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PRÒLEG

JvJol i el territori

La “Fundació Trencadís. Modernisme i Cultura/FTMiC” va voler col-
laborar, com no podia ser d’altra manera, en la commemoració de l’Any 
Jvjol, per recordar el seu naixement i la seva mort ara fa 140 i 70 anys, 
respectivament. Per tant, des de l’octubre de 2018, fins al juliol de 2019 es 
van organitzar deu conferències, amb els llocs concrets, on es pot gaudir 
de la màgia creativa de Jujol. Aquest llibre recull les deu intervencions, 
que vénen acompanyades dels documents gràfics adients. A la vegada, a 
la portada de cada capítol hi ha una aquarel·la del pintor Pere Joan Salas. 
També he d’agrair, de bell antuvi, en nom de la FTMiC, el suport de la Fun-
dació Privada Mútua Catalana per portar a terme aquesta edició.

En primer lloc, vull manifestar una sèrie de característiques personals i 
professionals de Jujol, amb deu punts: 

1.  Jujol no és un deixeble de Gaudí, és un col·laborador molt important.
2.  Gaudí sense Jujol hagués estat un arquitecte amb blanc i negre, el 

color explosiu jujolià està a les Cases Milà i Batlló, Parc Güell, per 
exemple. 

3.  Jujol acaba totes les seves obres amb plànols, a diferència de Gaudí 
que feia maquetes. 

4.  Jujol treballa amb la menestralia, empresaris agrícoles i els capellans. 
5.  Té profundes conviccions religioses. 
6.  Dirigia les seves obres, acompanyava als mestres d’obres i als mes-

tres de cases durant tota l’execució material i la decoració correspo-
nent, amb tota la seva professionalitat. 

7.  Utilitza materials de la seva època, que els converteix, amb la seva 
creativitat, amb altres objectes d’usos molt diversos i reciclava tot el 
que podia.

8.  Jujol s’avança a la famosa escola de disseny alemanya Bauhaus, en la 
qual s’ensenyava als estudiants a utilitzar materials moderns i inno-
vadors, per crear edificis, mobles i objectes originals i funcionals. 

9.  Estava molt arrelat al Camp de Tarragona, amb la seva flora, fauna i 
paisatge i paisatge.

10. Jujol va dominar i crear una arquitectura molt singular i amb una 
signatura pròpia i original, la qual es va complementar manifestant 
també la seva personalitat de pintor, escultor, dissenyador i artesà.
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Jujol contextualitza les seves obres sempre amb el territori, d’una ma-
nera contundent. Tracta al Camp de Tarragona amb una naturalitat i una 
familiaritat, com mai ho ha fet ningú. Aquest territorium tarraconense, és 
un gran pla en forma de semicercle, limitat a banda i banda per les mun-
tanyes (serres de l’Argentera, de Colldejou i de Llaberia; les muntanyes de 
Prades i la serra Miramar, el Montagut i el Montmell) i la mar. Jujol entén 
que el Camp es construeix a partir dels materials que es troben a terra. A 
Vistabella el material és la pedra de marge, el residu de llaurar el camp, i 
a Can Bofarull dels Pallaresos també trobem aquestes pedres seques de 
marge, coronant la cimera de la casa pairal o els arcs del safareig, però 
també trobem un material de rebuig, que es troba a terra: trossos trencats 
de rajola o de plats o, fins i tot, algun potet petit de perfum trencat a àdhuc 
un porró, que revesteixen la base de l’àngel custodi.

L’arquitectura de Jujol és com la Gesamtkunstwer alemanya, és a dir, 
una “obra d’art total”, “obra d’art ideal”, “obra d’art universal”, “síntesi de 
les arts”, “obra d’art integral”, “forma d’art que ho abasta tot” o “obra d’art 
total”, en fi és una obra d’art que utilitza totes o moltes formes d’art. El seu 
esperit creatiu i polièdric recorre tots els aspectes i detalls, tant en la seva 
concepció, com també, i especialment, en la seva execució material. La in-
terdependència i solidaritat entre les arts és hereva del modernisme, fruc-
tífer període en què una llarga nòmina d’artistes desdibuixen les fronteres 
entre les arts. A diferència de la manera de treballs de bona part d’aquests 
artistes, Jujol no s’imposa límits ni en la manera d’interpretar ni les formes 
ni pel que fa a la seva tècnica: projecta, imagina, però a la vegada actua 
manipulant personalment els objectes. En alguns dels seus treballs no hi 
ha cap disseny previ i moltes de les seves creacions són fruit d’una trans-
missió directa a l’artesà, això quan no és ell qui executa directament, amb 
les seves pròpies mans els treballs.

Jujol dibuixava distret, de forma automàtica, en un paper qualsevol, 
d’un diari per exemple, amb gargots o dibuixos aleatoris, qualsevol super-
f ície podia rebre la seva singular personalitat creativa, sense cap planteja-
ment previ, actuava com els “grafiters”. Els edificis jujolians són llenços on 
desplegar-hi la seva creativitat incontinent i qualsevol material és a punt 
per a ser esculpit, desgastat, retorçat i aquesta mateixa actitud és la que 
aplica als seus dibuixos. 

L’arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol Gibert junt amb els arquitectes 
Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch for-
men el pòquer d’arquitectes catalans més representatius del modernisme 



[ 9 ]

català. Sempre es deia per historiadors de l’arquitectura que les obres més 
emblemàtiques de Jujol són cinc. Tres obres estan al Camp de Tarragona: 
l’església de Sant Bartomeu al nucli urbà de Vistabella (la Secuita), la Casa 
Bofarull (els Pallaresos) i el Santuari de Nostra Senyora de Montserrat 
(Montferri); les altres dues estan al municipi de Sant Joan Despí: Can Ne-
gre/Centre Jujol i la Torre de la Creu/Casa Gibert/Torre dels ous. Crec que 
hi ha dues més que també han d’estar dins d’aquesta categoria: el Teatre 
Metropol a Tarragona i la capella del Mas Carreras a Roda de Berà.

També podem gaudir d’altres genialitats jujolianes, que tenim a casa 
nostra, com són: la Casa Ximenis, les pintures a les esglésies de Sant Fran-
cesc i de les Germanes Oblates i les peces sumptuàries de l’església de 
Sant Llorenç, totes aquestes a Tarragona. Altres obres són les Ermites del 
Roser a Vallmoll i la de la Mare de Déu del Lloret a Renau, el campanar 
de l’església de Creixell, la Casa Andreu (els Pallaresos), el sagrari i la pila 
baptismal de Bonastre i els treballs a les esglésies parroquials de Constantí 
i del Vendrell.

Des d’aquí, vull sumar-me a la petició que va fer ja Francesc Roig Que-
ralt, a la I Jornada Jvjoliana al maig de 2017 (organitzada pel Gremi de Pa-
gesos de Sant Llorenç i Sant Isidre i la col·laboració del COAC. Demarca-
ció de Tarragona, Arxiu Jvjol i la FTMiC), i demano també que Jujol tingui 
el reconeixement de la seva genialitat i, per tant, el seu retrat a la galeria 
dels tarragonins il·lustres. És una mancança que ens permet afirmar que 
Jujol encara pateix l’oblit i el silenci dels seus conciutadans. 

També vull reivindicar la necessitat que el Centre Jujol sigui una reali-
tat, com més aviat millor possible. Esperem, doncs, que d’una vegada per 
totes, en aquesta legislatura 2019-2023, aquest projecte de ciutat arribi a 
bon termini. Un Centre de referència per a tot el llegat jujolià que tenim 
al territori i també promoure, a la vegada, tot el modernisme del Camp de 
Tarragona. 

Josep Maria Buqueras Bach 
President de la Fundació Trencadís. Modernisme i Cultura





JuJol a la Ciutat de tarragona

Josep Maria Jujol Gibert, júnior
Director Arxiv Jvjol 

 

Misteri del Sant Sepulcre (Tarragona)
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La mil·lenària Scipionvm opvs va influir profundament en l’esperit de Jujol, 
malgrat que només va viure fins als 9 anys. El primer document que ens 
parla d’ell el trobem a l’Arxiu Parroquial de Sant Joan, on consta que fou 
batejat el 18 de setembre de 1879. Havia nascut el 16 d’aquell mes, en el pis 
de l’Escola Pública, que estava situada al costat del Temple Parroquial. Els 
seus pares foren el Sr. Andreu Jujol Taberna, mestre, i la seva esposa Sra. 
Teresa Gibert Vives, tots dos nascuts al Camp de Tarragona.

La formació arquitectònica de Jujol tingué lloc a l’Escola Superior d’Ar-
quitectura de Barcelona, entre 1900 i 1905. 

Les seves estades al Camp de Tarragona eren tan freqüents com li per-
metien els estudis i, després, com li permetia la seva vida professional. 

Essent alumne d’arquitectura, treballà a l’estudi de l’arquitecte Gallissà, 
i després al de Font i Gumà. A partir del curs 1904-05, començà a treballar 
amb Gaudí. Obtingué el títol d’arquitecte el 1906.

teatre del patronat obrer
La primera obra que va realitzar a la ciutat de Tarragona fou el Teatre del 
Patronat Obrer, que avui s’anomena Metropol. Era l’any 1908-09.

