 

finestrals que ocupen tota la façana, per damunt 

de la qual s’assenta la barbacana. Aquesta barba-

cana reposa damunt d’unes motllures que tenen 

esculpits caps d’animals fantàstics, fulles i flors.

La porta d’entrada, atrompetada i amb ar-

quivoltes, conté un baix relleu de Jesús pre-

dicant als apòstols. Al pis superior hi podem 

trobar una imatge de la Puríssima Concepció, 

esculpida l’any 1884 per Fèlix Ferrer. Josep Ca-

bré Alentorn també participà en els detalls es-

cultòrics de la façana. Formós saló d’actes al 

primer pis i severa escala que condueix a una 

espaiosa capella de creu llatina, obra mestra de 

l’arquitectura gòtica. S’emprà pedra de diversos 

punts tarragonins: de la Floresta, de Vila-seca, 

de la Savinosa i de les cases enderrocades, per 

tal de tenir espai per al nou seminari. L’altar 

d’aquesta capella i les parets que abracen l’al-

tar descansen, a l’exterior, damunt mateix de la 

muralla romana. Notòria terminació de l’edifici 

mitjançant una composició ritmada i rítmica en 

les seves alternances dels buits. La torre de l’edi-

fici es destina a observatori astronòmic.

El seminari tarragoní té dos claustres amb 

capitells neobizantins, un dels quals acull, en 

l’emplaçament original, la capella de Sant Pau, 

del segle XIII. Aquesta capella es trobava en un 

carreró, tancada per la casa prioral dels Cartoi-

xos de Scala Dei, que va desaparèixer quan el 

1883 s’inicià la construcció del seminari. L’esca-

la està situada en un angle per permetre un ma-

jor aprofitament de l’espai interior. Se suprimí 

la part del claustre als dos pisos superiors. Des-

taca la decoració de la sala d’actes i de la capella.

Ressalta també la construcció de la façana de 

pedra de carreu, tot i que a l’interior s’ha em-

prat paredat, totxo i ceràmica. També s’ha de fer 

esment al cromatisme de la coberta, en la qual 

s’han disposat teules vidrades. El seminari el va 

construir el mestre de cases Josep Anton Rosell 

Gasull, amb la col·laboració dels seus fills Tomàs 

i Josep Maria Rosell Cañellas. També sembla 

que hi participà el mestre d’obres tortosí Vicenç 

Bonet. L’autoria de l’emplaçament correspon a 

l’arquitecte August Font Carreras, que va tenir 

com a col·laborador l’estudiant d’arquitectura 

Pau Monguió Segura. 

Aquest seminari —la façana del qual recorda 

força la de la Universitat de Barcelona (1863-

68), obra d’Elies Rogent, mestre del seu admirat 

August Font Carreras— tenia uns 400 alumnes 

a la fi del segle XIX. Els interns es distribuïen en 

més de 300 cel·les i disposaven d’uns espaiosos 

patis, jardins i aules. Va acollir la Unitat Prede-

partamental de Comunicació Audiovisual, Pu-

blicitat i Periodisme de la Universitat Rovira i 

Virgili i també els estudis de Treball Social. 

�  Edifici de caire 
neogòtic.
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CASA DELS CANONGES 
Adreça: Pla de Palau 1-3 / C. de Sant Pau 
1-3 
Arquitecte: August Font Carreras
Data de projecte: 1892
ELEMENT

L’edifici participa en el caràcter urbà creat per 

les actuacions eclesiàstiques existents a la Part 

Alta. Té dues plantes d’alçada i s’alinea en corba 

al carrer de Nostra Senyora del Claustre, tancant 

un dels costats del claustre de la catedral, amb 

dues importants façanes: una dóna al Pla de la 

Seu i al carrer de Sant Pau i l’altra al claustre de 

la Seu. Ambdues són exemples interessants del 

revival neomedieval de l’arquitectura del segle 

XIX. 

Totes las finestres són geminades, les del pri-

mer pis són de llenguatge neogòtic i les dels bai-

xos són neoromàniques. A la part superior s’hi 

troba una cornisa decorada amb una successió 

d’arcs cecs. Horitzontalment, una cornisa, que 

recorre les façanes i serveix per unir els diferents 

alçats, divideix la façana principal en dos cos-

sos. A la zona de les portes d’accés s’ha variat 

la decoració amb la col·locació d’escuts. Tota la 

construcció és de pedra escairada amb una dis-

posició harmònica amb la resta dels alçats de la 

Seu i del carrer de Sant Pau, el Pla de Palau i 

el carrer del Claustre. Domina completament 

la proporció del massís sobre el buit i s’adap-

ta, pel tractament neogòtic de les finestres de la 

primera planta, a l’estil i caràcter de la catedral 

i edificis veïns. 

L’interès d’aquest exemple de l’arquitectura 

religiosa rau en la decoració de pedra, en la dis-

posició de les obertures, en la decoració de caire 

neomedieval i en el sistema constructiu. La seva 

importància ve tant per la seva silueta paisatgís-

tica, integrada en una estructura urbana, com 

pel manteniment d’un espai interior amb una 

distribució i col·locació d’elements singulars. 

Els patis interiors també mereixen una atenció 

especial amb la seva integració amb les restes de 

la catedral. 

�  Capitell.
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LÀPIDA FAMÍLIA BALCELLS 
Adreça: Capella de la Mare de Déu del 
Claustre (Catedral)
Arquitecte: Josep Maria Jujol Gibert
Data de projecte: 1925
BÉ MOBLE registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

Jujol va dissenyar la làpida sepulcral de la família 

Ballcells de la tomba situada al terra de la capella 

de la Mare de Déu del Claustre de la catedral. 

Està formada per tres lloses quadrades emmar-

cades per una sòbria i retallada sanefa de la ma-

teixa pedra grisa.

Amb lletres molt regulars, però indiscutibles 

de Jujol, hi podem llegir “Família Balcells de 

Suelves” en una llosa. En la central, dins d’un 

cercle, veiem l’escut nobiliari de la família i, dis-

tribuïdes al voltant, les lletres R.I.P. En la tercera 

llosa, el llistat dels difunts, inclosos els dels dos 

germans vivents aleshores, deixant un espai per 

col·locar la data de l’òbit.

Aquesta làpida va ser un encàrrec del canon-

ge doctor Antoni Balcells i de Suelves, que morí 

el 20 de febrer de 1927. Es col·locà la làpida pocs 

anys abans. Va ser confeccionada als tallers de 

Josep Arana de Tarragona, el marbrista-escultor 

amic de Jujol.

En l’emmarcat petri hi ha gravada la frase 

Domine dilexi decorem domus tuae (Senyor, he 

estimat l’esplendor del teu temple), apropiada 

per al canonge que tant va fer en benefici de la 

Mare de Déu del Claustre, la seva devoció i la 

seva capella. 

�  La làpida al terra està tapada pels bancs 
de fusta.
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OSTENSORI DE LA CATEDRAL 
Adreça: Museu Diocesà de la Catedral
Arquitecte: Bernardí Martorell Puig
Data de construcció: 1922
BÉ MOBLE registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

L’any 1922 la catedral de Tarragona va poder dis-

posar, de nou, d’un bell ostensori que arribava 

gràcies al finançament d’un fidel anònim. El 28 

de juny de 1811 va desaparèixer, durant l’entrada 

de l’exèrcit francès, una obra de l’argenter Fran-

cesc Serra, feta l’any 1443.

La nova custòdia va ser ideada per l’arquitecte 

Bernardí Martorell, que va projectar un conjunt 

format per un baldaquí, un seient, l’ostensori, la 

corona i la carrossa. Els executors materials fo-

ren la Fàbrica de Plateria Sanosa i Companyia, 

de Barcelona, juntament amb els argenters Mi-

ralles i Baguers. Aquesta obra està dins l’estètica 

modernista perquè s’hi van aplicar detalls d’ar-

rel neogòtica. La peça es va treballar amb argent 

sobredaurat fos i repussat i els acabats amb burí. 

En realitat es compon d’una custòdia, un peu i 

un ostensori. El peu està decorat amb motius ve-

getals, fruits i flors. L’ostensori es configura amb 

dues estrelles acarades de tretze puntes.

El 1936 en van manllevar part de les joies 

precioses. Després es diposità a Madrid i el 1940 

el vicari general Salvador Rial va reclamar-lo al 

Servicio de Recuperación del Patrimonio Artís-

tico Nacional. Aquell mateix any tornava a Tar-

ragona. Els anys 1993 i 1994 el joier Jordi Borràs 

Fa va reconstruir-lo.

�  La peça està exposada a una de 
les sales del Museu Diocesà de la 
Catedral.
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�  Balcó amb seients per a tertúlia.
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CASA XIMENIS  
Adreça: Via de l’Imperi Romà 17 / 
C. Salines 12 
Arquitecte: Josep Maria Jujol Gibert
Data de projecte: 1914
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Situada prop del casc antic, ja que realment està 

inserida en el llenç de ponent del perímetre de la 

muralla. És un edifici d’habitatges entre mitgeres 

amb dues importants façanes (Via de l’Imperi i 

carrer de les Salines) que ocupa una parcel·la re-

gular i privilegiada de la ciutat. Format per plan-

ta baixa, dos pisos i torreta. Els baixos estan for-

mats per tres obertures amb arc escarser a banda 

i banda. Al primer pis hi trobem el balcó que lli-

ga finestres amb balcó amb un llenguatge propi 
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del Modernisme. La finestra de petites dimensions 

a la banda de l’esquerra trenca el sistema simètric. 

El segon pis té un balcó i un grup de tres finestres, 

una a la banda de l’esquerra i dos a la banda de la 

dreta. Cal destacar l’acabament amb torreta i ba-

rana. 

Destaca la composició asimètrica de la façana 

i l’ornamentació a base dels esgrafiats, la forja i la 

serralleria. El disseny del ferro també el trobem en 

el portal d’entrada. Fem referència al balcó seguit 

en l’extrem, del qual es contemplen uns seients, a 

la manera dels festejadors antics (els festejadors 

eren uns pedrissos que se solien col·locar al costat 

de les finestres, però a l’interior de les cases, d’on 

es podia guaitar assegut), realitzats amb el mateix 

material ferri, que és la mateixa solució adoptada 

per Gaudí a “El Capricho” de Comillas (Santan-

der). 

A l’escala hi ha una baraneta que, solament 

amb un “rodó”, executa el traçat del passamà i 

la barana. En els balcons i finestres hi tenim un 

rombe repetitiu que confirma l’estil jujolià, molt 

personal i amb un llenguatge diferenciador del seu 

mestre, l’arquitecte reusenc Antoni Gaudí. És una 

obra molt característica de l’arquitectura de Jujol 

pel tractament de la serralleria, realitzada pel taller 

Almenara, situat al carrer del Vidre de la Part Alta. 

La façana del carrer de les Salines és molt més 

simple. La composició de les obertures és simètri-

ca i cal destacar-ne l’acabament, amb arc.

El simbolisme dels esgrafiats de la façana és 

una exaltació a la Mare de Déu, ja que no podem 

deixar de banda que es tractava de la casa pro-

pietat del canonge Ximenis, que va encarregar a 

Jujol la seva reforma l’any 1914. El professor del 

seminari tarragoní Ximenis va gaudir poc la seva 

propietat ja que va morir als 33 anys, l’any 1918, a 

conseqüència d’una epidèmia de grip que va afec-

tar la ciutat. 

La façana va ser restaurada pels arquitectes 

Cinto Hom Santolaya i Armand Fernández Prat 

l’any 1989, quan van recuperar els vistosos esgra-

fiats que omplen tota la façana que va dibuixar 

Jujol. D’aquests esgrafiats en destaca la inscripció 

“Ave Maria” a la llinda de la porta d’accés. A la ba-

rana del terrat hi ha les sigles “JHS”, que foren tre-

tes durant la Guerra Civil i recol·locades durant la 

darrera restauració.

�  Treball en ferro.

�  Façana a la Via de l’Imperi Romà.
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�  Làpida sepulcral.

LÀPIDA FAMÍLIA GUINOVART
Adreça: Cementiri 
Arquitecte: Josep Maria Jujol Gibert
Data de projecte: 1925
BÉ MOBLE registrat Inventari del Patrimoni 

Modernista

Les famílies tarragonines també s’adscrigueren 

a la moda d’engalanar i fer més luxosa l’arqui-

tectura per a la ciutat dels morts. La delicadesa 

i sensibilitat que Jujol aplicava als seus dibuixos 

es transmetien després en la superfície de les là-

pides que li encomanaven. L’arquitecte coneixia 

perfectament les làpides de la catedral de Tarra-

gona, que copiava acompanyat del seu cunyat 

Jacint Gibert. La part més artesanal d’aquestes 

peces anava a càrrec de l’experiència d’un bon 

amic seu, l’escultor i marbrista Josep Arana.

A la làpida de la família Guinovart podem 

veure, a l’esquerra, dues figures: una d’un àngel 

amb una mà senyalant el cel i l’altra, una dona 

mirant l’àngel. A la dreta, en dues línies i lletres 

minúscules, les paraules “família Guinovart” i, 

verticalment, hi ha una sanefa amb motius ve-

getals. 

L’any 1930 l’arquitecte Jujol va realitzar tam-

bé una làpida sepulcral per a la família Arana.
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VIL·LA ARGENTINA. MAS TOUS 
Adreça: Camí de l’Oliva s/n  
Arquitecte: Alfons Barba Miracle
Data de projecte: 1929
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Aquesta torre té planta octogonal, que és el seu 

element més singular, i està rematada per una 

teulada/cúpula folrada amb trencadís ceràmic 

formant un mosaic de colors molts vius, que dis-

posa de forats per a la ventilació. Està construïda 

seguint les tendències modernistes de l’època. 

Compta amb un gran jardí que inclou els ele-

ments característics d’una residència de vacan-

ces, com porxos, bancs, arbredes, fonts, etc.

Destaca, sobretot, l’agulla, que és el que dóna 

caràcter a aquest habitatge unifamiliar aïllat i 

l’identifica. És un exemple de l’arquitectura ru-

ral/residencial.

�  La torre en agulla dóna personalitat a aquesta vil·la.
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ANTIGA ESCOLA PAX. 
MAS MALLOL 
Adreça: Av. de Josep M. Casas de Muller 
11 
Arquitecte: Francesc de Paula Morera 
Gatell
Data de projecte: 1920
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

La família del polític tarragoní Macià Mallol i 

Bosch (1876-1960) féu l’encàrrec a l’arquitecte 

Francesc P. Morera Gatell (1869-1951), amb el 

que tenia llaços familiars, de la construcció de 

la seva segona residència. El mas, que formava 

part d’una finca de cinc hectàrees, en un origen 

contenia també la bassa, la cotxera, el magatzem, 

l’hort, el jardí, la pista de tennis i de croquet, un 

hort, uns galliners, unes quadres i l’anomenada 

caseta para el colono. Actualment gran part dels 

conreus han esdevingut blocs de cases adossades.

El propietari de la finca, que va ser un home 

amb una gran trajectòria comercial, política i 

cultural, va comunicar a l’arquitecte tarrago-

ní Morera la seva preferència per fer un edifi-

�  Aquest mas va ser una casa senyorial.
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ci d’estiueig que lligués amb les construccions 

rurals pròpies del Camp de Tarragona, és a dir, 

una masia amb la teulada a quatre vessants i 

amb una torre central. Es va aplicar la pedra en-

coixinada a la part baixa.

La residència pròpiament dita és un edifici 

aïllat de planta baixa que dibuixa, en planta, una 

T. Hi ha tres façanes. De la façana de l’entrada 

que dóna al nord, en sobresurt el coronament 

del cos central, acabat de manera triangular. A la 

barbacana i a certs punts de les finestres s’emprà 

el maó vist. La façana oest té una petita tribuna. 

Aquest mur inclou unes finestres situades en dia-

gonal, que corresponen a l’escala interior, i es re-

mata amb una mena de frontó escalonat revestit 

de rajoles de color groc i, en el seu punt més alt, 

conserva una hídria. La façana sud-est és la més 

espectacular. Les parets de la casa hi formen un 

angle recte, fet que s’aprofità per instal·lar-hi un 

porxo que serví per construir una terrassa en for-

ma de quadrant, amb una barana de pedra amb 

balustres, tota ella sobre sis columnes salomòni-

ques d’obra vista. Cada capitell ostenta una peça 

de ceràmica de color verd. 

En el centre o cruïlla tenim una torre de 

planta quadrada. La coberta forma una sèrie de 

pendents aixamfranats. L’element ornamental 

més característic és l’existència d’un esgrafiat 

en forma de sanefa ondulant i algun tram de 

rajola o ceràmica vidrada de color groc, verd i 

vermell, que s’aplicà a les altres parets exteriors. 

Les llindes constitueixen un element estructural 

significatiu. 

Morera volia una casa senyorial i, per tant, 

l’estètica de l’interior va ser també molt cuida-

da. És molt important la caixa d’escala, a la qual 
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s’arriba per una mena de pati que fa 

de distribuïdor d’espais. El pati resta 

per sota de la torratxa, de la qual rep 

la llum, i està constituït per set colum-

nes d’aire neomudèjar. Els esgrafiats 

són un dels elements més distingits 

de la casa i es troben tant a les parets 

que donen a la caixa de l’escala com 

per damunt dels arcs de mig punt i 

neomudèjars inscrits dins els murs de 

tancament dels passadissos del pri-

mer i del segon pis.

Totes les parets exteriors tenen un 

tractament amb una gran sensibilitat 

estètica, cosa que fa que les parets late-

rals també siguin tan importants com 

les façanes. Així, tenim les rajoles cerà-

miques repartides pels trencaaigües de 

les finestres, per les parets, pels bancs, 

per les jardineres —en forma de tren-

cadís— i pels paviments hidràulics, 

que estan repartits per tot el mas.

La distribució de les finestres li 

dóna a la casa un caràcter particular. 

Són estretes i verticals, poden ser in-

dividuals, agrupades de dos en dos, de 

tres en tres i tenir altres distribucions. 