Es tracta d’una sala de forma irregular, dissimulada amb els moviments 
a diferents nivells dels amfiteatres i les escales a la vista, a fi de comunicar 
la platea amb els pisos. Les escales formen conjunt amb la sala, estan in-
corporades a aquesta, tot constituint un aspecte de grandiositat, ja que la 
sala i les escales s’uneixen tot evitant espais tancats; la comunicació visual 
entre ambdós espais és quasi total, cosa que fa que produeixi sensació de 
gran espai. Contribueix a aconseguir aquest efecte la paret lateral que se-
para el jardí, totalment envidriada. Les baranes no obstaculitzen la visió, ja 
que són funcionals/horitzontals, com la dels vaixells.

Jujol fa una decoració simbòlica, ja que es tracta d’un teatre de patronat 
catòlic. L’escenari i el saló vénen a ser com la nau de l’església que navega 
lluitant contra les onades de la mar de la vida.

Capella de les oblates
A la capella ja existent hi construí un reixat de fusta per a separar el recinte 
dels residents i els fidels externs a la casa que assistien als actes litúrgics 
de la capella. 

Però el més espectacular —per sort es conserva inalterat—, és el sostre 
i les obertures de les finestres. Una rectangular motllura que abraça tot 
al llarg del sostre de la nau, molt pronunciada; en la part central hi té un 
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vistós Esperit Sant de gran magnitud; escultura exempta que sobrevola la 
Comunitat en els seus resos.

Sembla que es va construir l’any 1913.

Casa Ximenis
Aquesta casa situada a la Baixada del Roser, núm. 12, tenia un pati posterior 
amb façana a la via de l’Imperi Romà. La reforma consistí a ampliar la casa 
fins a la línia de la via posterior, convertint l’obra nova en la façana principal.

Les obres es realitzaren el 1914, aconseguint una harmoniosa façana 
amb uns suaus esgrafiats blancs sobre fons crema; amb diverses i variades 
obertures, amb balcons on als extrems de barana de ferro hi han incorpo-
rats uns senzills i còmodes seients.

Cambril del Carme
Construí una cúpula d’una gran esveltesa i originalitat. Aquesta capella és 
de planta poligonal, formada per una equilibrada reunió de pilars i petites 
columnes. L’originalitat es desborda als capitells, formats per una pseu-
docinta turmentada que dibuixa el nom de Maria per la part interna, uns 
esquemàtics coloms coronen els triangulars pinyons de cada arcada, so-
bresortint-ne amb gran esveltesa l’agulla central rematada amb la Creu de 
Crist, sobre la corona de Maria.

L’altar que construí a l’interior del cambril enllaçava amb l’estil del tem-
ple existent.

Aquestes obres es realitzaren entre 1917 i 1921.

Capella de sant Francesc
Al Temple Parroquial de Sant Francesc decorà la capella lateral dedicada 
al Sant Titular, la decoració consistí a pintar tot tombant la clau de volta, 
unes cintes que, serpentejant, es colen per les quatre nervacions; mentre 
que unes branques de llorer —símbol de victòria— rodegen unes fulgu-
rants estrelles i unes delicades branquetes d’olivera —símbol de pau— 
s’entrellacen amb les cintes.

Les parets laterals s’adornen amb garlandes vegetals on s’intercalen es-
tilitzats moixons.

A cada costat es pot llegir: setè centenari i any 1926.

gremi de pagesos de sant isidre
La primera intervenció de Jujol fou el disseny del penó del Sant Sepulcre, 
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l’any 1926. Es tracta d’una peça de vellut negre, amb els atributs de la Pas-
sió brodats amb vistosos colors. 

L’any següent, el 1927, dissenya el Misteri Processional del Sant Sepul-
cre; dos anys després es va realitzar.

Moltes foren les actuacions de Jujol al Gremi de Pagesos, totes de gran 
elegància i vistositat.

L’última intervenció fou el Misteri de la Pietat; l’escultura fou dibuixada 
i dirigida de molt a prop per en Jujol.

Alguns mobles auxiliars, de gran qualitat i originalitat formen part del 
patrimoni del gremi.

Club gimnàstic
La bandera del Club fou dissenyada per Jujol el 1927. Es conserva en bon 
estat al Museu del Club.

Col·legi sagrat Cor 
Les primeres intervencions de Jujol foren el 1926 amb motiu del centenari 
de la fundació de les Carmelites de la Caritat Vedruna.

El 1939, amplià l’edifici i reconstruí la capella col·legial amb vistoses 
pintures, i curioses làmpades, així com un modern altar, presidit per un 
sagrari adornat amb una audaç decoració fèrria.

Molt interessant i de gran modernitat era el dormitori de les alumnes 
internes, també al jardí s’alçava un vistós monument al Sagrat Cor de Je-
sús; amb un original pedestal format per una composició de pedres talla-
des en diferents formes i volums, junt amb obra vista.

Malauradament aquest edifici va ser enderrocat el 1974.

sagrari dels pares Claretians
L’última obra de Jujol a la ciutat de Tarragona fou el disseny del Sagrari 
dels Pares Claretians, l’any 1944. Senzill però de gran vistositat com cor-
respon a una obra d’en Jujol.

Altres obres de característiques diverses foren: Casa Elias, 1918; Casa 
Gibert, 1943; i nombroses làpides sepulcrals, des de 1920 fins a l’any 1946.

A la ciutat de Barcelona, el primer de maig de 1949, Jujol va lliurar la 
seva ànima a Déu, deixant un magnífic llegat en diferents disciplines artís-
tiques com a arquitecte, dissenyador, escultor, pintor, dibuixant…
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la religiositat de JuJol a 
tarragona, Bonastre i CreiXell

Josep Maria Buqueras Bach
Arquitecte tècnic

Església de Santa Magdalena (Bonastre) Campanar de Sant Jaume (Creixell)
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La “Fundació Trencadís. Modernisme i Cultura”, va decidir realitzar un ci-
cle de conferències sobre l’obra de l’arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol 
Gibert, commemorant els 140 anys del seu naixement i també recordar els 
setanta de la seva mort. Des d’un inici, la Fundació té la creença que les 
trobades jujolianes s’havien de realitzar en els indrets corresponents. Això 
estava clar. D’altra banda, contacto amb els possibles ponents de cadas-
cuna de les conferències previstes, amb les seves visions personals de les 
obres creades per Jujol al nostre territori. És a dir, a més de les existents a 
la ciutat de Tarragona les tenim als termes municipals següents, de ponent 
a llevant i de l’interior a la costa: Vallmoll, Vistabella, els Pallaresos, Renau, 
Montferri, Bonastre, Creixell, Roda de Berà i el Vendrell.

A mi em va tocar assumir parlar de la petjada que Jujol va fer, des del 
punt vista religiós, a Tarragona ciutat i als termes municipals de Creixell 
i Bonastre.

tarragona

escultures i ornaments del gremi de pagesos
església de sant llorenç, carrer de sant llorenç, 24
1926-1947
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 va abillat amb una capa d’or fi. Com a fuster hi par-
ticipà Lluís Àvila, i el daurador fou Enric Roca. La signatura de l’arquitecte 
es troba als peus del Sant Crist, on també posà inscripcions en llatí. L’any 
2010 s’hi va fer una restauració.

El 1943 Jujol ideava el pas de la Pietat amb els mateixos col·laboradors 
anteriors. L’escultor Josep Maria Martisella convertiria el rostre de la Mare 
de Déu en una reproducció del de l’esposa de Jujol, Teresa Gibert. Es con-
serva el dibuix de l’escut dels faldons del pas de la Pietat, que mostra la 
creu de l’orde 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 del temple en les quals Jujol s’implicà en 
la seva execució són la medalla de bronze daurat i policromat del gremi 
(1940), la bandera del gremi (1942), els penons de la Pietat i el del Sant Se-
pulcre (1926), que és una peça de vellut negre —amb els atributs de la pas-
sió brodats en vistosos colors, executat per Teresa Gibert— i la bandera 
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del Sant Sepulcre, que fou brodada per Francesca Bofarull i finançada per 
Josep Maria Marsal Mariné (1944). En alguns brodats també hi participa-
ren les cunyades de l’arquitecte, les germanes Emília i Joaquima Gibert. 
També cal destacar les imatges de sant Isidre, patró dels pagesos, talla po-
licromada, daurada i platejada, decorada per ell personalment (1940); Sant 
Antoni Abat, patró dels ramaders, talla policromada i ornaments daurats 
(1941); i la talla de sant Llorenç, de gran vistositat per la seva rica policro-
mia (1946).

L’altar actual de marbre fou també dissenyat per Jujol. És de línies sen-
zilles, amb un cert regust gòtic, i conté un crismó al centre de l’eix vertical 
de la taula. El sostre de l’església també és obra del reconegut arquitecte.

Cambril de l’església dels pares Carmelites
Carrer de l’assalt, 11 / carrer d’august, 41
1918 
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. L’havia dissenyat, amb estil romà-
nic, l’arquitecte Ramon Salas, 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 el gener del 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 arqui-
tectònic jujolià proposava afegir un cos de planta octogonal situat en 
prolongació de l’eix major de l’església. En aquesta nova sala jujoliana 
hi van intervenir el paleta Josep Icart i els forjadors Ramon Almenara 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’estructura 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 pinacles, 
rodejada per un banc i un sofisticat coronament d’agulla de trencadís i 
parallamps. Aquest lucernari és conegut com “el colomar”, ja que hi convi-
uen coloms reals amb els de pedra que coronen els arcs apuntats amb què 
acaben els contraforts, que combinen totxo amb peces de pedra artificial.
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El cambril i el cimbori, que van ser projectats per l’arquitecte Josep 
Maria Jujol, han sobreviscut a tots els infortunis històrics que ha sofert el 
convent. El cambril, aixecat el 1918, es perfila com una agulla que descan-
sa sobre una base poligonal formada per obertures apuntades, acabades 
en uns coloms que el vigilen. L’interior s’ha reformat, i cap a l’any 1963 es 
va adossar a l’absis una nova nau. Aquesta reforma no està integrada en 
l’obra original.

la Capella de sant Francesc (església de sant Francesc)
rambla vella, 28
1926
La capella de Sant Francesc ocupa un espai petit perquè només té 6 me-
tres d’alçada, 4 d’amplada i 5,5 de fondària, i està coronada per una volta 
de creueria. Està decorada amb pintures i esgrafiats dissenyats per Jujol i 
realitzats per Pau Cornadó. Compta amb una làmpada de ferro forjat de 
Jujol i construïda a la serralleria de Ramon Magarolas. Jujol aplicà a la ca-
pella diversos elements propis del seu imaginari, com ara aus i estels. 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. Hi ha pintades unes 
cintes que serpentejant s’escolen per les quatre nervacions, mentre que 
unes rames de llorer rodegen unes fulgurants estrelles i unes delicades 
branquetes d’olivera s’entrellacen amb les cintes. 

Els panys de mur que sostenen aquesta volta es decoren per unes gar-
landes que conclouen 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’execució de l’obra, l’any 1926, i l’altre ens avisa que aquest any fou 
el setè centenari de la mort del sant. Simples fulles metàl·liques retallades 
a manera de pètals florals emmarquen els llums disposats sobre un cèrcol 
ferri.

Capella del sagrat Cor 
(antic Convent de les germanes oblates)
portal del Carro
1908-1926
L’orde de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor va fundar la seva 
residència de Tarragona l’any 1882, tocant al Portal del Carro de la mura-
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lla. 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 millo-
rar la humil capella. No se sap si va fer l’altar, però sí que va construir una 
reixa de fusta per separar el recinte de les residents 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 massissos, i la 
gelosia estava rematada per una cresteria. La cresta de la porta es remata-
va amb un estilitzat crucifix.

El que sí que 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’elements decoratius molt simples i 
poc carregats.

Tot el conjunt és blanc, amb uns discrets ornaments 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 fora-
dada per les obertures 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 pintaren les sanefes daurades que engalanen 
les parets i les finestres d’aquesta estança dedicada al culte, restaurades 
per Salvador i Adolfo Iglesias, pare i fill.

làpida sepulcral de la família guinovart (Cementiri)
1925
Les famílies tarragonines també s’adscrigueren a la moda d’engalanar 
i fer més luxosa l’arquitectura per a la ciutat dels morts. La delicadesa 
i sensibilitat que l’arquitecte aplicava als seus dibuixos es transmetien 
després a la superf ície de les làpides que li encomanaven. Jujol coneixia 
perfectament les làpides de la Catedral de Tarragona, que copiava acom-
panyat 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 mar-
brista Josep Arana.

A la làpida de la família Guinovart hi podem veure, a l’esquerra, dues 
figures, una d’un àngel amb una mà assenyalant el cel i l’altra d’una dona 
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mirant l’àngel. A la dreta, en dues línies i lletres minúscules, les paraules 
“Família Guinovart”, i verticalment hi ha una sanefa amb motius vegetals. 
L’any 1930 l’arquitecte Jujol va realitzar també una làpida sepulcral per a 
la família Arana, i encara es conserven altres arquitectures que formaven 
part del conjunt.

làpida sepulcral de la família Balcells
Claustre de la Catedral, capella de la mare de déu del Claustre
1925
Jujol va dissenyar la làpida sepulcral de la tomba de la família Balcells, si-
tuada al terra de la capella de la Mare de Déu del Claustre de la Catedral. 
Està formada per tres lloses quadrades, emmarcades per una sòbria i re-
tallada sanefa de la mateixa pedra grisa. Amb lletres molt regulars, però 
indiscutibles de Jujol, hi podem llegir “Família Balcells de Suelves” en una 
llosa. A la central, dins d’un cercle, hi veiem l’escut nobiliari de la família 
i, distribuïdes al voltant, les lletres R.I.P. A la tercera llosa, la llista dels di-
funts, inclosos els dels dos germans vivents aleshores, deixant un espai per 
col·locar-hi la data de l’òbit.

Aquesta làpida va ser un encàrrec del canonge doctor Antoni Balcells 
i de Suelves, que morí el 20 de febrer de 1927. La làpida es col·locà pocs 
anys abans. Va ser confeccionada als tallers de Josep Arana de Tarragona, 
el marbrista i escultor, amic de Jujol.

En l’emmarcat petri hi ha gravada la frase Domine dilexi decorem do-
mus 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.

sagrari de les Carmelites vedrunes
Carrer de santa Joaquima de vedruna, 10
1939-1943
En un inici aquest sagrari va ser ideat per a la capella 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 Igle-
sias, membre d’una coneguda nissaga de pintors que es dedicaren a obres 
decoratives, com ara esgrafiats, rètols, daurats, etc., va restaurar aquest 
sagrari abans de portar-lo al nou emplaçament. És una obra de dimensions 
considerables en què Jujol, incorporant-hi relleus metàl·lics, va aconseguir 
transmetre la sensació de moviment i una gran vistositat.
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Altar de l’església de Sant Llorenç Misteri del Sant Sepulcre

Vista de detall del Misteri del Sant Sepulcre Capella del Sagrat Cor. Ex-convent de les Germanes Oblates
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Cambril de l’església dels Pares Carmelites

Capella de 
Sant Francesc

Medalla del Gremi de Pagesos
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Bonastre

església parroquial 
1940-1947
L’arquitecte Jujol coneixia prou bé Bonastre, ja que la seva mare hi havia 
nascut i encara hi tenia família. Segons el seu fill, sembla que fou el seu cosí 
Josep Vilanova i Sanromà qui el proposà al rector mossèn Josep Català per 
a les obres de reconstrucció. El Reverend Dr. Josep Sanabra i Sanromà, 
prevere arxiver diocesà del Bisbat de Barcelona, fill del poble i resident a 
la capital catalana, que sempre es considerà parent de Jujol i formava part 
de la Junta de Reconstrucció, també secundà la idea d’encarregar a Jujol 
diferents treballs.

La primera obra que dirigí fou la imatge de santa Magdalena, titular de 
la parròquia, talla que esculpí l’escultor barcelonès Josep Maria Martisella. 
Jujol dibuixà la decoració de la indumentària i, amb el seu estil personal, 
com si fos un miniaturista gòtic, pintà a tot el tombant de la base de la imat-
ge versicles evangèlics al·lusius a la santa. L’any 1941 fou col·locada a l’altar.

L’any 1942 es beneí la pica baptismal quadrada, que és un conjunt for-
mat per un sinuós pedestal de planta rectangular que ens recorda un capi-
tell i descansa en diagonal a la base, tallada en marbre de Tarragona, l’ano-
menada pedra de Santa Tecla. La pica està coberta amb una airosa tapa 
ocular coronada per la figura de sant Joan Baptista, decorada pel mateix 
Jujol. Als extrems de la tapa hi destaquen uns espigats canelobres, que són 
alhora frontisses de la tapa, enginyoses i ben dissimulades. La tanca de la 
tapa és un ferro aprofitat d’un carro. Les obres s’allargaren força degut a la 
manca de recursos econòmics. 

L’any 1943 s’enllesteixen i s’inauguren el paviment del presbiteri, la 
mesa de l’altar major, el plafó de Santa Magdalena i els llums del retau-
le. El retaule del segle xix es manté; està format per una columnata en 
semicercle, al centre de la qual es col·loca el pedestal amb la imatge de 
la patrona, adornat amb un plafó ovalat limitat per volutes, que al centre 
exhibeix el gerro d’ungüent de Magdalena, en relleu, amb la inscripció Et 
fracto alabastro effudit super caput ejus. A sota hi ha la firma habitual de 
Jujol, la jota amb la creu, i la data, 1943. La mesa d’altar —de 2,35 metres 
de longitud i 53 centímetres d’amplada— era d’una gran sobrietat i estava 
formada per robustes peces marmòries, d’entre les quals en sobresortien 
tres de forma lobulada. 

Tot això fou arrasat el 1964 amb el pretext d’una reforma litúrgica, quan 
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hem vist que tots els altars jujolians s’adapten sense cap problema a les 
maneres actuals. Segons el seu fill, encara és més greu veure que la gran 
llosa de l’altar fou serrada al llarg i convertida en bancs del jardí de l’atri.

Tots sabem que la gran habilitat i destresa de Jujol era convertir ele-
ments pobres, de rebuig a vegades, en objectes de valor. A Bonastre en 
tenim una magnífica demostració, en encarregar Jujol al lampista uns tubs 
Bergman, abundants al comerç i econòmics, i sota la seva direcció con-
feccionaren set llums de quatre braços, amb decoració de fulles de llauna 
soldades. Foren pintades amb una tonalitat verdosa, amb tocs daurats que 
li donen una pàtina vella i un aspecte de certa qualitat.

El sagrari, que es va inaugurar el 1944, és una peça cilíndrica de ferro 
amb coberta semiesfèrica i porta de mig punt. Jujol es va inspirar en les 
sulfatadores dels pagesos per a realitzar aquest sagrari. La porta està cla-
vetejada amb reblons que li donen un aspecte segur i sòlid. Tenim uns se-
rafins exempts que estan adossats a l’arranjament de la coberta i dels quals 
en surten unes cintes de sobris moviments, que sostenen per damunt del 
sagrari una plataforma circular per posar-hi la creu o la custòdia, segons 
els requeriments. La porta està decorada amb un mogut anagrama de Je-
sús, tot ell acolorit amb tonalitats rogenques i daurades, i suaus decoraci-
ons vegetals de tons blaus, verds i grocs. 