Al primer pis i per sota de la barbaca-

na, hi ha unes bandes ondulades que 

podrien representar onades i que ens 

fan pensar en la relació que tingué 

Mallol amb el mar, ja que fou agent de 

duanes i navilier, a més de president 

de la Cambra de Comerç del 1923 al 

1926 i també ocupà el mateix càrrec 

a la Junta d’Obres del Port de Tarra-

gona.

L’obra vista, la pedra i la ceràmica 

són materials a destacar en la compo-

sició modernista d’aquesta construc-

ció, a la qual no li faltaren comoditats 

pròpies d’un habitatge de la seva ca-

tegoria, com ara la instal·lació de la 

calefacció central o una sala de billar. 

Als voltants tenia una preciosa font, 

amb escultures de Leda i el cigne. Tot 

el recinte arquitectònic respirava l’es-

tètica de les principals obres signades 

per arquitectes modernistes com el 

barceloní Joaquim Raspall, el gironí 

Rafael Masó o el reusenc Joan Rubió 

Bellver.

Després de la Guerra Civil s’hi 

instal·laren diverses organitzacions 

feixistes. L’any 1963 la família Mallol 

va vendre part del terreny a Pere Su-

reda i a René Vandermeuter, que hi 

volien fer una urbanització. Aquesta 

obra urbanística no es va dur a ter-

me i es va tornar a vendre, l’any 1964, 

a un grup de mestres i pares, que es 

constituïren en cooperativa i inicia-

ren l’Escola Pax. 

Durant els anys 1967 i 1970 es van 

realitzar reformes per adequar-lo a les 

necessitats escolars. El creixement de 

l’escola provocà que aviat es constru-

ïssin edificacions al voltant sense cap 

interès especial, destinades a aules i 

serveis propis. Això significà subs-

tancials canvis a la finca i els horts i 

bosquets van deixar pas als camps de 

futbol, bàsquet i zones d’esbarjo per a 

la canalla. Aquest nou ús del mas tam-

bé comportà reformes a l’interior de 

l’antiga residència unifamiliar d’esti-

ueig, però no pas a l’exterior. Després 

de més de 30 anys, s’ha construït un 

centre escolar totalment nou (el nou 

Pax) i l’antic és actualment el CEIP 

Olga Xirinacs.

�  Aquest edifici, 
encarregat pel polític i 
empresari Macià Mallol, 
ha tingut posteriorment 
usos educatius.
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MAS D’EN BONET
Adreça: Carretera de Lleida s/n  
Arquitecte: Alfons Barba Miracle
Data de construcció: 1920
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Aquest mas està rodejat d’una extensa finca amb 

l’accés principal a la carretera de Lleida i té, en 

planta, la forma d’un triangle rectangle. La cons-

trucció es composa de diversos cossos disposats 

octogonalment i lligats a la planta baixa per uns 

porxos en forma de segments de circumferència, 

les columnes dels quals suporten el forjat de les 

terrasses que es generen a la primera planta. A 

aquests porxos, s’hi accedeix per unes àmplies es-

cales que reprodueixen i amplien la mateixa for-

ma de quarts de rotonda dels porxos. D’aquests 

espais, n’hi ha d’oberts i de tancats amb fusteria, 

que funcionen com a galeries.

El cos principal és de planta rectangular i 

disposa de planta baixa i dos pisos d’alçada. Els 

laterals tenen també dos pisos d’altura i estan 

coronats per àmplies terrasses amb baranes de 

forja que es combinen rítmicament amb uns 

pilarets d’obra on es subjecten. Totes les obertu-

res són de punt rodó i es composen de manera 

diferent segons el pis. Per exemple, a la planta 

baixa, en el cos principal, es formen galeries a 

partir d’unes finestres coronelles, en les quals la 

central és més gran.

Les façanes presenten elements de decora-

ció, com esgrafiats que reprodueixen paraments 

isòdoms. Tota la zona del jardí està sectoritzada 

a diversos nivells per camins, escales i terrasses 

marcades per balustrades i treballats marges 

d’obra. També hi tenim bancs d’obra decorats 

amb falses arquitectures. Actualment, l’estat de 

les balustrades és desastrós. L’estructura sembla 

robusta però l’interior està molt malmès. A la 

part sud es troben restes dels antics colomers i 

galliners amb una teulada verda i blanca. Més 

enllà es veu el que devia ser la casa dels maso-

vers. El mas està tot encara en peus, però en un 

estat de degradació considerable. 

Està documentat que la porta d’entrada i la 

paret de tancament van ser dissenyades per l’ar-

quitecte Antoni Pujol Sevil.

�  Capitell.
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ERMITA DE LA SALUT  
Adreça: Turó de la Salut.
Arquitecte: Ramon Salas Ricomà
Data de construcció: 1909
ELEMENT

Edifici religiós aïllat de petites proporcions, 

construït a dalt d’un turó i de concepció similar 

a la parròquia de Sant Pere, al Serrallo. D’acord 

amb la documentació aportada, tot fa pensar 

que el disseny és obra de Ramon Salas. Consta 

d’una nau amb coberta a dues aigües. A la faça-

na principal observem un eix ascendent des de 

la porta d’accés, la rosassa i l’espadanya. En les 

façanes laterals hi ha una finestra amb arc de mig 

punt. A la part de darrere hi havia una finestra 

també amb arc de mig punt, però de majors pro-

porcions, avui en dia tapiada. El sistema cons-

tructiu és de pedra vista amb pedres de majors 

proporcions a la zona dels angles i a la cornisa 

que envolta tota l’edificació. És tota de pedra de 

maçoneria i les cantonades estan emmarcades 

amb pedra llavorada. 

Aquest edifici de culte té interès historicoar-

tístic i és un bé immoble de caràcter emblemà-

tic, tant per la seva silueta paisatgística com per 

la comprensió d’un moment de la història dels 

edificis religiosos de la ciutat de Tarragona. 

L’any 1926 es va erigir una creu monumental 

davant l’ermita. El Sant Crist que hi havia fou 

arrencat i llençat quatre anys més tard. L’any 

1978 es va aixecar una nova creu i, finalment, es 

va remodelar tot el conjunt el 1996, sent l’autor 

de l’actual Crist l’escultor Joan Serramià.

�  Entrada a l’Ermita.

�  Treball en ferro de tipus 
modernista.
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CAPELLA DEL MAS VECIANA 
Adreça: Urbanització Boscos de 
Tarragona  
Arquitecte: desconegut
Data de construcció: 1904
Edifici

Situada al barri de Llevant, llindant els Boscos 

de Tarragona. És de culte de propietat privada 

i, junt amb la capella del Mas Sanromà, són els 

únics exemples que existeixen al terme.

Edificació exempta de planta rectangular 

amb coberta de doble vessant bastant inclina-

da i feta de peces ceràmiques esmaltades molt 

fosques. La façana principal, tota de pedra, es 

composa d’una porta rectangular emmarcada 

per uns arcs apuntats de tipus conopial. La por-

ta és de fusta i hi destaquen les frontisses de fer-

ro decorades. A més, al timpà hi ha la llegenda 

Domus Dei (Casa de Déu). A sobre, una única 

finestra allargada, amb arc apuntat i vitrall. El 

trencaaigües superior culmina amb un gablet. 

Sota la cornisa hi ha una arcuació decorativa 

disposada seguint la pendent de la teulada i su-

portant aquesta composició. A les dues canto-

nades, unes petites pilastres circulars amb uns 

capitells i basaments molt treballats amb deco-

ració vegetal. 

En l’extrem de la façana lateral esquerra hi 

ha un cos afegit que correspon, segurament, a 

una petita sagristia. Al carener, a sobre d’on su-

posadament es troba l’altar, tenim un campana-

ret de forja.

�  Campanari.

�  Detall en ferro.
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CAPELLA DEL MAS SANROMÀ  
Adreça: Travessera del Pi / Camí del Mas 
Sanromà (Cala Romana) 
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà
Data de construcció: desconeguda
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Capella neogòtica de planta rectangular amb fa-

çana de pedra i obra vista profusament decorada 

i coberta amb teules ceràmiques esmaltades que 

li donen molta lluminositat. A la façana hi ha un 

timpà semicircular i culmina amb un petit cam-

panar i una creu.

Forma part d’un complex format per una 

masia, un menjador, la capella i construccions 

auxiliars. Actualment està en servei i es celebren 

esdeveniments familiars, tant socials com reli-

giosos.

�  Timpà semicircular de tipus 
gòtic.

�  Entrada a la Capella.
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MAS D’EN SORDÉ   
Adreça: Carretera del Catllar, km. 4
Arquitecte: Josep Maria Pujol de 
Barberà
Data de projecte: 1913
Edifici registrat Inventari del Patrimoni Modernista

Masia situada en una zona rural, a peu de la car-

retera del Catllar, de dues plantes d’alçada, rema-

tada amb una cúpula de planta quadrada, reves-

tida de ceràmica blanca i de color verd, és a dir, 

executada amb trencadís, i que cobreix la zona 

d’estar. Aquesta cúpula descansa en una teulada 

embellida amb teules de diferents colors. Va tenir 

quatre òculs que aportaven lluminositat a l’inte-

rior. La part que correspon al tambor interior de 

la cúpula té una riquesa artística que evidencia 

que la casa era molt més que una simple masia 

d’estiueig, ja que en el seu temps devia ser molt 

luxosa. La decoració d’aquest tambor, que té 

òculs tapiats, es compon de tres bandes diferen-

ciades. La superior inclou una faixa composta de 

ballarines d’aspecte hel·lènic. Per sota s’envolta 

amb una sèrie d’arcades cegades enriquides, en 

la part que encara es pot considerar tambor, per 

esgrafiats amb diverses formes, algunes de les 

quals són florals. En la base d’aquests ornaments 

hi ha unes cintes que s’uneixen amb uns llaços. 

El conjunt estava pintat. 

Es tracta d’un mas situat dalt d’un turó, el 

que fa que gaudeixi d’una magnífica vista al mar. 

Té una construcció annexa més antiga formada 

per la casa dels masovers i una torre de guaita, 

que encara conserva el dibuix d’un arc conopial 

en un finestral. El mas conserva totes les parts 

que tenia una casa dedicada a cultivar les terres 

com són el safareig, els corrals, la premsa d’oli, 

els cups per al vi, el celler, etc. A més, un dels 

elements destacables és la porta principal, amb 

arcs de carreus i una gran arcada apuntada cons-

truïda amb carreus ben tallats, que és el celler. 

També ressalta la finestra que s’obre damunt la 

porta principal, amb muntants de pedra picada 

i dentell decorat amb fals arquet conopial. 

Davant de l’antic mas hi ha un pati tancat 

amb un mur i, annexades a l’est, es troben les 

antigues quadres i altres dependències. Annexat 

a l’oest, es troba un gran edifici dedicat, en la 

seva part baixa, a les tasques de producció de vi. 

La part alta és un gran saló de ball de planta cen-

tral, cobert amb una destacable cúpula moder-

nista, que és l’element més destacat del mas, i la 

seva presència serveix per estructurar tot l’espai 

interior. És a partir d’un gran cercle, inscrit en 

un quadrat, que s’organitzen totes les habitaci-

ons del primer pis.

La torre és un edifici quadrat de 3,40 per 3,40 

metres i els murs presenten un gruix de 70 cm. 

L’alçada de la torre no es pot saber amb segu-

retat, atès que actualment està molt reformada, 

però en un inici tenia 12 metres. Aquest quadrat 

està envoltat per una galeria porticada que com-

prèn tres dels costats del mas i aquesta galeria 

es compon d’arcs de mig punt. La part on des-

cansen els arcs fa de barana i l’espai entre pilar i 

pilar no és recte, sinó còncau, formant una mot-

llura. També es va assenyalar la línia d’imposta 

dels arcs. Tot plegat ens recorda la típica villa 

palatina barroca, amb una estructura radial que 

es desenvolupa a partir d’un espai central cobert 

per una impressionant cúpula, que cobreix una 

gran sala central circular coberta per una cúpula 

decorada interiorment amb esgrafiats a la pri-

mera planta. A la part nord de la casa no hi ha la 

galeria corresponent perquè hi havia els cellers 

i els magatzems, que tenien l’entrada directa-

ment des de l’era.

L’aparell és de maçoneria irregular amb els 

angles reforçats amb carreus i les obertures em-

marcades també amb carreus. Les quatre faça-

nes estan arrebossades, de manera que queden 

ocultes les possibles espitlleres i altres obertu-

res actualment condemnades. En alguns punts 

s’observa un lleuger talús en la part baixa de la 

torre. No apareix cap porta oberta a l’exterior i 

la comunicació amb el mas es realitza pel nord. 

A l’interior presenta una volta de canó rebaixat 
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en el primer pis. La part superior de la torre, que 

originàriament deuria estar descoberta, presen-

ta un sostre a dues vessants. Només tres finestres 

són visibles actualment. A nivell del segon pis 

s’obre, en la cara meridional, l’única que pre-

senta decoració amb muntants de pedra picada 

i dentell ornat amb fals arquet conopial, del ma-

teix estil que la situada a la façana, la qual cosa 

és un indici de la contemporaneïtat d’ambdós 

edificis: torre i mas. Aquesta torre està situada 

en el context de les freqüents incursions de pira-

tes moros que assolaren les costes als segles XVI 

i XVII. Malgrat l’estat general d’abandonament, 

la torre presenta un estat de conservació prou 

bo i la part vella del mas encara podria salvar-se.

El mas vell és un conjunt de diferents cossos 

arrenglerats de dues plantes i dimensions di-

verses. En el mas nou hi ha elements de suport, 

existeixen trams de paret verticals que s’inter-

rompen per passos amples. En aquests espais 

l’element sustentant són unes columnes d’estil 

jònic. Al voltant d’aquesta sala hi deurien existir 

diferents estances que actualment estan enruna-

des. Per fora, encara a cobert, existeix una por-

xada d’arcades per tot el perímetre, formant una 

lògia. Només a la façana oposada a la principal, 

aquest corredor no està obert a l’exterior ja que 

la paret és cega. A aquesta primera planta, que 

no té connexió amb la planta baixa, s’hi acce-

deix per una escala des del pati particular. 

En resum, és un mas modernista que té inte-

grada una torre de defensa tardomedieval que, 

segons el Decret de 22 d’abril de 1949 de Protec-

ció de l’Arquitectura Militar i per la disposició 

addicional primera de la Llei 9/93 del Patrimo-

ni Cultural Català, té un grau de protecció de 

Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), mentre 

que la resta de l’edifici està sota un grau de pro-

tecció de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

Un dels primers propietaris fou membre 

d’una desconeguda família Juncosa. A mitjans 

dels anys setanta el propietari era Pere Puig 

Roig. La casa la van construir dos paletes del 

Catllar i un de La Riera, que són poblacions ve-

ïnes. Recentment, a inicis del present segle, hi 

havia un grup hoteler alemany que tenia previst 

transformar el Mas Sordé en un hotel, rehabi-

litant la construcció existent i executant obra 

nova, a més de projectar en el terreny un con-

junt residencial. 

�  Cúpula amb ceràmica vidrada.
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� Alçat de l’edifici del 
Patronat Obrer amb el 
Teatre Metropol (restaurat 
per l’arquitecte Josep 
Llinàs).



Arquitectura
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L’
arquitectura va ser la disciplina ar-

tística reina del Modernisme català. 

De fet, va ser en aquest període (fi-

nals del segle XIX i principis del XX) 

quan aquesta disciplina va conèixer el moment 

més alt de la seva transcendència al món, només 

comparable al gòtic català dels segles XIV i XV. 

La revolució industrial que es donava a tot 

Europa havia generat un debat: mantenir l’aca-

demicisme clàssic o explorar noves idees, tot 

experimentant amb l’aprofitament de nous ma-

terials que havia portat la industrialització, no 

només per la seva utilitat espacial, sinó també 

per les seves possibilitats expressives. Aquesta 

segona opció, la que va triomfar, pretenia ac-

tualitzar els repertoris figuratius, les tipologies 

arquitectòniques o els elements decoratius tra-

dicionals per adequar-los a les noves tècniques, 

als nous materials industrials i a la sensibilitat 

moderna. Alhora, es buscava la inspiració en la 

natura tant en la decoració com en la planta i 

l’estructura de l’edifici, concebut com un orga-

nisme viu coherent en totes les seves parts.

El Modernisme partia bàsicament d’una vo-

luntat de trencar, de superar els cànons acadè-

mics tradicionals, de buscar conceptes i formes 

noves i originals, mirant cap al futur. Gràcies a 

la investigació constant, es podien aplicar nous 

materials i noves tècniques mentre, per altra 

banda, hi havia una acurada recuperació de les 

antigues tradicions artesanals del ferro, el vidre, 

l’ebenisteria, la ceràmica i d’altres. De fet, es pot 

dir que en aquest moviment l’obrer esdevé arte-

sà i l’artesà es converteix en artista total. 

Identificació amb la natura

Aquest estil, a més, s’identifica amb la natura, 

apostant decididament per la qualitat de vida 

i la salut dels ciutadans. La llum natural i totes 

les possibilitats de ventilació són una constant, 

a la vegada que les noves tecnologies (gas, llum 

elèctric, aigua corrent i clavegueram) són incor-

porades amb saviesa.

Parlem d’una arquitectura imaginativa, 

suggestiva, colorista, que perd subordinacions 

i guanya llibertat. Per a alguns autors és la rei-

vindicació de diferents estils: el gòtic, el barroc, 

el musulmà, el bizantí, l’art dels víkings i els an-

glosaxons. Aquesta barreja dóna com a resultat 

una arquitectura que podem definir amb pa-

raules com naturalisme, mecanisme, línies cor-

bes, originalitat sense respectar lleis teòriques, 

wagnerianisme i exotisme.

Els orígens catalans d’aquest moviment els 

trobem a l’Escola Provincial d’Arquitectura de 

Barcelona, creada l’any 1871 i dirigida per l’ar-

quitecte Elies Rogent. Més tard, un gran nombre 

d’arquitectes deixaran testimonis d’aquest estil 

en edificis institucionals, religiosos, sanitaris, 

residencials, fent ús de materials de construcció 

tradicionals, com la totxana, i d’altres de nous, 

com el ferro.

Patrimoni arquitectònic

Partint del prestigi i esplendor del moviment a 

Barcelona, el Modernisme s’estén per la Catalu-

nya litoral i prelitoral, seguint els eixos de crei-

xement que foren en la època les línies del fer-

rocarril. La geografia modernista es dibuixa en 

capitals comarcals o ciutats industrials de l’en-

torn del Barcelonès, en centres d’estiueig, en els 

magnífics cellers de les comarques agrícoles del 

sud i en les colònies industrials properes als rius. 

A més dels edificis religiosos i civils de ca-

ràcter institucional o cultural, mereix especial 

atenció el ric patrimoni conservat de cases d’ha-

bitatges o unifamiliars, de botigues decorades 

bellament, petites fonts, fanals urbans, vidrie-

res, reixes de ferro forjat, mosaics i tantes altres 

mostres de les arts decoratives. De fet, podríem 

dir que l’arquitecte és el director d’una obra que 

aglutina totes les arts: arquitectura, escultura, 

pintura, ebenisteria, vidre, ceràmica...

Els noms propis

Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner, que 

aportà importants elements innovadors al con-

cepte estructural, inicien aquest camí decorati-

vament fantasiós i estructuralment innovador 
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que fou seguit aviat per molts altres. Entre aquests hi ha Josep 

Puig i Cadafalch, el tercer gran nom de la constel·lació modernista 

catalana, que practica un arqueologisme culte, de tradició local i 

forana, amb un alt nivell de qualitat i originalitat.

Altres arquitectes importants de l’època són, en primer lloc, 

els deixebles directes de Gaudí: Josep Maria Jujol, Joan Rubió, 

Cèsar Martinell i Rafel Masó, els dos darrers ja involucrats en el 

Noucentisme. Entre els col·laboradors de Domènech podem des-

tacar Josep Vilaseca, Antoni Maria Gallisà i Soqué i Pere Falqués 

i Urpí. També mereixen ser recordats noms com Bonaventura 

Bassegoda i Amigó, Francesc Berenguer i Mestres, Josep Domè-

nech i Estapà, Lluís Moncunill i Parellada, Manuel Joaquim Ras-

pall i Mayol i Enric Sagnier i Villavecchia.

Quan parlem d’arquitectura modernista a Tarragona, però, 

hi ha dos noms que destaquen sobre la resta per la quantitat i 

qualitat de les seves obres: Ramon Salas i Ricomà i Josep Maria 

Pujol de Barberà, ambdós arquitectes municipals. 

�  Edificis modernistes integrats 
al teixit urbà del centre de 
Tarragona. En primer pla el 
col·legi de les Teresianes, a la 
Rambla Nova. En segon, l’església 
de la Punxa i el convent dels 
pares Carmelites amb el cambril.
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Arquitectes i obres

Doménech i Montaner
Lluís Doménech i Montaner (1849-1923) és clau 

en la definició del Modernisme arquitectònic 

català i el pioner de la que ell mateix anomenà 

“nova arquitectura nacional de Catalunya”, que 

es començava a desenvolupar en aquell moment. 

Historiador, humanista i polític, dissenyador 

de tipografies, enquadernacions de llibres i il-

lustrador, com a arquitecte es va avançar a les 

propostes europees amb un llenguatge innova-

dor i amb un concepte integrador de totes les 

arts. La seva obra es va convertir en una de les 

més intel·ligents, estètiques i destacades del Mo-

dernisme català.

L’ús de nous materials com el ferro i el maó 

vist, combinats amb mosaics i vidres policro-

mats, tot disposat amb una excel·lent harmonia, 

confereixen a la seva obra un aspecte grandiós. 

Amb treballs tan destacats com la Casa Lleó 

Morera de Barcelona, el Palau de la Música Ca-

talana, l’Hospital de Sant Pau o l’Institut Pere 

Mata de Reus, Doménech reflecteix en la seva 

obra totes les característiques del Modernisme: 

retorn al passat (en el seu cas medieval), sinuo-

sitat en les formes, naturalisme decoratiu...

A la ciutat de Tarragona, el pati interior de 

l’Ajuntament acull una obra de Domènech i 

Montaner, el Mausoleu de Jaume I, que reflec-

teix clarament l’estil de l’arquitecte. Com si 

fos un detall del Palau de la Música Catalana 

o de l’Hospital de Sant Pau, aquest monument 

sumptuari combina aspectes medievals amb 

formes orientalitzants i florides, típiques del 

passat, amb un concepte modern i innovador, 

la representació històrica que avui tenim del 
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monarca. El conjunt vol reflectir la grandesa del 

rei Jaume I a través del coneixement històric i 

artístic de l’autor, repassant totes les influències 

que van ajudar a crear el llenguatge estètic propi 

de l’arquitecte.

Gaudí i Cornet
El màxim exponent del moviment, però, va ser 

Antoni Gaudí (1852-1926). Inspirat sempre en 

la natura, de la que extreu formes ondulants i vi-

ves, la seva obra és una conjunció de la tradició 

i l’originalitat, la bellesa i la funcionalitat, la ca-

talanitat i la universalitat. Com qualsevol geni, la 

seva arquitectura és universal, però va estar sem-

pre fortament arrelada a la Mediterrània.

Nascut a Reus, aquest artista total és l’ar-

quitecte més popular de la història. Considerat 

com un gran enginyer, constructor, arquitecte i 

escultor, coneixia perfectament els oficis vincu-

lats a la construcció. La seva revolució de l’ar-

quitectura i les arts plàstiques va assentar les 

bases de l’art actual i futur. Tot i que s’emmar-

ca en l’estil modernista, la seva genialitat fa de 

Gaudí un personatge que supera el moviment, 

el transcendeix, diferenciant-se de qualsevol al-

tre arquitecte de l’època. 

Home de marcat caràcter religiós, la Sagrada 

Família és l’obra més coneguda de l’artista i el 

seu llegat es concentra en la seva major part a 

Barcelona, però a la nostra ciutat podem gau-

dir de l’única obra que hi ha a les comarques 

tarragonines, l’altar i ostensori de la Capella 

�  Balcó galeria de l’antiga fàbrica del licor Chartreuse. 
Aquest edifici és ara seu de l’Escola Oficial d’Idiomes.



EL MODERNISME A TARRAGONA156

del Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor, 

popularment coneguda com església de Jesús i 

Maria. Es tracta del primer treball arquitectò-

nic de Gaudí, projectat un any abans d’acabar 

la carrera. Tot i que es tracta d’una obra menor, 

en ella queden reflectits l’estil i la genialitat de 

l’artista.

Jujol i Gibert
Un dels deixebles de Gaudí, o podríem dir el seu 

deixeble per excel·lència, és Josep Maria Jujol i 

Gibert (1879-1949), un dels exponents més tar-

dans de l’arquitectura modernista, considerat 

per molts estudiosos l’únic que reflectí en les 

seves obres el sentit cromàtic, la plasticitat i la 

potència artística del mestre Gaudí. 

Fill de Tarragona, Jujol va començar a treba-

llar amb Gaudí l’any 1906 en la decoració de la 

Casa Batlló barcelonina, seguint la col·laboració 

amb la catedral de Palma de Mallorca, la Casa 

Milà i el Parc Güell, entre d’altres. Més tard, va 

deixar petjada de la seva genialitat arreu de la 

geografia catalana, sobretot a Sant Joan Despí, 

d’on va ser arquitecte municipal (1913-1949), i 

al Camp de Tarragona, un territori que portava 

al cor. El cromatisme habitual en els seus treballs 

i la il·luminació natural dels espais són algunes 

de les característiques estilístiques d’un arquitec-

te que no ha rebut encara tot el reconeixement 

que mereix. 

Com Gaudí, Jujol també superà el moviment 

arquitectònic del Modernisme, marcant un estil 

propi que no encaixarà amb cap dels arquitec-

tes de l’època, ni tampoc amb cap dels estils que 

havia estudiat durant la seva formació. En mol-

tes de les seves obres introdueix el naturalisme 

pictòric combinat amb perfectes estructures ar-

quitectòniques, aconseguint un resultat d’una 

equilibrada harmonia.

Així com el mestre Gaudí rebia els encàrrecs 

dels bisbes i els grans homes de la burgesia cata-

lana, Jujol tenia com a clients capellans de poble 

i modestos industrials. Aquest fet i el seu caràc-

ter marcadament humil podrien haver estat els 

causants de l’aprofitament de materials que ca-

racteritzava l’obra de l’arquitecte tarragoní. En 

moltes de les seves obres, el material utilitzat era 

el que tenia a mà: des de la pedra local del lloc 

on es construïa l’obra per fer l’edifici, eines del 

camp que es converteixen en reixes, restes d’em-

balatge per construir bancs... Fer un revestiment 

de desfetes ceràmiques o redimir les desfetes 

serà una constant en la manera de treballar de 

l’artista.

A les nostres comarques, les obres més re-

conegudes són l’església de Sant Bartomeu de 

Vistabella, la Casa Bofarull als Pallaresos i el 

Santuari de Nostra Senyora de Montserrat a 

Montferri, sense deixar d’anomenar el Teatre 

Metropol, a la ciutat de Tarragona. Altres genia-

litats de les quals podem gaudir a la nostra ciutat 

són la Casa Ximenis, les pintures a les esglésies 

de Sant Francesc i de les Germanes Oblates i les 

peces sumptuàries de l’església de Sant Llorenç.

Salas i Ricomà 
A la ciutat de Tarragona, dos noms tarragonins 

desenvoluparan durant cinquanta anys (1880-

1930) l’arquitectura local: Ramon Salas i Ricomà 

i Josep Maria Pujol de Barberà.

Ramon Salas i Ricomà (1848-1926) es situava 

en l’anomenada “arquitectura ruskiniana”, ca-

racteritzada per la lluita de la matèria i la forma. 

Amb un estil proper al de Domènech i Montaner 

i al de Puig i Cadafalch, les seves obres reflectei-

xen un modernisme entroncat amb els neogòtics, 

amb elements artístics florals, com és el cas de la 

Casa Salas, al número 25 de la Rambla. Altres 

obres reconegudes són la Plaça de Toros, l’ermita 

de la Salut, l’església de S. Pere del Serrallo i l’em-

blemàtic Balcó del Mediterrani (“tocar ferro”).

Pujol de Barberà
Per la seva banda, Josep Maria Pujol de Barberà 

(1871-1949) és l’arquitecte que té més emprem-

ta a Tarragona. Llicenciat als 21 anys per l’Escola 

d’Arquitectura de Barcelona, és probablement 

l’arquitecte més jove de la història del nostre 

país. Acabada la carrera, va treballar al despatx 

del conegut arquitecte barceloní Enric Sagnier i 

Villavecchia, molt ben relacionat amb les classes 

dirigents, de qui va rebre molts encàrrecs.
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Arquitecte municipal de Tarragona del 1897 

al 1939, durant aquesta època és quan es desen-

volupa tota la seva obra professional, part d’ella 

al servei de l’Ajuntament i la resta per a la inici-

ativa privada. En la seva dilatada i diversificada 

obra trobem treballs d’urbanisme, d’edificació, 

d’enginyeria, restauració de monuments i, per 

suposat, de reparació de danys ocasionats per la 

Guerra Civil.

El més destacable de la seva obra arquitectò-

nica és l’Escorxador (actual rectorat de la URV) i 

el Mercat central, a més de la Cooperativa Obre-

ra Tarraconense i les cases Ripoll, Boxó, Muso-

las, Bofarull, Dr. Aleu, Busquets, entre d’altres. 

No podem oblidar, a més, que fou el mateix Pu-

jol de Barberà qui redactà el pla d’eixample de 

1922 que va dirigir el creixement de la ciutat.

Monguió i Segura
Altres arquitectes modernistes/noucentistes que 

tenen obra a la ciutat de Tarragona són Juli Ma-

ria Fossas i Martínez, autor de la Quinta de Sant 

Rafael, actual Parc de la Ciutat; Bernardí Mar-

torell, amb un esplèndid edifici homenatge a la 

mà d’obra catalana com és el col·legi de Les Te-

resianes; Enric Sagnier Villavecchia, que projecta 

l’edifici de la Caixa de Pensions, i Pau Monguió i 

Segura, autor de l’Església dels Pares Carmelites.

Nascut a Tarragona, Monguió i Segura 

(1865-1956) va ostentar el càrrec d’arquitec-

te municipal de l’Ajuntament durant sis anys 

substituint Ramon Salas (1890). La tasca més 

important que desenvolupà durant aquesta 

època fou en el camp de l’urbanisme. 

Pel que fa a la seva obra arquitectònica, al 

final de la seva vida professional projectà habi-

tatges unifamiliars, situats a la “Ciutat Jardí” de 

Tarragona, entre els que destaquen les torres de 

Pilar Fonts Barberà i Villa Julia, entre d’altres. 

Des del punt de vista estilístic, la seva obra es 

mou entre l’eclecticisme gòtic, en la línia d’Elies 

Rogent, i el Modernisme, amb influències mu-

dèjars més pròximes a l’arquitectura de Domè-

nech i Montaner. Va recórrer constantment a 

l’ús de la totxana vista combinada amb la cerà-

mica vidrada.

�  Plaça de Toros, secció 
(alçat plànol de 
l’arquitecte Ramon 
Salas, 1883).
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� La Pietat del Gremi de 
Pagesos. Disseny de Jujol, 
1943.
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E
l Modernisme representa un espec-

tacular alliberament de formes. Es 

rebutja l’academicisme d’aleshores 

per fomentar una llibertat total i ab-

soluta: qualsevol forma, qualsevol color, qualse-

vol idea és vàlida si és autèntica. L’escultura no 

és una excepció. Per això coexisteixen diferents 

estils entre els que destaquen el simbolisme, el 

realisme i el naturalisme.

Quan la pintura del moviment arribava al 

seu clímax, l’escultura tot just començava. Els 

materials eren cars i això comportava un risc 

important per a l’artista si no tenia l’obra venu-

da abans de fer-la. Així doncs, es va començar 

per peces petites. Si hem d’acotar dates, podríem 

dir que l’Exposició Univeral de París del 1900 va 

impulsar l’autèntica renovació de l’escultura.

Escultura decorativa i escultura 
independent

Els primers indicis de l’escultura modernista, 

però, els podem trobar en l’art decoratiu: com-

posicions aplicades a l’arquitectura, filigranes 

i motius vegetals de la decoració simbolista de 

l’Art Nouveau. I, més tard, en les escultures a les 

façanes, autèntiques obres d’art en sí mateixes 

passen a formar part d’un edifici. De fet, els 

millors escultors del moviment deixen la seva 

empremta en els edificis de molts arquitectes: 

Miquel Blay i Pau Gargallo van col·laborar amb 

Doménech i Montaner en el Palau de la Música 

Catalana.

Així doncs, parlem de dues orientacions: un 

art decoratiu aplicat a l’arquitectura i una es-

cultura amb personalitat independent, lliure de 

compromisos arquitectònics. Els anomenats es-

cultors modernistes, com a artistes integrals que 

són, acostumen a treballar els dos tipus d’es-

cultura, a més d’altres arts relacionades amb el 

disseny.

El taller dels germans Agapit i Venanci Vall-

mitjana fou l’origen de l’escola escultòrica del 

Modernisme català. De fet, podem conside-

rar-los premodernistes. D’allí surten noms com 

el de Josep Llimona, considerat un dels escultors 

modernistes per excel·lència, membre del catò-

lic Cercle de Sant Lluc, del que també formaven 

part Enric Clarassó, Miquel Blay i Eusebi Arnau.

Influències d’Europa

Com en la resta de disciplines, Europa i espe-

cialment França influencien en gran mesura 

els artistes catalans. Del francès Auguste Rodin 

s’adopten els elements formals: les corbes suaus 

i arrodonides i els contorns difuminats. L’escul-

tura es caracteritza per l’esperit femení, la me-

lancolia del nu de la dona, la llarga cabellera, 

símbols molt utilitzats en l’obra de Clarassó i de 

l’anomenat Miquel Blay. No és tan important el 

que explica la figura com el que sent, quelcom 

que queda perfectament plasmat en una de les 

obres més reconegudes de Josep Llimona, “Des-

consol”, escultura que posa l’artista en relació al 

simbolisme modernista, sobretot per suggerir 

un estat d’ànim, un món interior, envoltat de 

formes suaus i sensuals.

Un altre artista europeu que va influenciar 

en molts dels escultors catalans, com Llimona o 

Blay, és Constantin Meunier. El belga es va con-

vertir en mestre d’un nou art realista social que 

omplia un buit en la representació de la realitat 

de l’època: donava cara a l’obrer en un moment 

d’impuls econòmic industrial. D’ell adopten la 

vigorositat física i l’angulositat de la seva obra.

Carles Mani

Mentre a Catalunya triomfava l’estil de Josep 

Llimona, Eusebi Arnau o Miquel Blay, amb una 

marcada versió simbolista de l’escultura, amb 

figures lànguides, nus de dones amb corbes si-

nuoses i llargues cabelleres, a Tarragona va sorgir 

un artista que, tot i que se situa en la mateixa 

època, marxava totalment d’aquesta escultura 

modernista. Era Carles Mani, un artista que va a 

contracorrent, amb un estil propi que derivà cap 

a un expressionisme personal.

Nascut a Móra d’Ebre el 1866, Mani va ve-

nir a viure a Tarragona amb la seva família l’any 

1871. Format a la nostra ciutat i a Barcelona, a 
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l’Escola de la Llotja, va ampliar els seus estudis 

a Madrid. El 1894, després de conèixer Santia-

go Rusiñol a Tarragona, aprofità una beca de 

l’Ajuntament tarragoní per anar a París, un ajut 

que va compartir amb el seu amic pintor Pere 

Ferran. A causa de la misèria que van passar 

els dos amics, Rusiñol, instal·lat a la capital de 

França en aquell moment, els va haver d’acollir 

a casa seva. El pintor en va descriure la situació 

en diversos articles publicats a La Vanguardia. 