L’any 1945 es construí l’ostensori, que està format per unes barres de 
fusta tornejada i unes retallades estovalles blanques amb brodats del ma-
teix color, que foren confeccionades i brodades per les germanes de l’ar-
quitecte, Teresina i Mercè Jujol. L’any 1964 va ser esquarterat. Fins a l’any 
1947 Jujol va dirigir petites obres complementàries que s’anaven realitzant 
segons l’economia parroquial, com ara les grades del baptisteri. Quedaren 
pendents les baranes del presbiteri, la decoració mural i altres detalls. El 
reverend Josep Artigues i Viñeta és qui va posar més interès en les obres. 
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Façana de l’església parroquial de Bonastre  Pica baptismal

A l’esquerra: peu de pedestal.
A la dreta: sagrari
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CreiXell

Campanar de sant Jaume 
plaça de l’església, 4
1917-1919
L’arquitecte diocesà Ramon Salas Ricomà va elaborar un esbós per rematar 
el campanar de l’església parroquial amb uns arcs metàl·lics per situar-hi 
una nova campana que s’havia previst col·locar. Al rector mossèn Ramon 
Martí i Capdevila la idea no li agradava i, com que era admirador de Jujol, 
el va cridar per millorar alguns aspectes de l’església. Des de la construcció 
del Teatre del Patronat Obrer de Tarragona (el Metropol), Jujol mantenia 
una molt bona relació amb clergues diocesans. Mossèn Martí convocà el 
poble a una reunió després de la missa dominical per parlar de les obres 
a realitzar. Passada l’hora fixada, els únics assistents eren el rector i Jujol, 
que rebé l’encàrrec i feu un primer croquis el 1916, i el projecte definitiu el 
tingué acabat l’any següent. 

El serraller Ramon Almenara, que tenia el taller al carrer del Vidre, 6, 
de Tarragona, començà el mes de maig del 1917 la construcció dels arcs 
metàl·lics, que, com si fossin costelles, sostenien els arcs visibles de l’obra. 
L’aprenent de forjador aleshores Alfons Domingo i Casas va afirmar: “[…] 
primerament al taller del carrer del Vidre, l’arquitecte i l’amo, ajudats per 
mi, penjàrem a les parets unes cadenes per a determinar els punts de la 
corba parabòlica, convenientment dibuixada a la paret prèviament per Ju-
jol, ja que tots els dibuixos els feia amb carbó o guix directament a la paret; 
a vegades autèntiques obres d’art. Naltros executàvem el treball, que degut 
al seu volum, muntàvem a la placeta de Sant Joan, com teníem per costum 
en aquests casos”. Els arcs metàl·lics, una vegada col·locats, foren revestits 
amb els arcs de maó vist, en què incrustà de forma regular pedres del lloc 
sense desbastar, element típicament jujolià que trenca la monotonia i en-
llaça amb el paisatge de l’entorn. 

Les imatges dels quatre defensors de la doctrina catòlica contra els 
errors dels albigesos (1209-1229), sant Joan de Mata, sant Domènec de 
Guzmán, sant Francesc d’Assís i sant Lluís Rei, estan col·locades a les can-
tonades del campanar. Aquestes estàtues, que tenen una alçària de 3 me-
tres, són ben visibles des de baix i estan proporcionades amb el conjunt. 
Són de ciment, formades per cinc segments anulars perquè fossin ma-
nejables en el transport, i després foren unides al seu lloc de col·locació. 
Jujol, ajudat per Rafael Simó, fill del fuster del Cós del Bou de Tarragona, 
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i amb l’objectiu d’abaratir despeses, tragueren el motlle d’un rostre i d’un 
peu d’una imatge del Museu Diocesà, amb el qual feu els quatre rostres, 
modificant-ne alguns detalls. Com que estan situades a una alçada consi-
derable, i per economia, no calia recrear-se en petits detalls. Les escultures 
es van acabar als tallers del marbrista tarragoní Josep Arana. 

Al cim del campanar hi sobresortia el penell, que està format per una 
creu i una fera que en fuig, símbol del bé i del mal, respectivament. Tenia 
com a eix el parallamps. L’any 1952, per la caiguda d’un llamp, el penell 
es va torçar i va provocar esquerdes. El 1954 l’agulla del campanar va ser 
reparada; la solució fou desmuntar el penell.

Més endavant fou venut, i l’any 1987 la fera fou recuperada gràcies al 
rector mossèn Francesc Mundi. Actualment adorna la sala parroquial, 
però no així la creu, que s’ha perdut.

Penell: creu i fera Coronament del campanar
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JuJol i el diBuiX

Jujol és un gran dibuixant que es fonamentava amb quatre arguments: 
1. El dibuix com a procés d’aprenentatge, correspon a la seva època 

d’estudiant.
2. El dibuix del paisatge del Camp de Tarragona com a punt de partida 

sempre anava amb quartilles que dibuixava quan passejava pel riu Francolí 
o el Pont del Diable, Altafulla, Coma-ruga.

3. El dibuix casual o distret, que resulta molt dif ícil de classificar a cau-
sa de la seva espontaneïtat.

4. El dibuix ja molt més elaborat com a procés previ per a realitzar pro-
jectes.

Jujol era un dibuixant extraordinàriament dotat i que cap dels seus es-
tudiosos obvia. Les seves formes pictòriques, el seu traç, és característic 
i únic, i és present tant en els seus dibuixos com en les decoracions que 
omplen la seva obra construïda, sobretot en els paraments verticals de 
moltes ermites, sent la de Mas Carreras a Roda de Berà quelcom increïble. 
Jujol contextualitza les seves obres sempre amb el territori d’una manera 
contundent, tracta al Camp de Tarragona amb una naturalitat, una fami-
liaritat, com mai ho ha fet ningú. Aquest territorium tarraconense, és un 
gran pla en forma de semicercle, limitat a banda i banda per les munta-
nyes (serres de l’Argentera, de Colldejou i de Llaberia; les muntanyes de 
Prades i la serra Miramar, el Montagut i el Montmell) i la mar. Jujol entén 
que el Camp es construeix a partir dels materials que es troben a terra. A 
Vistabella el material és la pedra de marge, el residu de llaurar el camp, 
que construeix el mur i després la corona; també tenim pintat a la paret 
un àngel que sembla beneir el fruit de la terra i a escala gegant espigues de 
blat i parres d’on pengen manats de raïm entortolligats amb uns moixons. 
A Can Bofarull dels Pallaresos també trobem aquestes pedres seques de 
marge, coronant la cimera de la casa pairal o els arcs del safareig, però 
també trobem un material de rebuig que es troba a terra: trossos trencats 
de rajola o de plats o, fins i tot, algun potet petit de perfum trencat a àdhuc 
un porró, que revesteixen la base de l’àngel custodi.

L’arquitectura de Jujol és com la Gesamtkunstwer alemanya, és a dir, una 
“obra d’art total”, “obra d’art ideal”, “obra d’art universal”, “síntesi de les arts”, 
“obra d’art integral”, “forma d’art que ho abasta tot” o “obra d’art total”, en fi 
és una obra d’art que utilitza totes o moltes formes d’art. El seu esperit crea-
tiu recorre tots els aspectes i detalls, tant en la seva concepció, com també, i 
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especialment, en la seva execució material. La interdependència i solidaritat 
entre les arts és hereva del modernisme, fructífer període en què una llarga 
nòmina d’artistes desdibuixen les fronteres entre les arts. A diferència de la 
manera de treballs de bona part d’aquests artistes, Jujol no s’imposa límits 
ni en la manera d’interpretar ni les formes ni pel que fa a la seva tècnica: 
projecta, imagina, però a la vegada actua manipulant personalment els ob-
jectes. En alguns dels seus treballs no hi ha cap disseny previ i moltes de les 
seves creacions són fruit d’una transmissió directa a l’artesà, això quan no és 
ell qui executa directament, amb les seves pròpies mans els treballs.

Jujol no era, com Gaudí l’arquitecte de les grans fortunes, sinó, més bé, 
de “los quiero y no puedo”. En Can Negre va tardar 15 anys a reinventar 
arquitectònicament una vella masia, perquè les obres es finançaven amb 
els beneficis de les collites vitivinícoles de Pere Negre. El mateix passava 
en altres projectes del Camp de Tarragona, que a mesura que les collites 
eren bones, les propietats agrícoles s’anaven construint. 

Jujol dibuixava distret, de forma automàtica en un paper qualsevol, d’un 
diari per exemple, amb gargots o dibuixos aleatoris, qualsevol superf ície 
podia rebre la seva singular personalitat creativa, sense cap plantejament 
previ, actuava com els “grafiters”. Els edificis jujolians són llenços on des-
plegar-hi la seva creativitat incontinent i qualsevol material està a punt 
per a ser esculpit, desgastat, retorçat... i aquesta mateixa actitud és la que 
aplica als seus dibuixos. 

Bibliografia

AA.DD. Arquitectura del Camp. Guia. Centre de Documentació de la 
Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

AA.DD. Recull Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949). Miscel·lània. 
Edición de Eliseu-A. Soler Àlvarez. Tarragona: Estació de Recerca Biblio-
gràfica i Documental Margalló del Balcó, 1999.

Arnavat, Albert; Cabré, Tate. Arquitectura modernista del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2011.