L’afer provocà la conseqüent polèmica a Tarra-

gona.

“Els degenerats”

A París Mani quedà impressionat pel nou con-

cepte escultòric introduït per Auguste Rodin, 

del qual va rebre una gran influència. Després 

va tornar a Tarragona i a Madrid, on l’any 1901 

va esculpir la seva obra mestra, “Els degenerats”, 

una peça de terra cuita pensada per ser cons-

truïda de forma monumental. Es tracta d’un 

grup escultòric de formes humanes microcèfals 

i mans enormes en actitud de postració, potser 

fidel reflex de l’estat d’ànim de l’artista en aquell 

moment, després de la temporada de misèria a 

París.

Abans de tornar a Barcelona, l’any 1906 va 

haver de desfer l’obra i tornar-la a refer ja estant 

a Catalunya. Finalment va ser mostrada a l’Ex-

posició Internacional d’Art de Barcelona, l’any 

1907. La direcció de l’exposició no va entendre 

l’escultura i en lloc de posar-la al mig del Pa-

lau de Belles Arts, la va relegar al costat esquerre 

de la nau. Els més avançats la van elogiar, però 

també va ser molt criticada i va causar un gran 

desconcert entre molts experts.

Mani i Gaudí

Mentre la crítica era inclement amb Mani i la 

seva gran obra, Antoni Gaudí va entendre i 

descobrir les condicions escultòriques de l’ar-

tista tarragoní. Li va oferir feina i va passar a 

col·laborar amb el gran mestre modernista a la 
�  Projectes de l’estàtua dels Herois de la 

Independència de 1811. A dalt, de Carles Mani, més 
modernista; a baix, de Julio Antonio, més neoclàssic.



EL MODERNISME A TARRAGONA162

Casa Batlló, la Pedrera i la Sagrada Família. Tot 

i que es tractava d’una feina més tècnica que ar-

tística, li va permetre viure fins a la seva mort, 

l’any 1911. Fins aleshores, Gaudí va fer diversos 

encàrrecs a Mani, entre els que destaca el cruci-

fix de l’oratori de la Casa Batlló. Els darrers anys 

de vida, l’escultor tarragoní dissenyà una tomba 

per a la família Monlleó al cementiri de Móra 

d’Ebre, reflex d’un clar estil gaudinià.

Després de la mort de Mani, Gaudí va con-

tinuar ajudant la seva vídua, Antònia Bonay, i el 

seu nebot, Pau Badia Ripio, escultor que també 

va treballar en el taller de la Sagrada Família. Ba-

dia fou l’autor, molts anys després, del retrat de 

Gaudí ubicat a la Colònia Güell i d’una versió 

nova en talla de fusta del Crist de la Casa Batlló.

L’estàtua als herois de 1811

Un capítol destacat de la vida de Carles Mani té a 

veure amb una escultura de la que va fer diversos 

projectes, pràcticament una obsessió, un monu-

ment als herois de Tarragona de 1811. El primer 

projecte és de l’any 1893, quan va fer un esbós 

d’una obra que no arribà a prosperar. El segon 

monument als caiguts de la Guerra del Francès 

data de 1897 i el tercer, de 1910, és el que va pre-

sentar al concurs convocat per l’Ajuntament de 

Tarragona, al que va ser convidat a participar 

juntament amb Julio Antonio, també de Móra 

d’Ebre, i el vallenc Anselm Nogués.

El promotor del concurs va ser Mariano 

Rius i Montaner, primer Comte de Rius, que 

va aportar 11.000 pessetes a la iniciativa, men-

tre l’Ajuntament en va concedir 14.000. El jurat 

estava integrat per reconeguts noms de l’època: 

els escultors Josep Llimona i Miquel Oslé, el 

catedràtic de dibuix de l’Institut de Tarragona 

i cartellista Francisco de Cidón i l’historiador 

Emili Morera. Julio Antonio va resultar l’artis-

ta guanyador i és, per tant, l’autor de l’estàtua 

que llueix des del 1931 a la Rambla Nova de la 

ciutat, coneguda popularment com “Els despu-

llats”. Quatre dies després del veredicte del jurat, 

Carles Mani moria.

Julio Antonio

Precisament Julio Antonio (1889-1919), nom 

amb el qual es coneixia Antonio Rodríguez Her-

nández, és un altre dels artistes de l’època que, 

tot i tenir certs tocs modernistes en alguna de 

les seves obres, no es pot considerar dins aquest 

moviment estètic. Nascut a Móra d’Ebre, va re-

bre les primeres classes d’escultura a l’Ateneu de 

Tarragona. Després de passar per Barcelona i per 

Múrcia, es va traslladar a Madrid on, pensionat 

per la Diputació de Tarragona, va treballar al 

taller del modernista Miquel Blay. Més tard va 

decidir emprendre uns viatges per Espanya amb 

el seu amic i pintor Miquel Viladrich, amb qui va 

muntar el seu primer taller. El 1908 modelava la 

seva primera obra important, “María, la gitana”, 

on demostrava la seva gran personalitat, desvin-

culant-se completament de l’escultura pròpia de 

l’època.

L’estàtua “Els despullats” és una de les seves 

obres més destacades i alguns historiadors reco-

neixen en ella cert aire modernista. Tot i això, 

però, la majoria d’experts el considera un artista 

crucial en l’escultura espanyola contemporània, 

però fora del moviment. Només a tall d’exem-

ple, destaquem la valoració que van fer Ramón 

de Valle Inclán i Julio Romero de Torres, profes-

sors d’estètica i de vestidures, respectivament, de 

l’Escola Superior de Belles Arts de Madrid, con-

sultats per l’Ajuntament tarragoní un cop aca-

bat l’esbós en bronze del “Monument als herois 

de 1811”: “pel seu sentit artístic, força emotiva i 

factura immillorable, pot considerar-se com la 

més alta representació de l’art contemporani”. 
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�  El Mausoleu del rei Jaume I, al pati de l’Ajuntament.
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Mobles

� Moble de la col·lecció de 
Fèlix Adserias.
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E
ls mobles modernistes encarnen 

la recerca de la bellesa, la utilitat, el 

confort i un cert luxe exhibicionista 

característic de la burgesia catalana 

del moment. En aquella època, juntament amb 

els arquitectes, els ebenistes i decoradors són els 

nous professionals de moda, que s’ocupen del 

mobiliari i la decoració de les cases, mirall de 

les noves maneres de viure. Així, els mobles són 

el resultat de la combinació entre l’originalitat i 

creativitat del disseny de l’artista i les noves tèc-

niques que els tallers d’artesans van desenvolu-

par seguint l’exemple modernista europeu, que 

van fusionar amb les tradicions populars cata-

lanes.

En els edificis modernistes, l’espai arquitec-

tònic, l’ornamentació, els mobles i els volums 

formen un tot unitari, en un afany d’aconseguir 

l’ideal d’“art total” que predomina en l’època. 

La integració de les arts, des de l’arquitectura 

fins al més petit objecte d’ús quotidià, esdevé 

una realitat en una societat en què el concepte 

de bellesa planeja per damunt de tot.

Una de les arts decoratives que dóna més 

caràcter als interiors és el mobiliari. Els tallers 

d’ebenisteria, que construïen projectes pro-

�  Làmpada i aplic jujolians al Teatre Metropol. 
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�  Col·lecció Buqueras-Eroles.

pis o bé d’arquitectes i artistes dissenyadors de 

mobles, van patir una important evolució des 

de la rigidesa dels models eclèctics anteriors al 

Modernisme cap als nous models. Les formes 

sinuoses en el treball de la fusta representaven 

difícils i inèdites solucions tècniques en l’ofici. 

Formes curvilínies i asimètriques converteixen 

el moble en un “ésser viu”, adquirint formes or-

gàniques i arbòries.

Els artesans s’inspiren en models francesos, 

alemanys, anglesos i vienesos i utilitzen fustes 

clares, com el freixe, el bedoll, el sicòmor i l’era-

ble. Aquestes fustes, combinades entre elles i tam-

bé amb aplicacions de metalls, vidres de colors, 

marqueteries i talles, caracteritzen el mobiliari de 

les cases burgeses de l’època. Els temes decora-

tius més emprats són els propis del moment: la 

figura femenina, la flora i la fauna. D’altra banda, 
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�  Col·lecció Roca-Palau.
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�  Col·lecció Fèlix Adserias.

els calcs destinats als embotidors especialitzats en 

marqueteria s’acoloreixen per després poder fer 

la composició amb la paleta de fustes que com-

bina clars i obscurs. La gran varietat cromàtica 

resultant contrasta amb les ombres, obtingudes 

a partir del procediment del socarrat amb sorra 

calenta o per l’acció d’alguns àcids. Un altre com-

plement decoratiu molt utilitzat són els pirogra-

vats tenyits, amb motius naturalistes.

Així doncs, cadires, taules, armaris... amb po-

tes de sinuoses corbes, motius florals o d’animals 

són comuns en molts dels habitatges moder-

nistes catalanes. Com a complements d’aquest 

mobiliari, les làmpades amb models de formes 

metàl·liques diverses, en general realitzades pel 

sistema de fosa, acaben d’arrodonir uns interiors 

que són pensats per a la seva funcionalitat, però 

també per gaudir de la seva bellesa.

Josep Maria Jujol, un dels grans noms de 

l’arquitectura modernista catalana, també fou 

autor d’una gran varietat de mobiliari que en-

cara avui es conserva en museus, sales d’exposi-

cions i, fins i tot, en col·leccions particulars.

L’arquitecte Jujol va col·laborar amb molts 

artesans, artistes i decoradors d’aquí. Destaquen 

els tallers Arana i Bru —de l’escultor i marbris-

ta Josep Arana i Esteve i l’ebenista Àngel Bru i 

Balart— que d’altra banda van fer mobles en 

fusta i decoracions en pedra per a moltes cases 

tarragonines. 
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Pintura

� Santiago Rusiñol, al 
claustre de la Catedral 
de Tarragona, pintant un 
quadre que es pot veure a 
dalt (1897).
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T
ot i que els modernistes més reco-

neguts són arquitectes, els primers 

que van rebre aquest qualificatiu 

van ser dos pintors: Santiago Ru-

siñol i Ramon Casas. Els dos artistes van passar 

una temporada a París i van tornar a Catalunya a 

principis dels anys 90, amb una visió gris i freda, 

moderadament impressionista, de temes subur-

bials, alguns d’ells de racons desconeguts de la 

capital de França i d’altres ja de Catalunya. In-

fluenciats per Edgar Degas o James Whistler, que 

donaven importància a la pintura pura fugint de 

l’anècdota, els dos artistes van portar a casa nos-

tra un estil que sintonitzava amb la modernitat i 

que molts definirien com a Modernisme.

Tot i això, però, com en totes les arts, la pin-

tura de l’època no té unes característiques con-

cretes: diferents estils segons els autors i també 

diferents estils en un mateix autor segons les 

obres. Només hi ha un aspecte comú: fugir de 

l’academicisme anterior i fer ús de la llibertat de 

creació. Per això potser és més prudent parlar 

de pintors del període modernista i no tant de 

pintors modernistes. Per posar només alguns 

exemples, l’obra de Casas reflexa temes burge-

sos amables, però també temes de motiu social. 

De la mateixa manera, Isidre Nonell, reconegut 

per la seva pintura de temàtica marginal, també 

compta amb escenes burgeses molt més suaus.

Així doncs, contra l’academicisme imperant, 

el primer que va sorgir va ser el realisme sobri 

i l’impressionisme de tonalitats fredes i enqua-

draments insòlits propis de Degas, el que por-

taren Casas i Rusiñol de la seva estada en terres 

franceses. 

El Cercle de Sant Lluc

Per altra banda, i com a resposta a l’art positi-

vista i naturalista que Rusiñol i Casas encapça-

len a Catalunya, sorgeix el Cercle de Sant Lluc 

l’any 1893, que posa l’art al servei de la religió 

cristiana. Caracteritzats per l’espiritualisme, el 

transcendentalisme i el simbolisme catòlic, els 

artistes d’aquest grup es posicionen contra el 

materialisme naturalista i contra l’esteticisme. 

S’enfronten, doncs, el concepte de l’art com a re-

ligió (Rusiñol i Casas) amb el pensament que la 

salvació està només en la religió, l’ordre místic i 

el treball artesanal (Cercle de Sant Lluc).

�  Camí del cementiri de Tarragona, oli sobre tela de Santiago Rusiñol.
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Simbolisme

Pocs anys després, a mitjans de la dècada dels 90 

s’inicià un altre corrent en la pintura catalana, el 

simbolisme, un estil que influenciaria Santiago 

Rusiñol en la seva obra. En el seu viatge a Ità-

lia l’any 1894, el pintor s’imbueix de l’estil dels 

prerafaelites i copia els grans del Quatroccento. 

Molts seguirien aquest estil, com Josep Maria 

Tamburini, Joan Brull i un altre artista total tam-

bé conegut com un dels grans del teatre, Adrià 

Gual.

Al seu costat, Alexandre de Riquer, introduïa 

un modernisme diferent: un art total (pintura, 

cartellisme, poesia), també simbolista, influ-

enciat pels prerafaelites anglesos, on apareixen 

fades, nimfes, àngels en contextos vegetals, jar-

dins..., tot en un escenari de somni.

Realisme

Per la seva banda, Casas es va mantenir en el seu 

realisme i buscava en els seus quadres més ambi-

ciosos el ressò dels fets més impactants de la vida 

quotidiana, amb una visió moderna però amb 

una voluntat molt narrativa. D’aquesta mane-

ra, realisme i simbolisme coexistirien durant un 

temps a casa nostra. Una de les poques caracte-

rístiques que podria unir la majoria de pintors 

del període és la temàtica dels quadres: retrats i 

paisatges són els motius més freqüents de l’obra 

d’aquests autors.

Rusiñol i Casas seguirien sent els grans 

noms d’aquest període anys després. El primer 

va ser el gran promotor del Modernisme, amb 

l’organització de les cinc Festes Modernistes de 

Sitges, celebrades entre 1892 i 1899. Allí, artis-

tes de l’època de diferents disciplines (pintu-

ra, escultura, literatura, música...) van exposar 

la seva obra i van presentar les seves novetats. 

Molt conegut també en la seva faceta d’escrip-

tor (prosista, dramaturg i periodista), Rusiñol 

va encapçalar un moviment d’agitació cultural 

modern, nacionalista i alhora cosmopolita que 

s’autodenominaria Modernisme.

Noms propis

Altres pintors d’aquesta època que no podem 

deixar d’anomenar són els germans Josep i 

Francesc Masriera, Miquel Utrillo, Eliseu Mei-

frèn, Lluïsa Vidal i Joaquim Mir. Un altre nom 

�  El penal del Miracle (1894), oli sobre tela de Santiago Rusiñol.
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a destacar és el de Sebastià Junyent, que va inici-

ar la seva carrera pictòrica amb un realisme gris 

similar al de Casas i va fer assajos de tot tipus, 

passant també pel simbolisme i, fins i tot, el pri-

mitivisme. 

Per la seva banda, Hermen Anglada Camaras-

sa, amb connexions amb Europa, és el que més 

exposà a l’estranger (Munich, Brussel·les, Viena, 

Berlín...). Influenciat pels postimpressionistes, 

per Toulouse-Lautrec i Gustave Klimt, és el pin-

tor de les dones parisenques foses en l’atmosfera 

a través de la massa de color i de la llum.

En Isidre Nonell, en canvi, trobem la via que 

obre l’expressionisme, fonamental per a l’art 

català del segle XX, poc interessat en el decora-

tivisme o el simbolisme, que considera molt su-

perficials. Per a Nonell, els sentiments no cobren 

importància pel tema que reflecteix el quadre, 

sinó a partir de l’explosió plàstica que els evi-

dencia.

Un jove Picasso, el de l’època blava, coinci-

deix també en temps amb tots aquests artistes. 

Fugint també del decorativisme, mostra la de-

cadència, els estats d’ànim es plasmen en figures 

primes i anguloses, amb una paleta fosca i freda.

Pintors de Tarragona

Hi ha diversos noms molt destacats al país d’es-

tètica moderna i modernista que van coincidir 

a Tarragona. En primer lloc, el constantinenc 

Ermengol Vallvé i Virgili, professor de pintura 

i dibuix a l’Escola Municipal d’Art a Tarragona, 

entre d’altres de Carles Mani i Roig (de Móra 

d’Ebre) i Pere Ferran i Icart (de Tarragona). 

Vallvé va aconseguir que l’Ajuntament pensi-

onés als dos artistes joves a París on van viure 

de manera bohèmia i van passar necessitat. Pere 

Ferran va exposar a un lloc que va ser niu d’art: 

el Centre Recreatiu Catalanista “Les Quatre Bar-

res de Tarragona”. 

Rusiñol a la ciutat

A banda de parlar de pintors tarragonins que 

encaixen en aquest moviment modernista, exis-

teixen quadres dels artistes més destacats del 

moment sobre temàtiques tarragonines, obres 

de Rusiñol i de Ramon Casas.

La relació de Santiago Rusiñol amb l’escrip-

tor Josep Yxart va marcar moments de la vida 

del pintor. Els mesos de juny i juliol de 1894, 

el pintor va venir a Tarragona a fer companyia 

el seu amic, que estava malalt. Rusiñol torna-

va de Florència obsessionat pel que havia vist 

als frescs del cementiri de Pisa, concretament 

“El triomf de la mort”, del pintor Buonamico 

Buffalmacco. Va plantar el seu cavallet a la cate-

dral i va pintar dos grans quadres: una vista del 

claustre i el Sant Sepulcre. Eren part de la seva 

�  Tarragona. Paisatge urbà / Camí de l’Àngel / Torre de l’Arquebisbe, olis sobre tela d’Ermengol Vallvé.
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primera campanya a casa nostra, marcada per 

temes de la catedral i el cementiri.

El 25 de maig de 1895 moria Josep Yxart. 