Arnavat, Albert; Cabré, Tate. Arquitectura Noucentista del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2011. 

Arquitectura del Camp. Guía. Tarragona: COAC, 1995.
Bohigas, Oriol. Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Bar-

celona: Editorial Lumen, 1973.



[ 37 ]

Buqueras, Josep Maria. Arquitectura de Tarragona, siglos XIX i XX. 
Edita Llibreria Guardianas i J.M Buqueras, Tarragona, 1980. 

Buqueras, Josep Maria. Arquitectura de Tarragona des del segle xii. 
Tarragona: Ajuntament de Tarragona, 1991.

Buqueras i Bach, Josep Maria. Jujol en el context del Camp de Tarra-
gona. A: Recull Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949). Tarragona: Estació 
de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, 1999, 19-46.

Buqueras, Josep Maria. El Modernisme a Tarragona. Tarragona: Silva 
Editorial, 2015. 

Fontbona, F.; Miralles, F. Del Modernisme al Noucentisme, 1888-
1917. Història de l’Art Català, vii. Barcelona: 1991.

Freixa, M. El Modernisme a Catalunya. Barcelona: Barcanova, 1991.
Jujol Jr., Josep Maria. Jvjol a Tarragona. Els Pallaresos: Arxiu Jujol, 

2010.
Lacuesta, R.; González, A. Guia de Arquitectura Modernista en Ca-

taluña. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.
Salcedo, Antonio. Josep M. Jujol a les comarques de Tarragona. Una 

visió de Joan Alberich. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2002
Serra Masdeu, Anna Isabel. Recorregut per la Tarragona Modernista. 

Valls: Cossetània Edicions, 2003.
 





JuJol i la Casa BoFarull 
dels pallaresos

Guillem Carabí
Arquitecte

Casa Bofarull (els Pallaresos)





[ 41 ]

univers interior, percepció exterior
Quan un arquitecte fa feina, i una de les feines més conegudes i reconegu-
des dels arquitectes és fer edificis on donar lloc a les activitats humanes, 
ho fa mitjançant uns instruments i unes idees. Els instruments són molt 
tangibles, els podem reconèixer fàcilment i formen part, sovint, dels ma-
terials que l’arquitecte té al seu abast; poden utilitzar-se de manera més 
o menys convencional, però pertanyen al món d’allò concret. En el cas 
de Josep M. Jujol m’estic referint a l’ús del color, als treballs en ferro, als 
esgrafiats, però també a les finestres, les portes, als maons, les pedres. Tot 
plegat serien els instruments que utilitza l’arquitecte per fer arquitectura i 
que són, com a tals, fàcilment recognoscibles, fàcilment identificables. Els 
podem tocar i abastar amb les mans; mirar o, fins i tot, olorar.

Les idees, però, són intangibles. No podem saber exactament que estava 
pensant l’arquitecte quan feia els seus edificis. En el món de l’art sempre ha 
existit aquell debat entorn de quina és la influència més poderosa a l’hora 
d’iniciar el procés creatiu, si l’univers interior de l’individu —allò que pensa 
introspectivament— o la percepció del món exterior, de tot allò que afecta 
l’individu. És segur que aquests dos mons s’entrecreuen constantment i són 
subsidiaris l’un de l’altre, però entre aquestes idees i els instruments abans 
esmentats, l’arquitecte va construint un llenguatge, el seu llenguatge, la seva 
pròpia manera de veure i entendre les coses, d’entendre el món que l’envolta.

Estudiar un edifici, en conseqüència, és tractar d’entendre no tant per 
què es fan les coses, sinó com es fan. I tractem d’esbrinar-ho mitjançant els 
indicis que ha anat deixant l’autor, des dels plànols, els dibuixos, els textos 
i, evidentment, els edificis construïts, fins a la biografia i els records més 
personals. És aquest procés de tractar de saber com feia les coses Jujol el 
que ens permet acostar-nos a la seva mirada davant el món.

interpretar un dibuix
Observem un petit dibuix de l’arquitecte (fig. 1), datat l’any 1940 pel ma-
teix Jujol i que, aparentment, no té res a veure amb la casa Bofarull. Es 
tracta d’un croquis de mida petita realitzat sobre un paper dels fets servir 
per a enviar telegrames. El dibuix és una il·lustració del món pagès plegat 
de personatges quotidians, en escenes igualment quotidianes. El límit del 
paper està recorregut per motius vegetals, plens de tinta, de manera que 
intensifiquen aquest primer límit del dibuix, és a dir, emmarca el propi 
marc, el reforça i l’assenyala. Les fulles vegetals que es veuen al perímetre, 
agafen diferents posicions, com mogudes pel vent.
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En un primer estrat, entrellaçat a aquesta vegetació, s’identifiquen di-
ferents elements: cases, una església, dos bous que tiren d’un carro, un 
camperol, un nen jugant i vigilat de prop per la seva mare amb una gerra 
al cap, i dos homes transportant un tronc de molí. A continuació, i seguint 
l’espiral, un home conduint l’arada amb els cavalls, un pastor, una altra 
casa, un home i un gos, un home collint les taronges, un xiprer i una peça 
que bé podria ser una làpida sobresortint del terra. Finalment, al darrer 
estrat, quatre ocells volant en cercle.

En aquest dibuix hi ha un instrument molt clar, molt tangible, que tots 
podem percebre, i que és la distribució en cercle o, més específicament, en 
espiral, que configura el dibuix. I per a mostrar quina idea? La idea és el 
moviment. O, enunciat d’una manera més elaborada, la capacitat d’anima-
ció de totes les coses. L’arquitectura de Jujol és una lluita constant contra 
“l’estaticitat” de les coses, és un reflex de la vida i la vida és moviment. 

Què vol dir animar? Animar = a donar ànima, és a dir, donar alè, donar 
vida. Si la idea és el moviment, hem de veure com això s’explica a la casa 
Bofarull. Quin serà l’instrument principal que permet el moviment? Pen-
sem en coses tangibles, quotidianes. Com es mouen les coses? Quan apli-
quem una força. Però siguem més específics. Atès que hem parlat de mo-
viments concèntrics, com es provoquen? Com es provoca un moviment 
de rotació sobre un element qualsevol? És un principi de física elemental: 
amb un parell de forces. Penseu en el volant d’un cotxe, d’un tractor, d’un 
camió. 

L’instrument que constantment està aplicant Jujol a la casa Bofarull per 
a moure-la, és el parell de forces i, de manera més genèrica, el parell. Do-
naré quatre exemples que demostren aquesta hipòtesi i que em perme-
tran anar explicant la casa. I aniré augmentant paulatinament d’escala: La 
primera és un petit detall de resolució interior de la casa en el paviment; 
la segona, un espai interior de l’estable; la tercera és la que fa referència a 
l’element més notori de la casa: l’escala que culmina amb l’àngel penell; i el 
quart i últim exemple farà referència al poble sencer dels Pallaresos.

animació i forces
Primer exemple. L’any 1933 Jujol dibuixa (fig. 2) la peça elemental que 
configura el terra principal de la casa, el que es troba a les sales nobles de 
la planta baixa i de la planta primera. Es tracta de la combinació de quatre 
peces ordinàries, corrents, de terrissa, però situades d’una manera espe-
cífica. Aquesta manera específica és la que agrupa les peces lliscant totes 
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elles a partir d’un centre que el mateix Jujol assenyala, i que esdevé en 
centre de rotació. Al costat del dibuix, un petit text que diu: Ca Bofarull: 
la peça elemental. Jujol transforma una simple col·locació de paviment en 
un joc de geometries elementals que combinades evoquen el moviment de 
rotació. Hi ha una petita diferència: les peces s’han agrupat, han aproximat 
compactant una mica més l’espai. Tot i que la solució final no és com la 
previsió original ens trobem amb un gest que manifesta clarament el parell 
de forces que dóna lloc a la rotació.

Segon exemple. Observem ara un altre dels cent i pocs plànols de què 
consta la reforma de la casa, i conservats a l’Arxiu Jujol. En concret un del 
març de 1915 (fig. 3). Sota de l’alçat principal d’accés a la casa, un fragment 
de la planta on es pot veure el carrer per on accedir, l’entrada a la casa i 
l’entrada al que després seran els magatzems. En un dels angles l’estable, 
sense un pas directe des del carrer. El que Jujol proposa és precisament 
una solució per a fer el pas directe a l’estable des del vestíbul d’entrada, i 
així no haver de donar la volta. Tenim un encreuament de parets mestres 
que divideixen les estances. No cal ser arquitecte per a intuir que la solució 
habitual seria obrir una porta a una de les dues estances anteriors, i fer el 
pas cap a l’estable. Però Jujol no treballa com és habitual, i una vegada més, 
el parell de forces li dóna la solució. L’arquitecte superposa un quadrat 
girat, la qual cosa li permet construir unes petites pilones, eliminar les 
parets anteriors, i provocar un nou espai allà on precisament no hi havia 
res, allà on era el nus de les parets originals. L’espai resultant és una petita 
volta de racó de claustre, producte del gir de 45 graus respecte a les parets 
originals. 