Un any més tard, Rusiñol tornava a Tarragona 

per donar una conferència a l’Ateneu tarragoní. 

Probablement va ser aleshores quan va accep-

tar l’encàrrec de l’Ajuntament de fer un retrat 

del seu amic Yxart per a la Galeria dels Tarra-

gonins Il·lustres, una obra que es va instal·lar en 

aquesta sala el setembre de 1897. Amb aquest 

motiu començà la segona campanya del pintor 

a la nostra ciutat, aquesta sobre els claustres de 

la catedral i el Mèdol, és a dir, sobre la mística de 

ressonàncies religioses i la força de la naturalesa, 

que creix sense intervenció humana. Rusiñol es 

trobava en una època mística. Es tractava, però, 

d’una mística panteista, que res tenia a veure 

amb la cristiana.

D’aquestes dues campanyes a Tarragona, 

Josep de C. Laplana, en la seva obra Santiago 

Rusiñol el pintor, l’home (Publicacions Abadia 

de Montserrat, 1995), documenta onze quadres 

de Rusiñol pintats a la nostra ciutat. Tres d’ells 

es troben en lloc desconegut i la resta estan en 

col·leccions particulars. A més dels dos ja co-

mentats més amunt, destaquen també dos olis: 

“El penal del Miracle”, una visió del que hi havia 

quan sobre les restes de l’amfiteatre es trobava el 

penal, i “El camí del cementiri”, on es veu la part 

alta de Tarragona.

Casas a Tamarit

Entre les obres de Ramon Casas també trobem 

temàtica de casa nostra, en el seu cas de Tamarit, 

gràcies a la relació del pintor amb el seu mece-

nes, Charles Deering, un exitós empresari nord-

americà i col·leccionista d’art, que va residir du-

rant un temps a Catalunya.

Deering va conèixer Ramon Casas a Barce-

lona, probablement als Quatre Gats, i es va con-

vertir en el seu mecenes. L’any 1916 l’empresa-

ri va comprar el recinte de Tamarit, aleshores 

deshabitat. El va rehabilitar, va reconstruir les 

muralles i algunes vivendes i es va fer una casa 

d’estiu sobre l’antiga abadia. Casas va ser l’en-

carregat de dirigir aquestes obres de rehabilita-

ció. Anys més tard, el 1924, Casas va tornar a 

Tamarit per pintar diversos paisatges.

�  Paisatge de Tamarit, pintura de Ramon Casas.
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Disseny gràfic

� Cartell de l’humorista 
gràfic MA (Modesto 
álvarez) .
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L
a voluntat de modernitat i l’estètica 

que amarava tot Europa a finals del 

segle XIX i que va arribar a Catalunya 

amb una gran intensitat també va to-

car les arts gràfiques. Les cobertes de llibres, les 

il·lustracions a les revistes, els cartells decoratius 

i comercials, les postals, el disseny de tipografia 

per a impremta i els ex-libris es van convertir en 

autèntiques obres d’art. 

També en les arts gràfiques els artesans llui-

taven contra una societat industrial que s’este-

nia amb força. La personalització que represen-

taven els ex-libris, el moviment de la bibliofília, 

unes arts del llibre exquisides i molt acurades, 

eren la carta de presentació d’una burgesia que 

volia mostrar la seva posició social i el seu poder 

adquisitiu.

Noms com Alexandre de Riquer, Ramon Ca-

sas, Miquel Utrillo, Adrià Gual i Francisco de 

Cidón, entre d’altres, destaquen entre un grup 

d’artistes que va despuntar en diverses d’aques-

tes arts gràfiques, a més d’altres com la pintura 

o el teatre.

Cartellisme. Els orígens

El cartellisme va ser una de les arts gràfiques més 

esteses durant el Modernisme. Segons els histo-

riadors de l’art, el cartell modern va néixer de la 

mà de Jules Chéret (1836-1932). Fill d’un obrer 

tipogràfic, inventà aquest nou tipus de creació al 

taller que va obrir a París. 

Després de Chéret, el cartell de l’època 

modernista va tenir dues línies: una realista-

sintètica, de simplificació de formes, atribuïble 

al francès Toulouse-Lautrec i a l’escocès Mac-

kintosch, i una altra de simbolista, vinculada 

al Modernisme més romàntic. Aquesta última 

és una línia més barroca, basada en temes mi-

tològics i religiosos, que es va donar a Fran-

ça, Bèlgica i Anglaterra, pròpia del txec Alfons 

Mucha, fincat a París des del 1887, i l’anglès 

Aubrey Vincent Beardsley. Precisament Muc-

ha fou l’artista més imitat. Autor d’una gran 

quantitat de pintures, pòsters, il·lustracions, 

cartells i disseny de joies, catifes i, fins i tot, de-

corats teatrals, la seva obra s’ubicava en el que 

es coneixia com l’estil Art Nouveau. Introdu-

ïa  la dona com a figura central: dones joves, 

d’una delicadesa exquisida, boniques, flotant 

en vestimentes vagament neoclàssiques, molt 

sovint envoltades d’exuberants flors. Mucha 

va crear un estil artístic comercial imitat per 

molts il·lustradors de l’època.

El cartellisme a Catalunya

A Catalunya el cartellisme es va imposar una 

mica més tard que a la resta d’Europa i abans 

que a la resta de l’Estat espanyol. En una societat 

industrial i de consum com la de l’època, hi ha-

via la necessitat de vendre productes que no eren 

de primera necessitat, com xocolata, perfums, 

cigarrets, begudes alcohòliques... Cal tenir en 

compte també el perfeccionament de la litogra-

fia i la introducció de la cromolitografia als grans 

cartells publicitaris (1860-1880), que van facili-

tar-ne la producció. El cartell modernista es pot 

situar, doncs, entre la publicitat i l’obra artística i 

molts el consideren com un dels primers mitjans 

de comunicació de masses.

Tot i que a meitats del segle XIX ja es conei-

xen cartells, el primer considerat modernista és 

el de les festes de la Mercè de Barcelona de 1877, 

d’autor desconegut. Es tracta del primer cartell 

fet amb cromolitografia. La difusió d’aquest 

tipus d’art va ser conseqüència de tres factors 

determinants: els concursos que feien adminis-

tracions i empreses, les exposicions i el ressò que 

van tenir a la premsa de l’època.

Els concursos

Pràcticament fins l’any 1898 els cartells que es 

produïen servien per anunciar esdeveniments, 

com festes majors, òperes, obres de teatre i altres 

espectacles. Per aquests anys dos industrials ca-

talans del ram de les begudes alcohòliques van 

convocar concursos per anunciar els seus pro-

ductes. Reconeguts pintors van participar-hi do-

nant lloc a una exposició que va difondre aquest 

art a casa nostra. 
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�  Cartells diversos.
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El primer concurs va ser el d’Anís del Mono, 

un certamen que va tenir com a guanyador el 

pintor Ramon Casas. L’exposició que es va fer 

posteriorment va tenir un gran ressò a la prem-

sa local i diverses publicacions van iniciar una 

campanya d’articles sobre el cartellisme. Davant 

l’èxit d’aquesta iniciativa, molts industrials van 

apuntar-se a la moda dels concursos per publi-

citar els seus productes, com Codorniu o Cigar-

rillos París, entre d’altres.

Les exposicions i el 
col·leccionisme

A més dels concursos, les exposicions van aju-

dar també a la difusió del cartellisme a Catalu-

nya. A Barcelona va tenir lloc la primera mostra 

de cartells que es va fer a Espanya. L’any 1896 la 

coneguda Sala Parés acollia obres d’autors d’ar-

reu del  món. Dos anys més tard, la mateixa sala 

seria la seu de l’exposició resultant del concurs 

d’Anís del Mono. L’Ateneu barceloní i el cafè Els 

Quatre Gats també van acollir mostres similars 

i, més tard, les exposicions sortirien de les sales i 

s’estendrien pels locals socials.

A principis del segle XX, l’any 1901, entra en 

escena Lluís Plandidura, el major col·leccionista 

de cartells de Barcelona, que també va organitzar 

diferents mostres, una d’elles amb més de mig 

miler d’obres. A partir d’aleshores el cartellisme 

decau. Si fins aleshores els autors eren reconeguts 

pintors, a partir d’ara seran cartellistes professio-

nals els qui signaran. Tot i això, però, a l’Exposi-

ció Universal de Barcelona de 1929 encara es va 

donar una última explosió d’aquesta disciplina i 

es va comptar amb una gran quantitat de cartells.

Entre els noms més destacats dels cartellistes 

catalans trobem el d’Alexandre de Riquer, amb 

un estil clarament influenciat per Mucha i amb 

un toc més decorativista a mesura que va madu-

rant la seva obra. Adrià Gual, el gran home del 

teatre, dóna molta importància a la cal·ligrafia, 

que li serveix com element decoratiu. El més 

original, però, és Ramon Casas, amb un estil 

parisenc, amb influències de Toulouse-Lautrec, 

amb línies simples i una gran potència del color.

Francisco de Cidón

Nascut a València l’any 1871, Francisco de Cidón 

és un dels exponents de les arts gràfiques for-

mat a Barcelona. Dibuixant, pintor, cartellista, 

il·lustrador de revistes i de llibres i autor d’ex-li-

bris, Cidón va viure a Tarragona entre 1907 i 1924, 

on va ocupar una càtedra de dibuix a l’institut.

En la seva etapa a Barcelona, el 1898 va gua-

nyar el tercer premi del concurs de cartells per 

publicitar la marca Codorniu. Un any més tard 

es va iniciar com a il·lustrador de novel·les i va 

presentar el cartell del nou setmanari Iris a la Sala 

de La Vanguardia. A principis del segle XX es va 

donar a conèixer a la Sala Parés com a dibuixant 

i al Reial Cercle Artístic com a pintor d’olis. La 

seva activitat artística inclou en aquella època 

anuncis publicitaris, targetes postals i cartells de 

les mostres celebrades al Reial Cercle Artístic. Al-

�  Cartell dissenyat per Francisco Cidón.
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guns dels seus cartells van formar part de la col-

lecció de l’industrial Lluís Plandidura.

L’any 1903 Cidón va presentar un cartell al 

concurs convocat per Perfumerías Ladivfer: una 

dona sinuosa i amb corbes arregla un ram de 

flors en un interior ambientat amb motius flo-

rals. Es va endur el primer premi amb una obra 

que suposa la seva major contribució al carte-

llisme modernista.

Durant la seva estada a Tarragona se’l va veu-

re en tots els esdeveniments artístics de la ciutat. 

Sota el pseudònim de “Zeuxis”, el gran pintor 

grec que va ser capaç d’enganyar uns pardals 

amb un raïm pintat, va començar una nova fa-

ceta com a defensor del patrimoni arqueològic, 

escriptor i crític d’art a la premsa local. Abans de 

marxar cap a Saragossa, on passaria la resta de 

la seva vida, va inaugurar una exposició de co-

miat amb algunes de les seves obres. En elles es 

pot veure com, amb poques tintes planes, Cidón 

aconseguia impressionants efectes de color.

Petits impresos

La incursió del moviment a Catalunya es va veu-

re fins i tot en el petit imprès. Targes de visita i 

comercials, programes de concerts i teatre, invi-

tacions, menús, esqueles, recordatoris de prime-

ra comunió, etiquetes, capçaleres de factures... 

Tot estava tocat per la vareta del Modernisme. 

En aquest cas també hi havia dues línies: una ti-

pogràfica, amb vinyetes decoratives, i una altra 

amb il·lustracions. Predominava la policromia i 

la fileteria curvilínia amb ús de dues tipografies: 

la gòtica i la grotesca fantasia. Amb aquestes ca-

racterístiques, es tractava d’aconseguir quelcom 

funcional sense deixar de banda l’estètica.

Tipografies modernistes

Les tipografies per a impremta també van veu-

re’s immerses en l’estètica modernista. Als ti-

tulars, portades de llibres i revistes, als cartells, 

anuncis i petits impresos s’imposa una tipogra-

fia moderna d’origen alemany que procedeix 

dels tipus barrocs de grotesca. Les més típiques 

són les inicials i les majúscules de propaganda. A 

Catalunya, Alexandre de Riquer i Ramon Casas 

en són els màxims representants. 

A casa nostra es va donar molta importància 

al tipus gòtic, relacionat amb el moviment de 

bibliofília que va reaccionar contra la industria-

lització de les arts del llibre. Els artistes van crear 

un tipus propi utilitzat en aquestes edicions de 

textos medievals catalans i en impresos de pres-

tigi com diplomes o misses noves.

�  Petits impresos.
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L’art del llibre

Va ser precisament aquest moviment de biblio-

fília el que va influenciar sobre l’aspecte gene-

ral del llibre: la qualitat d’impressió, el paper 

de fil, l’art de l’enquadernació i la importància 

que es va atorgar al gravat en la il·lustració i els 

ex-libris. El llibre modernista es caracteritza per 

una compaginació nova, lliure i asimètrica, amb 

grans marges, amb portades on es poden veure 

filets en arabescos i vinyetes florals, que reflectei-

xen la llibertat formal i el culte a la modernitat 

inherent al moviment.

Els dibuixants més importants van participar 

en la il·lustració de llibres i revistes, concebuda 

com una decoració. A Catalunya, el precursor va 

ser Apel·les Mestres, que va introduir a partir de 

1880 el desequilibri i l’estil japonès en les seves 

composicions. Noms com Alexandre de Riquer, 

Adrià Gual, Josep Triadó, Miquel Utrillo o el 

tarragoní Ricard Opisso en són exemples. 

Pel que fa a l’enquadernació del llibre, els 

modernistes inclouen elements figuratius, so-

vint florals, amb una gama cromàtica pastel i 

composicions asimètriques i descentrades. L’en-

quadernació industrial és un clar reflex de l’estil 

modernista: temàtica simbolista, estilització de 

línies i composició plana.

Ex-libris

El Modernisme és l’època del naixement de l’ex-

libris modern. Aquestes marques de possessió 

dels llibres abandonen qualsevol referència he-

ràldica i es van convertint progressivament en 

un element simbòlic del ser del seu propietari. 

A principis del segle XX aquest art agafa molt de 

relleu entre els col·leccionistes burgesos i les se-

ves biblioteques plenes de llibres, fent ostentació 

de saber i de benestar econòmic.

Un factor determinant per a l’ex-librisme 

català va ser el viatge d’Alexandre de Riquer a 

Anglaterra abans del 1900, on va tenir contactes 

amb els prerafaelites i va descobrir aquest art. 

A Riquer s’uneixen Josep Triadó i Joaquim Re-

nart, ambdós de Barcelona, i per altra banda, els 

reusencs Pau Font de Rubinat i Ramon Casals 

i Vernis, amb influències clarament franceses 

després d’haver estat a París durant l’Exposició 

Universal de 1889. Aquests quatre noms serien 

els responsables de l’impuls dels ex-libris a Ca-

talunya. La difusió que en van fer les principals 

revistes de l’època i diferents exposicions que 

també es van dur a terme van acabar de donar 

empenta a un art que fascinaria la burgesia cata-

lana. A casa nostra, Font de Rubinat, tornant de 

París, va expandir l’ex-libris per Reus, inaugu-

rant la iniciativa del col·leccionisme d’aquestes 

obres a Espanya.

Les pautes estilístiques que seguiren aquests 

artistes gràfics serien les mateixes de sempre: 

nus femenins estilitzats, detalls florals amb vo-

lutes, una imatge romàntica de la dona i de la 

naturalesa. Un bon exemple es pot trobar preci-

sament en els ex-libris que Riquer feu per al seu 

amic Pau Font de Rubinat.

Llegat Babot

Tot i que a Tarragona no es coneixen artistes grà-

fics reconeguts, sí que gaudim d’un fons docu-

mental important sobre la ciutat, on comptem 

amb obres modernistes. Es tracta del llegat Ba-

bot, un catàleg de més de tres mil títols de publi-

cacions locals i nombrosa documentació, alguns 

�  Dues marques 
importants en 
tipografia i en 
enquadernació.
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d’ells de l’època que estudiem en aquest llibre. El 

tarragoní Carles Babot Boixeda, enginyer indus-

trial i bibliòfil, es va dedicar a recopilar llibres i 

documents sobre la seva ciutat natal durant tota 

la seva vida. L’any 2002 la seva família va decidir 

cedir aquest fons a l’Ajuntament de Tarragona 

perquè tothom en pogués gaudir (està arxivat a la 

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona). 

Un any més tard, a títol pòstum, Carles Babot va 

ser nomenat fill predilecte de la ciutat i es va po-

sar el seu nom a un carrer de la zona dels Cossis.

Formen part del llegat Babot 184 cartes de la 

correspondència personal de Josep Pin i Soler 

datades entre 1866 i 1919, signades per perso-

nalitats del món de la política i la cultura del 

moment, com Antoni Gaudí, Narcís Oller, Felip 

Pedrell, Ferran de Querol, Eduard Toda o Josep 

Yxart, entre d’altres. En el catàleg trobem també 

tot un seguit de cartells i petits impresos d’èpo-

ca modernista. 

Opisso

Parlant d’arts gràfiques, cal fer referència a un 

dibuixant de l’època modernista amb vincles 

tarragonins. Ricard Opisso va néixer a la nostra 

ciutat l’any 1880, tot i que amb dos anys ja va 

marxar a Barcelona, on va desenvolupar tota la 

seva carrera artística. Excepte per la medalla al 

“Tarraconense ausente” que la ciutat li va atorgar 

l’any 1953 a la IV Fira d’Art de Tarragona, on es 

va fer una exposició d’alguns dels seus dibuixos, 

Opisso no va tenir cap relació amb el municipi.

Influenciat pels dibuixos de Jean Louis Fo-

rain, Alexandre Steinlen i Toulouse-Lautrec, va 

publicar en diverses revistes modernistes, com 

Luz, Els Quatre Gats, Joventut i ¡Cu-cut!, entre 

d’altres. Va col·laborar amb Gaudí en les obres 

de la Sagrada Família i va estar vinculat al grup 

dels Quatre Gats.

Els seus dibuixos fan sàtira política i social 

i gràficament estan relacionats amb l’Art Nou-

veau. Amb la dictadura de Primo de Rivera, 

Opisso va passar a fer un dibuix més costumis-

ta d’escenes barcelonines plenes de personatges 

realitzant diverses activitats, amb una ambien-

tació viva i una visió alegre de la societat, mal-

grat els moments que es vivien a Catalunya.

�  Prenent el 
te, tinta i 
aquarel·la de 
Ricard Opisso. 
Col·lecció 
família Opisso.
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� Portada, en pergamí, de 
l’àlbum de programes de 
l’Orfeó Tarragoní, obra de 
F. Carbó.
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I
gual que en altres arts, el Modernisme 

es manifesta en la música per la llibertat 

que aporta a la creació artística, buscant 

l’autenticitat per damunt de la bellesa. 

Per això els compositors de l’època s’interessen 

per la música popular i folklòrica. Per dates, la 

majoria d’estudiosos situen el Modernisme mu-

sical entre 1890 i 1920. Els artistes d’aquest mo-

viment, però, es classifiquen com a modernistes 

per l’època de la seva producció musical, no 

perquè s’autoincloguin en aquest moviment. De 

fet, en no haver-hi escola modernista de música, 

cada autor inclou els compositors que vol i no 

sempre coincideixen. Cas apart, però, és Enric 

Morera, un dels noms més destacats de finals del 

segle XIX i principis del XX que va participar en 

les Festes Modernistes de Casas i Rusiñol i que 

tots els autors inclouen en el Modernisme mu-

sical.

Sí hi ha, però, algunes característiques co-

muns en la producció de molts dels músics 

d’aquesta època, entre les que destaca el tren-

cament amb l’estètica italiana i la introducció 

del compositor alemany Wagner. Ja  a meitats 

del segle XIX, noms com Josep Anselm Clavé 

o Antoni Nicolau introdueixen aquest autor a 

Catalunya. El Liceu i el Teatre Principal acullen 

òperes que suposen una autèntica revolució i 

exalten la identitat catalana.

Un altre dels trets distintius del moment a 

Catalunya és el sentiment nacionalista, amb 

obres com El cant de la senyera de Millet o Els 

Segadors de Francesc Alió. Una de les figures 

més representatives del moment, Enric More-

ra, fou l’encarregat d’enllaçar la música cata-

lana amb els moviments musicals de Bèlgica i 

França. El seu pas pel conservatori de Brusel·les 

va suposar la introducció de César Franck i la 

corrent franco-belga al nostre país. Aquesta in-

fluència sumada al wagnerianisme de l’època 

van originar una identitat musical que, a través 

del moviment orfeònic iniciat per Josep Anselm 

Clavé, va trobar en la cançó coral la seva expres-

sió més profunda.

Els Cors de Clavé

La majoria d’estudiosos del Modernisme mu-

sical fan referència a Josep Anselm Clavé com 

l’origen de la música d’aquesta època. Tot i que 

va morir el 1874 i, per tant, és anterior al movi-

ment per dates, la seva obra en favor de la música 

popular fa que molts el classifiquin com a com-

positor  premodernista.

La Revolució Industrial que va viure el nos-

tre país va despertar la consciència obrera a tra-

vés del moviment coral de Clavé. Ell fou qui el 

1862, en un dels concerts corals per a treballa-

dors de fàbrica, va interpretar el cor dels pele-

grins de Tannhäuser. Anys més tard, Antoni Ni-

colau començaria a interpretar altres fragments 

de les òperes de Wagner. Això marcà l’inici d’un 

nou corrent estètic en el marc musical que ver-

tebrà la creació i la interpretació que es va fer a 

Catalunya fins a la dècada dels 20 del segle XX.

L’any 1850 Clavé fundà La Fraternitat, una 

societat de cant coral. Aquest tipus de societats 

de cant col·lectiu, de diferent signe ideològic i 

polític, ha tingut una gran influència en la vida 

popular del nostre país i són un fidel reflex del 

nostre renaixement nacional. Quaranta anys 

més tard (1890), quan la cultura i la societat 

estaven ja sota els influxos del Modernisme, el 

cant coral català tenia un signe completament 

claverià. Anys més tard, però, en les primeres 

dècades del s. XX, els cors de Clavé van ser subs-

tituïts per l’obra de Millet i el seu Orfeó Català.

L’Orfeó Català i referències al 
país

L’any 1891 Amadeu Vives i Lluís Millet fundaven 

l’Orfeó Català, una societat que va ser el model 

de tot un seguit d’orfeons que van anar sorgint 

arreu del país. El naixement de l’Orfeó Català 

respon a un canvi en la societat catalana. Es vivia 

un bon moment econòmic, amb un ràpid crei-

xement industrial, que repercutiria en el terreny 

artístic i cultural. La classe burgesa, farta de l’im-

mobilisme de l’Estat espanyol i de la seva deca-

dència, formà Unió Catalanista i la Lliga, d’acord 

amb el nou pensament derivat de la Renaixença. 
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Aquests nous horitzons implicaven noves es-

tructures socials, entre elles, l’Orfeó Català. 

Estava format per gent de classe mitjana, no 

pel proletariat, com era el cas dels Cors de Cla-

vé. Els membres de l’Orfeó tenien un cert ni-

vell cultural i, per això, superava en qüestions 

de mètode i de concepció musical i ideològica 

al moviment claverià. Així, l’Orfeó Català re-

presenta l’expressió musical d’aquell catalanis-

me conservador burgès que impregnava la vida 

artística i cultural catalana, molt allunyat dels 

Cors de Clavé, pròxims al republicanisme i a 

l’obrerisme. 

L’any 1909, Domènech i Montaner construïa 

un dels edificis més emblemàtics del Modernis-

me català, el Palau de la Música, que es conver-

tiria en seu de l’Orfeó Català de Vives i Millet.

D’altra banda, una referència inexcusable és  

el compositor Felip Pedrell (Tortosa, 1841 – Bar-

celona, 1922), el qual va ser un dels grans im-

pulsors de la recuperació de la música popular i 

antiga. Va composar diverses òperes (entre elles, 

destaca Els Pirineus) i va unir el wagnerianisme, 

els cants populars i la investigació musicològica 

que va quedar plasmada en els seus treballs sobre 

la música religiosa hispànica. Considerat com el 

pare de la ciència musicològica al nostre país, els 

primers contactes amb la música els va tenir de 

la mà del Cor de la Catedral de Tortosa i als 15 

anys va composar un “Stabat Mater” a tres veus. 

El 1863 es traslladà a la ciutat de Barcelona per 

continuar els estudis de música. Després viatjà a 

Roma i París, becat per les diputacions de Tarra-

gona i Girona. El 1894 marxà a Madrid, on fou 

nomenat professor del conservatori l’any 1915.

Els seus viatges a Itàlia i França van fer que Pe-

drell fos un dels primers compositors catalans a 

contactar amb la música estrangera, un fet que 

va influenciar en la seva producció, majorità-

riament de música popular i culta. Fou un dels 

introductors de Wagner a Catalunya i Espanya. 

Mestre de figures de l’època com Enric Grana-

dos, Manuel de Falla, Robert Gerhard (nascut a 

Valls, va desenvolupar la major part de la seva 

carrera a Anglaterra), Isaac Albéniz o Lluís Millet, 

va fundar escoles de música arreu de Catalunya 

i Espanya. Va composar òperes, obres líriques, 

poemes simfònics i música religiosa i de cambra.

�  Cartell d’actuació a Tarragona, el 31 de maig de 1903, de l’Orfeó Català.
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Josep Gols

Nascut als Pallaresos l’any 1870, Josep Gols fou 

un músic, compositor i pedagog que va morir a 

La Canonja l’any 1938. Estudià música al Semi-

nari Pontifici de Tarragona i més tard va cursar 

la carrera de Magisteri. Fou professor de música 

a l’Escola Normal de Tarragona, mestre a Cons-

tantí i compositor i mestre de capella a diverses 

esglésies de Tarragona. 

Entre el 1906 i el 1930 fou director de l’Orfeó 

Tarragoní, càrrec on el substituiria el seu fill Xa-

vier Gols, figura destacada de la història musical 

de la nostra ciutat. Va fundar l’Orfeó Canon-

gí, del que també en va ser director. El 1923 va 

organitzar l’Aplec d’Orfeons de les comarques 

tarragonines, on van participar 700 cantaires de 

6 orfeons de Reus. La seva producció musical la 

composen cançons populars, música sacra i una 

quinzena de sardanes.

L’Orfeó Tarragoní

Des dels inicis del segle XX planejava la idea a 

Tarragona de crear un orfeó que continués l’obra 

artística i social fundada per Josep Anselm Clavé 

i que donés glòria a la nostra ciutat. L’any 1903, 

una visita de l’Orfeó Català a Tarragona aixecà 

els ànims dels tarragonins i, segons Eduardo Bai-

xauli en el seu llibre Tarragona musical, donava 

l’empenta que faltava per fundar un orfeó a la 

nostra ciutat. El 1906 el somni es convertia en 

realitat. El mestre Gols (Josep Gols) es posava al 

capdavant de l’Orfeó Tarragoní en el seu acte in-

augural, el dia 7 de desembre, al Teatre Principal 

de la ciutat.

Després d’una dilatada activitat coral, amb 

actuacions arreu de Catalunya i d’Espanya, la 

Guerra Civil i la victòria dels nacionals posava 

punt i final al que havia estat una de les socie-

tats més destacades del teixit artístic tarragoní. 

L’Orfeó Tarragoní és un de tants casos que van 

ser estroncats durant i després d’aquesta guerra. 

Els supervivents van decidir no tornar a reviure 

si s’havien de posar sota l’aixopluc d’Educación 

y Descanso. Així moria aquesta societat coral 

que va arribar a acollir 170 cantaires.

Per la seva banda, l’Orfeó Canongí va ser 

fundat l’any 1930 per Josep Gols, després d’anys 

al capdavant del seu homòleg a Tarragona. 

Aquesta massa coral sí continua amb vida avui 

dia i convoca periòdicament el Premi d’Assaig 

Mestre Gols sobre temes canongins.

�  L’Orfeó Tarragoní, el 28 de gener de 1916 al Teatre Principal. Aquell dia va interpretar la peça Remordiment amb 
lletra de Joan Ruiz Porta i harmonia d’Enric Morera, homenatjat que va assistir al concert. A la fotografia, el 
mestre Gols amb els integrants de l’Orfeó.
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�  Elements gràfics promocionals de diverses accions en el temps de l’Orfeó Tarragoní. 
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� Coberta de la monografia 
en llibre Yxart 1852-1895.
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E
l Modernisme literari a Catalunya se 

situa, segons la majoria d’autors, l’úl-

tima dècada del segle XIX i la primera 

del XX, amb unes característiques for-

ça similars a les de la resta d’arts d’aquest movi-

ment: musicalitat, presència de la natura, recerca 

de la bellesa perfecta... Aquest moviment tindrà 

a Catalunya una dimensió reformadora i revo-

lucionària. No només es tracta de modernitzar, 

sinó de contraposar-se a una societat immobi-

lista i antiquada. L’objectiu és situar la cultura 

catalana a nivell europeu.

Ja l’any 1880 comencen a sorgir noves acti-

tuds culturals amb una voluntat modernitzado-

ra, actituds que queden ben paleses amb l’apa-

rició de la revista L’Avens. Una dècada més tard, 

sorgirà el Modernisme com a moviment literari 

amb l’articulació dels personatges més renova-

dors al voltant d’un mateix programa. L’Avenç 

en la seva segona etapa (1889-1893) n’és la pla-

taforma més influent. Són els anys de les expo-

sicions a la Sala Parés de Rusiñol i Casas, dels 

articles de Maragall al Diario de Barcelona i dels 

de Casellas a La Vanguardia. 

L’Avens ha passat a ser L’Avenç. Aquest can-

vi de grafia no és una casualitat, és la primera 

mostra d’una campanya de reforma lingüística 

que s’inicia aleshores i que té una justificació: 

aconseguir una llengua moderna que sigui usa-

da en totes les manifestacions d’una societat 

desenvolupada. Els objectius d’aquesta norma-

lització són clars: desplaçar la Renaixença i mo-

dernitzar-se, equiparar-se amb la resta d’Europa 

i crear una llengua pròpia, però amb esperit cos-

mopolita. Cal citar en aquest procés d’europeït-

zació el destacat paper de Joan Maragall, que va 

introduir la cultura alemanya a Catalunya, amb 

noms com Goethe, Wagner, Novalis i, sobretot, 

Nietzsche amb el “superhome”, un home nou 

que desmitifica els valors tradicionals. Altres 

autors amb forta influència a casa nostra foren 

Ibsen, Maeterlinck, Mallarmé o Rossetti, entre 

d’altres.

Intel·lectuals versus burgesia

En la literatura modernista s’imposa la recreació 

d’un món intuït, imaginat, un simbolisme que 

rebutja el positivisme i el cientifisme naturalista. 

Els modernistes proposen recuperar l’home in-

dividual, natural. Propugnen l’art per l’art. En un 

moment en què la revolució industrial ha creat 

una burgesia adinerada, els fills d’aquesta classe 

social s’inclinen cap a oficis artístics i literaris. Vi-

uen per l’art, no de l’art. Es revolten contra la ge-

neració anterior i busquen una professió vocaci-

onal sense pensar en la compensació econòmica, 

una actitud contraposada al materialisme burgès.

Així doncs, intel·lectuals i burgesos es rebut-

gen. Els artistes presenten la realitat tal com és 

per provocar una transformació en la societat. 

S’enfronten a la problemàtica social, ja sigui de 

manera individual o col·lectiva. És l’anomenat 

regeneracionisme o naturalisme, que defensa 

l’art com una eina per transformar la realitat. 

Un cop més, L’Avenç monopolitza aquesta acti-

tud i defensa el proletariat.

Aquesta radicalització de l’art, precedida de 

la desaparició de l’esmentada revista, porta a la 

decadència de la literatura, segons alguns au-

tors. És aleshores quan comença a prendre re-

lleu la vessant més esteticista, l’art com a refugi 

de l’artista. Ens trobem ja en la segona fase del 

Modernisme literari (primera dècada del segle 

XX). Uns, farts del fracàs de l’artista per trans-

formar la societat, i els altres, farts de crear una 

nova cultura sense comptar amb el suport de les 

classes dirigents, comencen a moderar les seves 

actituds agressives. El desastre colonial de 1898 

se suma a aquesta decepció provocant l’actuació 

de la classe burgesa, que crea un nou moviment 

nacionalista, la política catalanista.

Poesia

Si fem un desglossament, trobem característi-

ques específiques en cada una de les vessants: 

poesia, novel·la i teatre. En poesia, els autors re-

butgen la tradició dels Jocs Florals i enllacen amb 

els corrents poètics europeus: simbolisme, deca-

dentisme... A Catalunya es creen dues corrents: 
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la formalista, reflectida en l’obra de Jeroni Zanné 

i Guillem Tell i Lafont, i una de més espontània, 

encapçalada per Joan Maragall. Aquesta última 

és una poesia que enalteix la vida i descriu expe-

riències vitals a través de versos emotius i direc-

tes i utilitzant un lèxic molt senzill.

Novel·la

La novel·la modernista recrea ambients vagues i 

suggeridors, presenta individus rebels que volen 

transformar l’entorn. Destaca la novel·la rural, 

que mostra un home enfrontat a la natura; la 

novel·la decadentista, que reprodueix els efectes 

de la realitat sobre l’artista; i la novel·la costu-

mista, un relat de la societat del moment. Les 

obres més representatives d’aquest últim gènere 

són Sol·litud, de Víctor Català, i Els sots feréstecs, 

de Raimon Casellas.

Teatre

Pel que fa al teatre, es produeix un canvi d’es-

tètica sobre els escenaris per connectar amb el 

teatre europeu. Sorgeixen dues tendències: el 

teatre ideològic, que segueix el model del noru-

eg Ibsen, amb autors com Joan Puig i Ferreter i 

Ignasi Iglésias, i el teatre simbolista, que segueix 

el belga Maeterlinck, amb noms com Santiago 

Rusiñol i Adrià Gual.

Literatura modernista a 
Tarragona

Durant el segle XIX, i segons paraules de Magí 

Sunyer en el llibre El Modernisme literari a Tar-

ragona, la nostra ciutat “va contribuir a la re-

dignificació de la llengua catalana a través de la 

literatura”. El mateix Sunyer destaca tres noms 

d’aquesta època a Tarragona: Josep Pin i Soler, 

literat destacat del XIX, molt connectat amb la 

ciutat, però que va passar la major part de la 

seva vida adulta entre França, Occitània, Bèlgica 

i Barcelona; Josep Yxart, d’una generació poste-

rior i considerat autor del primer Modernisme 

literari segons alguns autors; i Domènec Guan-

sé, un dels millors prosistes de preguerra. Un 

altre nom que no podem deixar d’anomenar és 

el d’Antoni Rovira i Virgili, amb una important 

acció política, però també periodística i literària 

a Tarragona.

Diverses entitats portaven la vida cultural a 

la nostra ciutat, la més destacada de les quals fou 

l’Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera. Cada 

una d’elles editava diverses revistes: el Centre 

Català (1893) publicava Gent Jove, El Álbum, 

L’Oreneta i Els Felius; Les Quatre Barres edita-

va la revista Pàtria; i una escissió de l’Ateneo va 

crear l’Ateneu de Tarragona, la veu del qual era 

la revista Tarraco.

Les primeres mostres de Modernisme li-

terari a Tarragona, però, es van poder llegir a 

les pàgines del setmanari republicà El Francolí 

(1895), una publicació en castellà que admetia 

col·laboracions en català. En ella s’hi poden tro-

bar escrits sobre l’actualitat modernista. En la 

publicació bilingüe El Álbum (1895-1896), del 

Centre Català, també es respira Modernisme, 

tot i no tenir cap secció específica sobre el mo-

viment.