Tercer exemple. L’escala de la casa Bofarull és el primer croquis, datat, 
conservat a la carpeta de l’Arxiu Jujol (fig. 4). No és dif ícil pensar que un 
dels atractius amb què Jujol convenç les propietàries, les senyores Bofa-
rull, per a fer la reforma és la construcció d’aquesta torre mirador, l’ele-
ment que identifica i singularitza la casa. Al dibuix es llegeix clarament: 
“Visió del pilot”, i una dada: “22 m.” Aquesta és l’alçada dels pilars de la Seo 
de Mallorca. Podria ser només una coincidència, però recordem que men-
tre està fent la casa Bofarull, Jujol encara hi treballa a la Seu de Mallorca 
amb el mestre Gaudí. Les hipòtesis que relacionen l’alçada de la torre de 
l’escala de casa Bofarull i la dels pilars de la Seu l’hem explicada a un altre 
text però parem atenció ara a la torre. Una torre que té fins a tres mira-
dors: un de cobert, un sota coberta i el darrer a l’aire lliure, just sota l’àngel 
custodi. Les parets de l’interior estan dividides per dos colors, blau i groc, 
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diuen que el sol i el mar de Tarragona. Podria ser, però m’interessen altres 
aspectes. Una vegada més, el parell d’antagònics: petites serps que fan de 
barana s’enfilen cap amunt de l’escala; i a dalt de tot, arriben els dracs vo-
ladors. De fet l’escala és, en si mateixa, un parell de forces que emfasitza el 
moviment rotacional propi de qualsevol escala. Però la torre amaga encara 
una altra sorpresa. El parell continua actuant en aquest punt entre interior 
i exterior. Per a pujar al segon mirador, encara sota cobert, cal sortir fora 
per a tornar a entrar a dins. La torre es replega i es desplega per continuar 
pujant. Sempre he pensat que fruit d’aquesta convulsió, d’aquest movi-
ment, apareixen els objectes més domèstics sobre la torre: plats, tasses, al-
tres porcellanes (fig. 5). Un moviment propi al d’un huracà, d’un tornado. 
Però la força de la torre, aquest element primigeni de la reforma de Jujol, 
encara no està esgotat. Tota l‘escala forma part d’un parell de forces encara 
més potent: aquell que fa girar completament tot l’edifici en un moviment 
final per a involucrar terra i cel al mateix nivell, per a deixar que àngels ce-
lestials i homes i dones de la terra es donin la mà. Perquè sigui impossible 
distingir damunt/dessota/esquerra/dreta i tot passi a pertànyer a un estadi 
únic: el moviment. Ara cal trobar el seu antagònic, l’horitzontal.

Pensem primer un concepte previ: les masies a Lleida i a Girona, 
bona part d’elles, assenyalen el territori. Estan isolades i, per tant, són els 
conreus els que determinen la seva posició dins el paisatge. El cas de la 
casa Bofarull és un altre. El mas està enganxat a altres construccions, i dins 
el nucli urbà. Incorporar el paisatge voldrà dir, doncs, efectuar una sèrie 
d’intervencions que posin de manifest l’espai que l’envolta. Una primera 
maniobra és, precisament, la torre. Gràcies a la seva alçada el paisatge 
s’incorpora visualment quan som dins la torre a través dels diferents mi-
radors. La segona maniobra, el parell de forces de Jujol que repetidament 
anem invocant, hauria de trobar-se ara en l’horitzontal. On és aquesta ho-
ritzontal? Jujol, mitjançant les intervencions de reforma a la casa, reforça 
un eix existent però li dóna un final que incorpora l’espai de manera de-
finitiva. Si anem creuant els espais de la casa a la planta baixa arribarem, 
en sentit longitudinal, fins al jardí. Allà ens esperen dos mecanismes per 
a incorporar l’espai envoltant. El primer, el drac que ens mira, que ens 
fa prendre consciència de l’eix que hem recorregut, just al bell mig de la 
nostra línia recta; en segon lloc, una finestra triangular que ens emmarca 
els camps de vinyes de la casa Bofarull (fig. 6). Mecanisme d’una subtilesa 
envejable. I de nou el parell d’elements que configuren cada peça que Jujol 
va construint com a rèplica o reflex, d’allò existent. 
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Quart i darrer exemple. Ens queda el darrer parell; aquell que involu-
crava a tot el poble dels Pallaresos. Als pobles s’hi podia arribar per molts 
camins, però fonamentalment per dos, pel camí de Perafort, o per l’antic 
camí de Tarragona (fig. 7). Des d’ambdós es veu una parella molt poc ha-
bitual als pobles catalans: la torre de la casa Bofarull mirant de fit a fit la 
torre del campanar de l’església (fig. 8). No existeix cap regla escrita però 
el costum sostenia que l’església, lloc o edifici que configurava el naixe-
ment dels nuclis poblacionals que donaven peu a pobles i veïnats, i encar-
regat d’anunciar i marcar amb les campanades la vida quotidiana, havia de 
ser l’edifici més alt i cap altre el podia ni tan sols igualar en alçada.

Als Pallaresos sí. Però podríem pensar que, en realitat, Jujol, bon co-
neixedor de les tradicions populars, hagués pensat la casa Bofarull com 
la parella de ball de l’església de Sant Salvador dels Pallaresos. Potser, si 
l’arquitecte fos avui entre nosaltres, ens explicaria que en realitat, la casa 
Bofarull, és la Rosalia, la parella de ball de l’Isidre (fig. 9) que contents i 
joiosos passegen per damunt de les cobertes de les cases dels Pallaresos. I 
ara podríem tornar a començar l’explicació de la casa Bofarull.
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Fig. 1: Dibuix per a un fals sostre. Jujol, 1940. © Arxiu Jujol Fig. 2: Detall de paviment casa Bofarull, 1933. © Arxiu Jujol

Fig. 3: Fragment de planta i alçat principal 
casa Bofarull, 1915. © Arxiu Jujol
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Fig. 5: Detall de coberta piramidal casa, 2015.                        
© Guillem Carabí

Fig. 6: Finestra als camps i drac jardí casa Bofarull, 2015.    
© Guillem Carabí

Fig. 4: Croquis d’escala 
casa Bofarull, 1913.         
© Arxiu Jujol



[ 49 ]

Fig. 7: Planimetria Pallaresos, 1922. © Institut Cartogràfic de Catalunya
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Creo que escribir sobre la Capilla de Mas Carreras de Roda de Barà (Ta-
rragona), del arquitecto Josep M. Jujol, obra iniciada en el año 1944, en 
la que reúne la mayor densidad de actuación artística personal de todos 
sus proyectos, no se podría hacer mejor que, en lugar de teorizar sobre 
esta, conociendo la experiencia de viva voz de una de las últimas personas 
que trabajaron en su construcción y que han entendido la forma personal 
e intransferible de “proyectar en directo y sobre la marcha”, a la par de 
proceder a su construcción; ya que no consta la existencia de planos ni 
documento alguno y, si hubiesen existido, estos solo podrían haber estado 
en su mente.

La persona a la que me estoy refiriendo es Pere Virgili Gatell, de Roda 
de Barà, hijo del maestro de obras Sr. Baltasar Virgili Jansá que fue qui-
en hizo la rehabilitación de la Capilla de Mas Carreras. Participó como 
aprendiz de albañil en las obras junto a su hermano gemelo Baltasar.

Quedo el día 1 de marzo de 2018 con Baltasar Virgili (Roda de Barà, 1 
de agosto 1930) en la puerta de la capilla que formaba parte de la antigua 
y señorial casa de campo (Mas Carreras), desaparecida por la vorágine 
urbanística en la zona conocida como Barà.

Lo primero que hace antes de sacar la llave de la capilla de su bolsillo, 
una de las cuales el ayuntamiento le hace depositario permanente, es co-
mentarme…: 

pere virgili (p.v.) —“Estos escudos de la fachada… uno lo colocó mi 
hermano Baltasar y el otro yo, (somos hermanos gemelos) cuando tenía-
mos unos catorce años. Nuestro padre, Baltasar Virgili, maestro de obras, 
nos dijo que así quedarían como recuerdo de haber participado en la obra. 
Los había esculpido personalmente Jujol y los colocamos con un morte-
ro de cemento “rápido”. Recuerdo, como anécdota, que debido a la gran 
igualdad y similitud que teníamos como hermanos por ser gemelos; Jujol, 
al dar instrucciones y comprobar su cumplimiento, a menudo se confun-
día, y cuando no, era la excusa que teníamos nosotros para poder justifi-
carnos de un incumplimiento”.

Joan mercadé. (J.m.) —¿Cuál fue la intervención de Jujol en el edi-
ficio?

(p.v.) —Básicamente se puede definir en dos partes: una muy técnica, 
reforzando lo que podríamos considerar el ábside; reforzando la cimenta-
ción, eliminando unas humedades de las paredes y de su cubierta; y, pos-
teriormente, colocando dos pilares de mármol en el interior. La otra mu-
cho más vistosa y artística fue todo el “interiorismo”, tanto la decoración 
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mural, como el diseño del mobiliario religioso: altar (mesa y soporte), así 
como complementos como lámparas y candelabros.

El refuerzo estructural se aprecia exteriormente por unos arcos con 
piedra del país, a similitud de los arcos de adorno existentes en los lava-
deros de la Casa Bofarull en los Pallaresos. En el interior, dos pilares de 
mármol en los que se puede observar las aristas de los capiteles formados 
por la letra “T” (“Tau”). 

En el interior, en cuanto al continente, proyectó todo el “mural”, si es 
que se puede definir así a la pared posterior del altar, y realizó personal-
mente (de su propia mano) toda la escritura en latín, existente en las pare-
des laterales. También realizó el proyecto y diseño del altar y los elementos 
de iluminación: lámparas y candelabros.

Podemos observar que, en el diseño del altar, lo colocó de forma que 
el sacerdote no estaría de espalda a los fieles, sino de cara. Este cambio, la 
iglesia oficialmente no lo decidió y aprobó hasta el año 1965, coincidiendo 
con la clausura del Concilio Vaticano II.