A partir de l’any 1900, tal com hem explicat 

anteriorment, hi ha un canvi en el panorama 

ideològic, un canvi que també arriba a Tarrago-

na. La producció literària està en el moment de 

màxim esplendor, però la majoria de les obres 

les trobem en les publicacions periòdiques.

Les revistes

Magí Sunyer destaca diverses revistes durant 

aquesta primera dècada del segle XX. En el bàn-

dol catalanista trobem dues publicacions: Lo 

Camp de Tarragona, veu de l’Associació Cata-

lanista de Tarragona i sa comarca (1900-1907), 

una publicació no específicament literària, però 

amb moltes col·laboracions d’aquest tipus; i Pà-

tria, revista, aquesta sí, clarament literària i òr-

gan de la societat Les Quatre Barres. Ambdues 

tenen pràcticament els mateixos col·laboradors, 

entre els que trobem Agustí M. Gibert, Joan Ruiz 

i Porta, Bernabé Martí i Bofarull i Lluís Benaiges, 

entre d’altres.
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En el bàndol federal, en canvi, no trobem 

cap revista literària, només publicacions periò-

diques en castellà que admetien col·laboracions 

en català, com La Justicia o La Avanzada, amb 

articles d’Antoni Rovira i Virgili i poesies d’An-

toni Isern, entre d’altres.

Per acabar, Sunyer destaca una darrera pu-

blicació, la revista mensual Tarraco, òrgan de 

l’Ateneu de Tarragona, amb una estètica que ja 

se situa en el Noucentisme, però amb textos de 

Pin i Soler i poemes de Carner.

D’altra banda, i com acció de grup, els es-

criptors modernistes tarragonins van participar 

en les anomenades Vetllades d’Art Modern, “un 

intent de catalanitzar i modernitzar el teatre”, 

en paraules del mateix autor, que va fracassar. 

Pel que fa als escriptors, tot i que el Modernis-

me literari tarragoní només va aportar un nom 

destacat a la literatura catalana, Antoni Rovira i 

Virgili, segons Magí Sunyer, “va tenir una repre-

sentació local ben digna en Joan Ruiz i Porta, 

Francesc Carbó, Lluís Benaiges o Bernabé Martí 

Bofarull, com a més destacats entre el conjunt”.

Josep Pin i Soler

Prosista, traductor i dramaturg, Pin i Soler 

(Tarragona, 1842 - Barcelona, 1927) va estudi-

ar Magisteri a la nostra ciutat i més tard es va 

traslladar a Madrid per cursar la carrera de Filo-

sofia i Lletres, però es va haver d’exiliar a França 

en veure’s implicat en els aldarulls de la “Nit de 

Sant Daniel”, quan l’autoritat va reprimir de for-

ma violenta un grup d’estudiants que protestava 

per la deposició de diversos càrrecs universitaris 

liberals contraris a Isabel II. 

A Marsella, durant l’exili, va escriure els seus 

primers textos, Quadros de costums marítimes, 

publicat al diari tarragoní La Prensa. La seva 

primera obra fou La família dels Garrigas, pu-

blicada l’any 1887, 17 anys després d’haver-la 

escrit, gràcies a Yxart. És l’inici d’una trilogia 

que completen Jaume (1888) i Níobe (1889). El 

1889 es va instal·lar a Barcelona i començà a es-

criure teatre. L’any 1912 ingressà a l’Acadèmia 

de Bones Lletres de Barcelona i cinc anys més 

tard a la de la Llengua Catalana.

Pin i Soler fou conegut principalment com 

a novel·lista. La trilogia esmentada, dedicada 

a Tarragona, és un retrat de la societat catala-

na del vuit-cents en el moment de la crisi del 

model pairal català. Com a dramaturg, introduí 

la comèdia burgesa al teatre català. També va 

publicar narrativa de viatges, crítica literària i 

diversos articles d’opinió en diferents publica-

cions periòdiques.

Josep Yxart

Nascut el 1852 a Tarragona, Yxart fou crític li-

terari i d’art, historiador, periodista, traduc-

tor, poeta i narrador. Cursà estudis de Dret a la 

Universitat de Barcelona. Ja en l’adolescència, a 

finals de la dècada dels anys seixanta del segle 

XIX, i arran del contacte amb el seu cosí Narcís 

Oller —amb qui va mantenir durant tota la seva 

vida un fort vincle—, començà a escriure qua-

dres costumistes i poemes. No va ser fins el 1877, 

però, quan marxa a Barcelona per estudiar Dret, 

quan començà a dedicar-se professionalment a 

les lletres, escrivint a La Renaixença i, més tard, 

a La Llumanera de Nova York. Dos anys més tard 

va escriure el seu primer assaig, Lo Teatre Català, 

premiat als Jocs Florals d’aquell any (1879), que 

el revelaria com un dels crítics més reveladors 

del país.

Col·laborador i editor de la revista Arte y 

Letras, més tard dirigí la Biblioteca Clásica Es-

pañola, on travà amistat amb Pérez Galdós i 

Azorín, entre d’altres. Va traduir diverses obres i 

fou nomenat membre de la Real Acadèmia de la 

Història. Destaca també la seva producció arti-

culística en revistes com L’Avenç, La Publicidad 

o La Vanguardia, entre moltes altres.

Especialment reconeguts són els seus assajos 

sobre teatre. El 1886 inicià la publicació de cinc 

anuaris, sota el títol El año pasado, on aplega les 

seves reflexions sobre la vida cultural barceloni-

na. Traductor de Schiller i intel·lectual eminent, 

va presidir els Jocs Florals i l’Ateneu cap al final 
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de la seva vida. La seva mort prematura a causa 

d’una malaltia (1895) es va produir en el mo-

ment del seu màxim reconeixement.

Antoni Rovira i Virgili

La figura tarragonina amb més projecció fou, 

sens dubte, Antoni Rovira i Virgili, periodista i 

lingüista, però, sobretot, amb una destacada car-

rera política. Rovira i Virgili (Tarragona, 1882 

– Perpinyà, 1949) fou militant d’Esquerra Repu-

blicana de Catalunya i president del Parlament 

de Catalunya a l’exili.

L’any 1900 va marxar a Barcelona per estu-

diar Dret, una carrera que no acabaria fins 15 

anys més tard a causa de la mort de la seva mare. 

Fou periodista i redactor especialitzat en polí-

tica estrangera i en història nacional catalana i 

escrigué en publicacions com El Poble Català, 

L’Esquella de la Torratxa, La Veu de Catalunya, 

La Publicitat... Fundà i dirigí la Revista de Cata-

lunya (1924) i el diari La Nau (1927).

Autor de molts llibres sobre el fet català, se 

li coneixen títols com Història dels moviments 

nacionals, El nacionalismo catalán, Nacionalisme 

i federalisme i Història nacional de Catalunya, 

entre d’altres.

Com a polític, va fundar a Tarragona la Jo-

ventut Federal. Col·laborà amb Enric Prat de la 

Riba a la Mancomunitat de Catalunya i fundà 

Acció Catalana (1922), de la qual se’n separà per 

divergències doctrinals. L’any 1930 va fundar 

Acció Republicana de Catalunya i dos anys més 

tard va ingressar a ERC. Diputat al Parlament 

de Catalunya i escollit vicepresident primer del 

Parlament l’any 1938, a la fi de la Segona Guer-

ra Mundial va formar part, a França, del govern 

del president Irla. El 1946 s’instal·là a Perpinyà, 

d’es d’on va continuar escrivint llibres que van 

aparèixer pòstumament.

Des de 1991 la universitat pública de les co-

marques de Tarragona porta el seu nom, Uni-

versitat Rovira i Virgili.

Domènec Guansé

Periodista, novel·lista, traductor i de formació 

autodidacta, Domènec Guansé (Tarragona, 1894 

– Barcelona 1978) fou deixeble de Rovira i Vir-

gili. Està considerat un dels millors prosistes de 

preguerra. La seva carrera literària va començar 

al Diari de Tarragona, com a col·laborador. L’any 

1924 s’instal·là a Barcelona, on exercí de crític li-

terari a diferents revistes del moment.

Com a narrador, publicà novel·les on ana-

litza el món femení, com La clínica de Psiquis 

(1926) o La Venus de la careta (1927). Durant el 

seu exili a França (1939) va publicar dues obres 

de teatre. Va acabar vivint a Xile, on fou director 

de Germanor i un dels promotors de les activi-

tats del Centre Català. Durant aquest període 

va publicar la seva gran obra, Retrats literaris 

(Mèxic, 1947), reeditada i corregida l’any 1966 

sota el títol Abans d’ara. El 1963 va tornar a Bar-

celona i va publicar diverses biografies i retrats 

literaris.

�  Retrat al llibre Yxart de l’escriptor tarragoní de la 
nissaga dels Moragas. 





197EL MODERNISME A TARRAGONA

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

alegreT Tondo, Josep M. Il·lustres tarragonins 
que he conegut. Recull de recordances fetes en 
veu alta. Arola editors, Tarragona, 2002.

arnavaT, Albert; cabré, Tate. Arquitectura mo-
dernista del Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre. Diputació de Tarragona, Tarragona, 
2011.

brull alabarT, Josep Maria. La targeta postal a 
Tarragona. 100 anys d’història (1897-1966). 
Arola editors i Port de Tarragona, Tarragona, 
2014.

buqueras Bach, Josep Maria. Arquitectura de 
Tarragona, siglos XIX y XX. Llibreria Guardi-
as, Tarragona, 1980.

buqueras bach, Josep Maria. Arquitectura de 
Tarragona des del segle XII. Ajuntament de 
Tarragona, Tarragona, 1991.

buqueras bach, Josep Maria. Articles a la revis-
ta TAG. Col·legi Oficial d’Aparelladors, Ar-
quitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Tarragona, Tarragona, 2000-2013.

buqueras bach, Josep Maria; Rosa, Manuel. Tar-
ragona també és modernista. Vídeo de Medi-
aros productions, Tarragona, 2010.

cadena, Josep Maria. Opisso 1903-1912. Àmbit 
serveis editorials, Barcelona, 2013.

calle, Rafael; benages, Rafael. Tarragona, segle 
XX a través de les postals. Fora Muralla (vol. 
V). Societat Filatèlica i Numismàtica de Tar-
ragona, Tarragona, 1993.

DDAA. Revista Tècnica de la Propietat Urbana. 
Cambra de la Propietat Urbana Tarragona, 
Tarragona, (1960-1985).

DDAA. Jujol, Rubió, Martinell. Delegació a Tar-
ragona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya i Balears, Tarragona, 1976.

DDAA. Arquitectura del Camp (Guia). Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya-Demar-
cació de Tarragona, Tarragona, 1995.

DDAA (coordinació Jordi Piqué). El segle XX a 
Tarragona. Nou Diari, Tarragona, 1995.

DDAA. El Modernisme, pintura i dibuix. Thema 
equip editorial, Barcelona, 2002.

DDAA. El Modernisme literari a Tarragona. Aro-
la editors, Tarragona, 2006.

DDAA. Santiago Rusiñol. L’artista total. Diputa-
ció de Barcelona, Barcelona, 2007.

DDAA. Catalunya. Guia d’Arquitectura Moder-
na 1880-2007. Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya i Triangle editorial, Barcelona, 
2007.

DDAA. Patrimoni, memòria i identitat. URV i 
Silva Editorial, Tarragona, 2008.

DDAA. Teatre Metropol cent anys 1910-2010. 
Quaderns de l’Arxiu, Ajuntament de Tarra-
gona, 2010.

DDAA. El còmic a Tarragona. Monogràfic revis-
ta Kesse, núm. 45, Centre d’Estudis Històrics 
i Socials Guillem Oliver, Tarragona, 2011.

Farré I sanpera, M. Carme (ed.). L’Arquitectura 
en la Història de Catalunya. Caixa de Catalu-
nya, Barcelona, 1987. 

Ferrer, M. Antònia. Història de Tarragona, una 
ciutat mediterrània. Arola Editors, Tarrago-
na, 2006.

FIgueras, Lourdes; manadé, Maria; TarraTs, 
Francesc. Domènech i Montaner, el seu llegat 
tarragoní. ForBooks Ediciones, Barcelona. 
2010.

Flores, Carlos. Gaudí, Jujol y el Modernismo 
catalán. 2 vols. Aguilar ediciones, Madrid, 
1982.

FonTbona, Francesc. Carles Mani, l’escultor ma-
leït. Viena Edicions i Diputació de Tarrago-
na, 2004.

gIsberT canes, Joan. Tarragona: escultures, làpi-
des i fonts. Arola editors, Tarragona, 2003.

guTIérreZ, Agustí. Casa oberta. Un segle de Coo-
perativa Obrera Tarraconense. Silva Editorial, 
Tarragona, 2005.



198 EL MODERNISME A TARRAGONA

Jordà, Antoni. Història de la ciutat de Tarragona. 
Cossetània edicions, Valls, 2006.

JuJol Jr., Josep M. Jujol a Tarragona. Arxiu Jujol, 
els Pallaresos, 2010.

llInàs, José; sarrà, Jordi. Josep Maria Jujol. 
Taschen, Köln, 2007.

moranT clanxeT, Jordi. Músics de Tarragona: 55 
apunts biogràfics de músics tarragonins. Edi-
torial Escua, Barcelona, 2010.

orenes, Francesc. Ex-libris de la propietat dels 
llibres. Arola editors, Tarragona, 2010.

orTueTa, Elena de. De l’erudit al turista. Inici de 
la projecció del patrimoni artístic i cultural 
de Tarragona (1834-1933). Cercle d’Estudis 
Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp 
de Tarragona, Tarragona, 2004.

orTueTa, Elena de. Tarragona, el camí cap a 
la modernitat. Urbanisme i arquitectura. 
Lunwerg editores, Barcelona, 2006.

quíleZ I corella, Francesc. El cartell modern a 
les col·leccions del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. MNAC, Barcelona, 2007.

ràFols, J. F.. Modernisme i modernistes. Edicions 
Destino, Barcelona, 1982.

rIcomà, F. Xavier; rIcomà, Rosa M. Rusiñol a 
Tarragona, paisatges i amistats. Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona, Tar-
ragona, 1995.

rovIra sorIano, Jordi; dasca roIgé, Andreu. El 
Mausoleu de Jaume I. Una obra modernista 
de Domènech i Montaner a Tarragona. Bibli-
oteca Tarraconense, Tarragona, 1992.

salcedo mIlIanI, Antonio. L’art del s. XX a les 
comarques de Tarragona. Arola editors, Tar-
ragona, 2001.

serra, Anna Isabel. Recorregut per la Tarragona 
modernista. Cossetània Edicions, Valls, 2003.

serra, Anna Isabel; guIllén, Magdalena; escoda, 
Pep. Mercat Central de Tarragona. Un Mercat 
de Vida. Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Tarragona, Tarragona, 
2010.

sunyer, Magí. La ciutat nova. Literatura sobre 
llibertat, igualtat i catalanisme. Onada edici-
ons, Benicarló, 2009.

vIdal ragaZZon, Rafael; gIner FIlella, Ramon. 
El comerç a la Rambla de Tarragona. Pas a 
pas. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tarragona, Tarragona, 2013.

vIdal ragaZZon, Rafael; Giner Filella, Ramon. 
La Rambla de Tarragona. Un passeig al llarg 
del temps 1854-2004. Ajuntament de Tarra-
gona i Gràfiques Gibert, Tarragona, 2004.

vIrgIlI I sanromà, Josep. Tarragona 1900. Caixa 
de Tarragona, Tarragona, 1987.

ARXiUS cONSULTATS

·  Aula d’Art. Universitat Rovira i Virgili.

·  Arxiu de l’Ajuntament de Tarragona.

·  Biblioteca-Arxiu Col·legi Oficial d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edi-
ficació de Tarragona.

·  Departament de Cultura de la Generalitat.

·  Fons Josep Maria Buqueras Bach.

·  Fons Manuel Rivera Moral.