(J.m.) —¿El estado de la Capilla en la actualidad es muy diferente a 
como lo dejó Jujol?

(p.v.) —Está todo como lo dejó Jujol, los candelabros están en el peque-
ño museo a él dedicado, en el Roc de San Cayetano, dentro del “Museo 
de la Radio”. Si bien es cierto que toda la pared posterior al altar ha sido 
“rehabilitada”, no así toda la escritura de las paredes realizadas personal-
mente por Jujol escrita en latín, lengua que el dominaba y que el cura del 
pueblo ha traducido; su transcripción en español está en el altar para que 
ser consultada.

(J.m.) —¿Las lámparas son diseño suyo?
(p.v.) —Sí, todas.
(J.m.) —Cierto, en las lámparas se puede apreciar el trabajo y los nudos 

de los alambres, igual que en la baranda de la cubierta de la casa Bofarull 
en los Pallaresos o en los balcones de la casa Ximenis en Tarragona.

(p.v.) —La intervención interior consistió en sacar la sacristía, dándole 
a la capilla el aspecto de tener una mayor amplitud y la mesa del altar se 
colocó separada de la pared. 

Aquí se reunían diariamente, mientras estaban los propietarios de Mas 
Guineu, el cura párroco de Roda de Barà a celebrar la misa, a la que tam-
bién asistía Jujol.

(J.m.) —¿Recuerdas algún industrial que intervino en la obra?
(p.v.) —Este hombre miraba siempre para casa y esta era Tarragona. 
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Estos pilares los hizo el marmolista de Tarragona, Melendres. El yesero 
fue Bernades del Vendrell. Calmet fue el herrero, también del Vendrell. 
Cuando Jujol diseñó los candelabros se los explicó a Calmet, el herrero, y 
éste dijo que no entendía el diseño y, por lo tanto, no los podía hacer. Jujol 
le dijo: “no se preocupe, yo colaboraré en la ejecución y haré la parte que 
usted no entienda” y así fue como se generó la directa colaboración en la 
construcción de los candelabros.

(J.m.) —¿Qué recuerdos tienes de Jujol?
(p.v.) —Recuerdo lo que ya cada vez es más conocido y comparado res-

pecto a los promotores que tuvieron Gaudí, la aristocracia —incluida la del 
clero—; y Jujol, los obreros (patronato obrero) y curas de pueblo. También 
lo desprendido que era a la hora de cobrar sus honorarios. Era conocida 
la respuesta de Jujol al hablar de estos: “ya me lo pagará cuando pueda…”. 
Fue una lástima que en el derribo de la casa “Mas Guineus”, en la que había 
intervenido puntualmente Jujol en su “interiorismo”, se perdieran en los 
escombros algunos elementos, muebles y materiales diseñados por él. Por 
suerte, y casualmente, conseguí salvar alguno depositado en los contene-
dores de los “escombros”. Concretamente el pomo de arranque de escalera, 
que es una piña de madera de roble que guardo celosamente en mi casa.

(J.m.) —¿Jujol hizo un proyecto de esta intervención, planos o croquis?
(p.v.) —No, todo lo tenía en su cabeza. Él, personalmente, dirigía y te 

decía lo que tenías que hacer; a mí me alucinaba. Cogía a un industrial y le 
decía lo que tenía que hacer y muchas veces permanecía a su lado mien-
tras lo ejecutaba. En algunos casos se puede decir que trabajaban codo con 
codo. Por ejemplo, al yesero le decía: “haz este paño de pared” y él, a con-
tinuación, antes de que el yeso fraguara, se sacaba de su bolsillo un clavo 
de errar caballos y escribía en las paredes. 

A principios de verano de 1944, su hijo José María recuerda haber pa-
sado casi un mes en la finca Mas Guineu viendo trabajar a su padre; real-
mente eran visitas de dirección de obra. El viaje desde Barcelona se hacía 
en tren hasta Vendrell y después se tomaban los Auto Piñana que paraban 
en la carretera Nacional-340, frente al camino de acceso a la finca. Otras 
veces el desplazamiento desde Barcelona se hacía en tren hasta la estación 
de San Vicente de Calders, donde el masovero Sr. Sivill lo recogía con una 
tartana, un tipo de carruaje de varas montado sobre muelles de ballesta y 
tirado por un caballo (limonera), para llevarlo al Mas.

(J.m.) —Era conocido que los bolsillos de Jujol eran un desastre y que 
los tenía normalmente rotos por utensilios para dibujar que llevaba siem-
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pre encima: clavos, hierros y alambres. Baltasar Virgili vio que siempre 
llevaba los utensilios en los bolsillos, su hijo Josep M.ª señala que su madre 
Teresa, siempre se quejaba de que le tenía que coser los bolsillos de los 
pantalones y chaquetas. 

En cuanto a la pintura… ¿cómo lo hacía?
(p.v.) —Lo mismo hizo con el pintor. Una vez que había dibujado la 

pared en colaboración con el yesero, le daba las instrucciones para los 
colores y pintaban conjuntamente. Él habría hecho notas en el dibujo, de-
finiendo los colores que se debían colocar, y le hacía también las mezclas 
de los colores, aunque recuerdo una frase genial suya: “El que pinta es el 
pintor, yo solo ensucio las paredes”. Para la realización de las cenefas se 
subía al andamio y estaba sentado en una silla para poder trabajar. Mi her-
mano y yo éramos los encargados de moverla.

(J.m.) —¿Cómo se facturaban las obras en aquella época?
(p.v.) —No lo sé, yo solo tenía catorce años. El tema económico lo lle-

vaba mi padre, aunque sí que recuerdo que esta obra duró un par de años, 
porque los propietarios no vivían permanentemente aquí, solo pasaban 
temporadas. La construcción se realizó con intermitencias ya que Jujol 
quería y hacía el seguimiento personalmente, además, sin él presente no se 
hubiera podido ejecutar o el resultado hubiera sido muy diferente.

(J.m.) —La teoría de que Jujol era más completo que Gaudí vuelve a 
aparecer.

(p.v.) —Jujol lo hacía todo.
(J.m.) —¿Jujol pintó la estatua del Sagrado Corazón? 
(A finales del siglo XX el arqueólogo Vinzenz Brinkmann, demostró, 

sin la menor sombra de duda, que las estatuas de la antigüedad estaban 
pintadas de vivos colores).

(p.v.) —Sí, Jujol pintó la estatua del Sagrado Corazón. Mejor dicho, se 
vio “obligado” a pintarla por una curiosa circunstancia.

(J.m.) —¿Obligado? ¿Qué pasó?
(p.v.) —Sí, obligado. Por cambiarle la cabeza, la que ahora vemos es la 

segunda cabeza que ha tenido la estatua. La propietaria quería que la capi-
lla estuviera dedicada al Sagrado Corazón. Su esposo encargó una estatua 
a un escultor desconocido de Barcelona y quería que fuera una sorpresa 
para ella, ya que acordaron que no la vería hasta que estuviera colocada 
en su lugar, un pedestal encima del altar. La estatua, que pesaba mucho, 
costó mucho trabajo subirla, tanto por el número de personas que se ne-
cesitaron como por los medios de la época: térnales y cuerdas de cáñamo. 
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Una vez colocada en su lugar, se invitó a la Sra. Carreras a que fuera a verla 
para conocer su opinión. Cuando la vio, comentó que no le gustaba nada 
la estatua por la forma de la cabeza, la expresión de la cara y que no la 
quería; ordenando que la bajaran y la cambiaran por otra. Produciéndose 
una situación tensa e incómoda con el maestro de obra, el Sr. Baltasar 
Virgili, mi padre, que se negó en rotundo por el trabajo y los esfuerzos que 
había tenido para subirla y lo que representaría bajarla y tener que repetir 
el mismo trabajo para colocar otra imagen. En la discusión estaba presen-
te el arquitecto Sr. Jujol, que al ver el cariz que tomaba la tensa situación 
propuso no tocar la estatua y cambiarle solo la cabeza, la cual debía cor-
tarse para colocar otra nueva que el escultor tenía que hacer de nuevo. La 
solución fue aceptada por la propietaria, aunque existía el problema del 
resultado que produciría la unión de la estatua con su nueva cabeza, ya 
que, probablemente, se notaría la unión. La respuesta de Jujol fue otra de 
sus genialidades: “yo pintaré la estatua para que no se note la unión del 
cuerpo con la nueva cabeza”, y así lo hizo personalmente.

(J.m.) —¿Cómo era el trato de Jujol en el proceso de la dirección de obra?
(p.v.) —Muy bueno y muy agradable, digamos que casi no hablaba para 

no molestar. Con una gran educación, no levantaba nunca la voz. Jujol 
como persona y como arquitecto me impactó, vi que era diferente por 
la forma de trabajar. Observando como lo hacía, me hizo coger una gran 
afición al dibujo y me dije: “yo también quiero hacerlo como él”. Desde 
entonces tengo una gran afición por el dibujo y por el “trencadís”.

(J.m.) —Ciertamente, el resultado de ver dibujar a Jujol penetró en Bal-
tasar Virgili en vista de los resultados que a continuación se adjuntan, es-
pecialmente por ser totalmente autodidacta.