ÍNDEX

InTroduccIó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

urbanIsme a Tarragona (1880-1930)  . . . . . . . . . . . . 11

paTrImonI modernIsTa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

arquITecTura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

esculTura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

mobles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

pInTura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

dIsseny gràFIc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

músIca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

lITeraTura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

bIblIograFIa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197





EL  MODERNISME
A  TARRAGONA

JOSEP MARIA BUQUERAS BACH

[ÍNDEX ONOMÀSTIC]





Josep Maria Buqueras • El Modernisme a Tarragona • Onomàstica       3  

[ÍNDEX ONOMÀSTIC]

Adell, Maria Lluïsa: 50, 51
Adserias, Fèlix: 165, 168
Alarma, Salvador: 34
Alasà Rovira: 12
Albareda, Antonio: 23, 27, 96.
Albéñiz, Isaac: 187
Alegret, Adolfo: 13, 14.
Aleu Padreny, Miquel: 56, 57, 157
Alió, Francesc: 186
Almeda Ramonacho, Pere: 21
Almenara, Ramon: 49
Álvarez, Modesto: 177
Anglada Camarasa, Hermen: 168
Arana i Esteve, Josep: 29, 134, 139, 169
Armengol, Pau: 87
Arnau, Eusebi: 160
Arriba y Castro, Benjamín: 113 
Artusa Coma, Antoni: 48, 87
Ateneu de Tarragona: 165, 175, 193, 194
Àvila, Lluís: 128
Aymat Jordi, Luis: 89
Azorín: 188                                                

Babot: 182
Badia Ripio, Pau: 162
Baguers: 135
Balcells de Suelves, Antoni: 134
Balcells, Josep: 38
Ballesteros, Josep Fèlix: 9, 34                                                                                                                                
Bañeras, Lluís: 116   
Barba Masip, Francesc: 15, 44, 64, 131
Barba Miracle, Alfons: 60, 82, 140, 144 
Baró, Baldomer: 126
Bassegoda  i Amigó, Bonaventura: 153
Batlló: 156, 162
Beardsley, Aubrey Vincent: 178
Benaiges, Lluís: 188, 193
Bellido, Saturnino: 18
Berenguer i Mestres, Francesc: 153
Berlín: 174
Bertran Ilari, Josep: 9
Blay, Miquel: 160, 162
Bofarull  (Els Pallaresos): 156
Bofarull (Tarragona): 157

Bofarull, Dolors: 42
Bofarull, Francesc: 130
Bonet Amigó, Luis: 14
Bonet Ferrer, Vicente: 121
Bonet, Vicenç: 132
Bonet Zuanuy, Constantí: 76, 77.
Borràs Fa, Jordi: 135
Bosch, Narcís: 116
Boxó: 44, 157                                                                                                        
Bridgman, Eduard: 65, 66  
Briones, José Luis: 75
Bru i Balart, Àngel: 169
Bru, Lluís: 116
Brull, Joan: 173
Brull, Tomàs: 17
Brussel·les: 174                                     
Buonamico Buffalmacco: 174                                                     
Buqueras Bach, Josep Maria: 9, 21, 53 
Buqueras–Eroles: 167
Busquets, Joan: 27, 157

Cabestany, Josep: 69, 70, 78
Cabré Alentorn, Josep: 132
Cabré Villalobos, Rafael: 99
Calaf, Helena: 116
Carbó, Francesc: 194
Carner: 194
Carreras, Bonaventura: 113                                                                           
Casals i Vernís, Ramon: 182
Casas, Ramon: 7, 172, 173, 174, 175, 178, 

180, 181, 186, 192
Casas Hierro, Marià: 123
Casasús, Josep: 84
Casellas, Antoni: 101
Casellas, Raimon: 193
Caselles Tarrats, Pere: 56
Cases, Llorenç: 38
Castelar, Emili: 398
Castellarnau Espina, Ferran de: 67                                                                
Castells Vilaseca, José: 89
Catalá, Joseph: 189
Castells Vilaseca, José: 89
Catedral de Tarragona: 171
Cercle de Sant Lluc: 172



4      Josep Maria Buqueras • El Modernisme a Tarragona • Onomàstica

Cervantes, Gaspar de: 131
Chéret, Jules: 178
Cidón, Francisco de: 162, 178, 180, 181
Clanxet, Lluís: 84
Clarasó: 7, 160
Clavé, Josep Anselm: 186, 188
Cobos: 15, 49, 55
Colònia Güell: 162                                                                                                
Comamala Archè, Manuel: 89
Comte de Rius: 162
Cons, Antonio: 84
Cornadó, Pau: 111
Corsini i Senespleda, Lluís: 98, 118
Costa Pallejà, Jaume R: 9
Crivillé, Josep: 38

Deering, Charles: 175
Degas, Edgar: 172
Delclòs, Pau: 67
Domènech i Estapà, Josep: 153
Domènech i Montaner, Lluís: 

9,53,114,116,152,153,154,156, 157, 160, 
187

Domènech Roura, Pere: 114, 116

Egea, Rosa: 67
El Catllar: 149
Els Pallaresos: 156, 158
Enrich Moncunill, José: 89                                                                           
Escorsa Sòria, Joan: 58, 59                                                                           
Esquerra Republicana de Catalunya: 195
Estela, Pere: 182

Falla, Manuel de: 187                                                                                    
Falqués i Urpí, Pere: 153
Fernández Prat, Armand: 138
Ferran i Icart, Pere: 161, 174
Ferraté, Manuel: 49
Ferrer, Fèlix: 18, 132
Figueras, Estanislau: 21
Figuerola, Lluís: 84       
Florencia: 174                                                                                
Font Carreras, August:  131, 132, 133                                                            
Font de Rubinat, Pau: 182
Fonts Barberà, Pilar: 23, 119, 157
Forain, Jean Louis: 183
Fossas Martínez, Juli Maria: 9, 85, 157
Frank, César: 186
Gallart, Bruno: 116

Gallisà i Soqué, Antoni Maria: 153
Gargallo, Pau: 160
Gaudí Cornet, Antoni: 9, 29, 32, 33, 34, 53, 

67, 138, 152, 153, 155, 156,     161, 162, 
183

Gaudí, Francesc: 67
Gerhard, Robert: 187
Gibert, Agustí M: 193
Gibert, Emília: 130
Gibert, Jacint: 139
Gibert, Joaquima: 130
Gibert Mosella, Ramon: 128
Gibert, Teresa: 129, 130
Girona: 187
Girona, Josep: 84                                                                                           
Girona Cuyàs, Luis: 89
Gols, Josep: 188, 189
Gols, Xavier: 188
Goethe: 192
Gómez de Membrillera, Francisco: 18, 72, 

77, 78
Granada, Joan: 38
Granados, Enric: 187
Grau: 117                                                                                    
Grau Vallespinós, Joan Baptista: 67                                                            
Gual, Adrià: 178, 180, 182, 193
Guansé i Salesas, Domènec: 195
Guasch Barrufe, Antonio: 89
Guinovart: 139
Gustems Vidal, Lluís: 23,97

Hernández Sanahuja, Bonaventura: 116
Hom Santolaya, Cinto: 138

Ibsen: 192
Icart Bargalló, José: 23, 101, 107.
Icart, Francesc: 44
Icart, Josep: 49 
Iglesias, Adolf: 110, 127
Iglesias, Salvador: 127

Janini, Cayetano: 12
Jordà Arnalich, Ignasi: 67
Jujol Gibert, Josep Maria: 9, 28, 29, 30, 33, 

34, 48, 49, 110, 111, 113, 127, 128, 129, 
130, 134, 137, 138, 139, 153, 156, 159, 
169, 192, 195.  

Jujol Gibert, Josep Maria (fill): 9, 32
Julio Antonio: 162
Juncosa: 149



Josep Maria Buqueras • El Modernisme a Tarragona • Onomàstica       5  

Junyent, Sebastià: 174
Klimt, Gustave: 174                                                                                     
 
Laplana, Josep de C: 175
La Riera: 149
Leda: 143
Linderman, Dolores: 55
Lira Ampostina: 189
López Cascante: 37
López Peláez: 102
Lleó Morera: 154
Llimona, Josep: 160, 162
Llinàs Carmona, Josep: 28, 29, 31, 32, 150                                           
Llop Tous, Josep: 9

Mackintosch: 178
Madrid: 125, 161, 162, 187
Maeterlinck: 192, 193
Maese, Manuel: 18                                                                                      
Magarolas Sanet, Ramon: 42, 111                                                                 
Mallarmé: 192
Mallol i Bosch, Macià: 141, 143
Mani i Roig, Carles: 33, 160, 161, 162, 174
Maragall, Joan: 7, 192, 193
Marrugat, Ramon: 57
Marsal Mariné, Josep Maria: 130
Marsol: 60
Martí, Carme: 62
Martí Bofarull, Bernabé: 193, 194
Martinell Brunet, César: 9, 49, 63, 153                                                         
Martisella, Josep Maria: 128
Martorell, Jeroni: 33                                                                                      
Martorell Puig, Bernardí: 9, 50, 51, 53, 135, 

157
Mas, Josep: 23, 27, 41
Masriera, Francesc: 173
Masriera, Josep: 173
Masó, Rafael: 143, 153
Mateo Cerdà, Víctor: 62
Mateu Ferro, Amadeo: 101 
Mateu Ferro, Antonio: 101
Mèdol: 175
Meifrén, Eliseu: 173
Merelo de Barberà, Luis Carlos: 44
Mestres, Antonio: 84
Mestres i Oños, Apel·les: 182
Metropol: 150, 156, 166
Meunier, Constantin: 160
Mezquida, Lluís: 12, 14, 15
Milà: 156

Millet, Lluís: 186, 187
Mir, Joaquim: 173
Miracle: 173, 175
Miralles: 135
Miralles i Bofarull, Francesc: 21
Molas, Joan: 84
Molina, Rafael “Lagartijo”: 88
Moncunill i Parellada, Lluís: 153
Monguió Segura, Pau: 9, 16, 20, 47, 63, 79, 

80, 106, 119, 132 ,157
Monravà López, Josep Maria: 38, 62, 68, 86
Monravà Soler, Francesc: 55, 90
Móra d’Ebre: 160, 162
Morera, Emili: 162                                                                                        
Morera, Enric: 186                                                                                                                            
Morera, José: 23, 27
Morera Gatell, Francesc de Paula: 36, 37, 

141, 142
Mucha, Alfons: 178, 180
Muller: 79
Munich: 174
Múrcia: 162
Mutlló Pàmies, Jaume: 90
Musolas: 62, 157 

Nadal Oller, Lluís: 121
Navarro, Francisco: 19
Navarro, Roberto: 18, 19
Nicolau, Antoni: 186
Nietzsche: 192
Nogués, Anselm: 162
Nonell, Isidre: 7, 174
Novalis: 192

Olivé, Joan: 84
Ollé, Mariano: 23, 27, 100
Oller, Narcís: 183, 194
Opisso, Ricard: 182, 183
Orellana, Miquel: 87
Orfeó Català: 186, 187
Orfeo Tarragoní: 184, 185, 188, 189
Ortueta, Elena de. 17,18,19, 20
Oslé, Miquel: 162

Padró, Marcel·lí: 98
Palma de Mallorca: 156
Parc de la Ciutat: 157
Parc Güell: 156
Parés: 33
París: 161, 178, 187



6      Josep Maria Buqueras • El Modernisme a Tarragona • Onomàstica

París Soler, Antoni: 27, 63
Pascual, Pere: 113
Pedrell, Felip: 177, 181
Pedrera: 162                                                                                
Pelegrí, Josep: 38
Pellicer, Manuel: 84
Peña Méndez, José Luis: 87
Pérez Galdós: 188
Picasso, Pablo: 174                                                                                        
Pin i Soler, Josep: 183, 193, 194
Pisa: 174
Plana, Pere Nolasc: 77
Plandiura, Lluís: 180, 181
Poblet: 116
Pons d’Icart: 65, 66
Porqueras, Josep: 34, 84
Porta Hugas: 101
Porta Mercadé, Josep Ambrós: 23, 27, 101                                                   
Prat de la Riba, Enric: 195
Primo de Rivera: 183
Puigdefábregas Baserba, Pedro: 121
Puig i Àvila: 59
Puig i Cadafalch, Josep: 9, 153, 156
Puig i Ferrater, Josep: 193
Puig i Valls, Marià: 85
Puig i Valls, Rafael: 17, 85, 86
Puig Roig, Pere: 149
Pujol de Barberà, Josep Maria: 9, 16, 17, 18, 

19, 21, 33, 34, 37, 41, 42, 44, 45, 51, 56, 
62, 64, 79, 80, 83, 84, 91, 94, 95, 96, 97, 
98, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 117, 
120, 121, 123, 124, 125, 147, 148, 153, 
156, 157 

Pujol Niubó, Agustí: 9
Pujol Niubó, Antoni: 59, 66
Pujol Sevil, Antoni: 42, 48, 51, 54, 58, 

84,106, 109, 144
Puntí, Eudald: 67                                                                                         

Quatre Gats: 175, 180, 183
Quatrocento: 173
Querol, Ferran de: 183
Quesada, Miguel: 19
Quinta Sant Rafael: 17, 116, 157

Rabadà Mayné, Àngel: 60
Ramas, Anastasi: 23, 27, 94
Raspall i Mayol, Manuel Joaquim: 143, 153
Recasens Comes, Josep Maria: 18
Reial Cercle Artístic: 180

Renart, Joaquim: 182
Revoltós, Antoni: 84
Reus: 154, 155, 188
Rey Alfonso XIII: 14
Rial, Salvador. 135                                                                                       
Ribas y Hermano, Francisco: 78
Rifaterra Guallar, Urbano: 56
Rifaterra Espallargas, Urbano: 56, 59, 62
Rigau, Josep: 72
Ripoll Sahagún, Josep Maria: 42
Ripoll Sahagún, Salvador: 21, 42, 90
Ripoll Usón: 15, 121, 122, 123, 157
Riquer, Alexandre de: 173, 174, 175, 178, 

180, 181, 182
Rius i Montaner, Mariano: 162 
Roca, Enric: 128
Roca–Palau: 164
Roda Altés, Pere: 57
Roda Monlleó, Leonor: 56, 57
Rodin, Auguste: 160, 161
Rodríguez Hernández, Antonio: 162
Rogent, Elies: 132, 152, 157                                                                               
Roig Anyó, Josep: 27, 95
Roma: 187
Romaní Bové, Xavier: 90, 126
Romero de Torres, Julio: 162
Rosell Cañellas, Josep Maria: 132
Rosell Cañellas, Tomàs: 132
Rosell Fortuny, Antonio: 37
Rosell Gasull, Josep Anton: 132
Rossetti: 192
Rovira i Gómez, Salvador J: 12
Rovira i Virgili, Antoni: 109, 126,193, 194, 

195
Rubió Bellver, Joan: 143
Ruiz, Pau: 110, 113
Ruiz i Porta, Joan: 188, 193, 194
Rusiñol, Santiago: 7, 8, 161, 171, 172, 173, 

174, 175, 186, 192, 193

Sagnier Villavecchia, Enric: 9, 44, 45, 153, 
156, 157

Sagrada Família: 162
Sala Parés: 180, 192
Salas Ricomà, Ramon: 9, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 38, 39, 49, 65, 76, 77, 88, 89, 
145, 153, 156, 157

Salvadó, Joan: 38
Sanchez, Salvador, “Frascuelo”: 88
Sanromà: 147



Josep Maria Buqueras • El Modernisme a Tarragona • Onomàstica       7  

Sant Joan Despí: 156
Saragossa: 125, 181
Savinosa: 132
Schiller: 194                                                                                                 
Seguí, Marc: 80
Sentís, Joseph: 189
Serra, Francesc: 135
Serra Masdeu, Anna Isabel: 33
Serrallo: 76, 145, 156
Serramià, Joan: 145
Serrano Lloberas, José: 74                                                                           
Serres, Ramon: 27, 54 
Simó Lloberas: 29
Sitges: 173
Steinlen, Alexandre: 183
Soberanas Lleó, Amadeu J: 14
Sordé: 148, 149
Suárez Soler, Enrique: 57
Sugrañes, Fco: 182
Sunyer, Magí: 193, 194
Sureda, Pere: 143
Tamarit: 175
Tamburini, Josep Maria: 173
Tell i Lafont, Guillem: 193
Teruel Sánchez, Josep Anton: 90
Tifón Bas: 80
Toda, Eduard: 183
Tomàs, Trinidad: 50
Tomàs Secall, Magí: 20, 35 
Torras Guardiola, Joan: 98
Tortosa: 187
Toulouse-Lautrec: 174, 178, 180, 183
Tous: 140
Triadó, Josep: 182
Traguany, Antoni: 84

Utrillo, Miquel: 173, 178, 182

València: 180
Valle Inclán, Ramón de: 162
Vallés, Eustaqui: 116
Vallhonrat Cusidó, Francesc: 48, 51, 62, 84, 

106
Vallmitjana: 131
Vallmitjana, Agapit: 160
Vallmitjana, Venanci: 160
Valls: 187 
Valls Regàs, Josep Maria: 86
Vallvé Morera, Àngel: 60                                                                            
Vallvé i Virgili, Ermengol: 174, 175

Vandermeuter, René: 143
Veciana: 27, 146
Ventosa: 15, 60
Vic: 113
Víctor Català: 193
Vidal, Lluïsa: 173
Vidal i Barraquer, Francesc: 33, 46, 51
Viena: 174
Vila, Francesc: 80
Viladrich, Miquel: 162, 192
Vila-seca: 132
Vilaseca, Josep: 153
Villa Julia: 157
Vistabella: 111
Vives, Amadeu: 186, 187
Viollet–le–Duc: 48

Wagner, Otto: 42
Wagner, Ricard: 186, 187, 192
Whistler, James: 172

Ximenis: 15, 137, 138, 156
Xirinacs, Olga: 143

Yxart, Josep: 174, 175, 183, 188, 190, 191, 
193, 194, 195                                                                 

Zanné, Jeroni: 193



EL MODERNISME

E
L

 M
O

D
E

R
N

ISM
E

 A
 TA

R
R

A
G

O
N

A

A TARRAGONA

El Modernisme va ser un moviment de renovació que va arrelar 
al país coincidint amb la Renaixença catalana, l’esperit postro-
màntic, i la prosperitat social i econòmica que va liderar —i al-
hora exhibir— la burgesia. Artísticament, aquest moviment o 
estil va connectar amb els corrents europeus de l’Art Nouveau 
francès, el Jundstil alemany i nòrdic, el Sezession centreeuropeu 
i el Modern Style anglosaxó, entre d’altres. 

A una ciutat mediterrània com Tarragona, que d’entre finals del 
segle XIX i principis del XX, derrocava pedres i runes, sortia de 
les muralles i feia plans d’eixample urbanístics, el Modernisme 
va influir en tot un seguit de nous edificis públics i privats que 
encara es conserva.

Aquí, han deixat petjada arquitectes, dissenyadors i artistes ca-
talans de renom mundial com Gaudí, Jujol, Domènech Monta-
ner, Rusiñol, a més dels locals però també importants com Pujol 
de Barberà, Ramon Salas, Pau Monguió i Josep Yxart —sense 
oblidar molts noms de persones i tallers menys coneguts però 
de gran vàlua. 

L’arquitecte tècnic i propulsor del Consell municipal del moder-
nisme, i un dels principals divulgadors de l’arquitectura a casa 
nostra, Josep Maria Buqueras, ha estudiat a fons aquest movi-
ment en diversos treballs que culminen ara en l’obra El Moder-
nisme a Tarragona (Silva Editorial, 2015), amb el suport dels 
periodistes Txema Morera (en la fotografia) i Verònica Tapias 
(en la coordinació).

Tot i que els objectes principals del treball és l’anàlisi arquitec-
tònic dels edificis i el coneixement de l’Inventari del Patrimoni 
Modernista de Tarragona —recentment acabat—, no s’ha desa-
tès el context urbanístic i social ni altres manifestacions (escul-
tura, mobles, pintura, disseny gràfic, música i literatura).

Aquest nou llibre, a més de ser un punt de partida i de progrés, 
és una eina molt útil i valuosa per a estudiosos, professionals, 
amants de l’art, institucions, gent de la ciutat i visitants.