La afición por el “trencadís jujoliano” también contagió a su hermano 
gemelo Baltasar, el cual ha intentado continuar la tradición mediante la 
realización de cursos en el gremio de constructores comarcal, que ha per-
mitido la transmisión de los conocimientos a los futuros profesionales de 
la construcción. A continuación, se pueden apreciar trabajos realizados 
por albañiles de la zona en los cursos sobre “Trencadís”: Solo queda fijar-
nos en la composición general del mural detrás del altar, en la que parece 
existir una simetría en los adornos y cenefas. Pero en realidad existe una 
simetría… ¡Asimétrica! 

Nos despedimos después de haber “saboreado un Jujol”.
(J.m.) —Descubrí a Jujol en Roda de Barà, por medio de mi padre Vidal.
El estudio de Mas Carreras me permitió conocer personalmente a Bal-
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tasar Virgili y Jansá, maestro de obra que trabajó con Jujol y con el que 
tuve numerosas y largas tertulias sobre el tema. Además, una vez iniciado 
el trabajo de la tesis doctoral y fallecido el padre, he continuado con su 
hijo Pere Virgili Gatell, que también lo conoció, ya que participó como 
aprendiz en la obra.

Éste me ha descrito el lado humano de Jujol que lo conjugaba armonio-
samente con el de arquitecto, el romanticismo de la ejecución personal de 
la obra y el artista que empleaba su mano no en sentido metafórico sino 
real de la misma.

Ver trabajar, mejor dicho, ver crear en directo, debió de ser muy intere-
sante e impactante, especialmente el mural posterior al altar y toda la ce-
nefa de rotulación perimetral que, hoy, empleando el lenguaje “moderno”, 
se podrían definir como un gran “grafiti”. Consecuencia de esta definición, 
podríamos pensar si Jujol “¿fue precursor o grafitero inconsciente?”.

Es muy interesante destacar la colaboración tipo “artist and craftsman”, 
en un proyecto de estas dimensiones, con los diferentes oficios y artesanos 
para todo el diseño de los complementos (marmolista, herrero, carpin-
tero, pintor) y, sobre todo, la “siembra artística” que realizó sobre aquel 
aprendiz de catorce años, respecto a dos disciplinas propias de Jujol: el di-
bujo y el “trencadis”. La afición por el dibujo en Pere Virgili ha ido crecien-
do, llegando a conseguir autodidácticamente un gran nivel, igual que en la 
aplicación del “trencadis”, que, junto a su hermano Baltasar, que imparte 
cursos para el Gremio de Constructores con el objetivo de mantener vivos 
los conocimientos de esta especialidad, han dejado huella de esta faceta 
artístico-arquitectónica, ya sea en obras en las que han participado direc-
tamente o en las que simplemente han sido requeridos por la comarca; un 
poco a semejanza de lo que le pasaba a Jujol en su época. Si analizamos 
el estilo del “trencadís” de los dos hermanos, continuadores de este “arte”, 
habiendo tenido los dos el mismo origen jujoliano, existe una significativa 
diferencia en el resultado: Pere Virgili lo trabaja con unas piezas pequeñas 
y su hermano Baltasar con unas más grandes, a pesar de ello los resultados 
en ambos casos son excelentes.

La huella que ha dejado Jujol en muchos apartados del arte, no tan solo 
como arquitecto si no como maestro y artista, es evidente en los ejemplos 
expuestos y en otros es desconocida o inconsciente por el paso del tiempo 
o, por desgracia, por apagarse el nombre a nivel popular a diferencia del 
de Gaudí. Pero podríamos decir que Jujol se contempla o interpreta desde 
una mirada contemporánea.
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Façana principal de la capella de Mas Carreras 
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Mas Carreras

Imatge antiga de Mas Carreras
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Arco de 
Bará

 Capilla Mas 
Carreras       

 Capilla Mas 
Carreras       

Vista aèria de l’any 1956 Vista aèria actual

Família Virgili
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Detalls de la façana
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Canelobres i detalls

Llàntia



Detalls constructius i ornamentals

Vistes de l’altar (fotografies Rafael López-Monné)

Sostre (fotografia Rafael López-Monné)



Paraments verticals
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Llums

Treball en ferro i esgrafiat a Casa Ximenis (Tarragona) Treball a Casa Bofarull (els Pallaresos)

Poms
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Detalls gràfics de Mas Carreras

Ornamentacions a Mas Carreras

Claus de ferrar cavalls
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Bitllets de l’època. Arxiu Jujol.

Detall del cap Imatge dels Sagrat Cor

Arc de Bará (dibuix de Pere Virgili) Masia (dibuix de Pere Virgili)
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Catedral de Chartres (Pere Virgili) Cripta Güell (Pere Virgili

Torre el Cucurull, a Roda de Bará (Pere Virgili) Residència Banco de España, a Roda de Bará
(Escola de Trencadís, professor Baltasar Virgili)
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Ermita de Bará, a Roda de Bará 
(Pere Virgili)

Arc de Bará, a Roda de 
Bará. (Escola de Tren-
cadís, profesor Baltasar 
Virgili)



Història del santuari de la mare 
de déu de montserrat a montFerri 

Mn. Josep M. Jané Coca
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els orígens
El jesuïta pare Daniel Maria Vives, nascut a Montferri l’any 1866, vivia a la 
casa dels jesuïtes de la Santa Cova de Manresa on sant Ignasi de Loiola va 
escriure els Exercicis espirituals, madurant la seva conversió, després del 
seu pas per Montserrat.

En el sermó que va predicar el diumenge 15 de novembre de 1925, amb 
motiu de la festa de la col·locació de la primera pedra del Santuari, va dir: 
“El pensament o desig d’aixecar damunt del puig de Montferri un Santuari 
dedicat a la Verge bruna, nasqué en el cambril de Montserrat el dia 25 de 
maig de 1922”1. Va tenir aquest pensament mentre estava resant allà. 

En el mateix opuscle on trobem aquestes precioses informacions sobre 
els llocs i les dates referents a l’origen del Santuari, publicat per la Junta 
d’Obra el mes de gener de 1929, trobem escrit a continuació: 

Això li dona algun caire o faisó d’inspiració o voluntat mani-
festada de nostra Regina, com si ens volgués dir que és desig 
seu que els seus fills de les encontrades tarragonines vagin més 
sovint a prostrar-se als peus de la seva dolça Mare i que, no ha-
vent-hi facilitats per a visitar-la en el seu propi palau de Mont-
serrat, vol acostar-se ben apropet dels seus fills per a ésser el 
seu empar i consol, car una mare té sempre enyorança dels seus 
aimats fills i els vol apropet d’ella. Podem dir que és la Verge de 
Montserrat qui vol un Santuari a Montferri2.

El pare Daniel Maria, una vegada obtingut el terreny, va cridar l’arqui-
tecte Josep M. Jujol per encarregar-li la planificació i direcció del projecte. 
Coneixia les seves habilitats com a arquitecte i els seus dots extraordinaris 
com a artista polifacètic. Feia dos anys que Jujol havia acabat l’església de 
Vistabella (1918-1923), distant 18 km de Montferri. A més, hi havia un 
motiu familiar en l’elecció de l’arquitecte Jujol: era parent del pare Daniel 
Maria. En efecte, Magdalena Vives —àvia materna de l’arquitecte Jujol—, 
nascuda a Montferri el 1816, era germana de Pau Vives (1817), pare del 
jesuïta Daniel Maria; la Magdalena es va casar amb Josep Gibert de Bonas-
tre i van tenir una filla que es deia Teresa Gibert Vives, que es va casar amb 

1 El Santuari de Montferri. Nostra Moreneta al Camp de Tarragona, pàg. 10.
2 El Santuari de Montferri. Nostra Moreneta…, pàg. 10-11.
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Andreu Jujol Taverna, de la Selva del Camp: són els pares de l’arquitecte 
Josep Maria Jujol Gibert, que va néixer a les cinc de la tarda del dia 16 de 
setembre de 1878 en el primer pis de la casa número 6 de la plaça de Prim 
a Tarragona, tal com consta en el foli 110, tom 27, Secció de Naixements, 
número 554 del Registre Civil de Tarragona. Va ser batejat a l’església de 
Sant Joan Baptista de Tarragona el dia 18 de setembre i als noms de Josep 
Maria i Andreu hom afegí el d’Ignasi.

Parlar-li a Jujol de fer un Santuari marià, en el Camp de Tarragona, al 
poble de la seva àvia materna, era donar-li motius per despertar el seu 
entusiasme.
L’opuscle de l’any 1929 diu: 

L’arquitecte Josep M. Jujol, professor de l’Escola d’Arquitectura 
de Barcelona i deixeble, potser el més avantatjat i genial, de 
l’incomparable senyor Gaudí, ha fet els plànols amb entusias-
me i sense cap interès econòmic; mereixen ser qualificats d’obra 
veritablement genial, nova en el seu estil i molt apropiada per a 
tron i casal de la Verge bruna perquè talment imitarà les mun-
tanyes de Montserrat3. 

Què va veure l’arquitecte Jujol quan va anar a visitar el lloc destinat per 
a la construcció? Ens ho descriu la Junta d’Obra de 1929: 

És un turó, el cim del qual és un pla, tallat per tot el volt, a una 
alçada de dos, tres o quatre metres, de manera que solament 
s’hi puja per dos llocs apropiats i tancats ara amb portes de 
ferro. Té 121 m de llargada i l’amplada varia entre 15 i 35 m.4

El Santuari es troba a 400 m de Montferri, a una altitud de 50 m sobre el 
nivell del poble, a 250 m sobre el nivell del mar i a uns 80 m sobre el nivell 
del riu Gaià que dista un quilòmetre.

el projecte
Després d’haver visitat el lloc on es volia edificar, Jujol va dibuixar imme-

3 El Santuari de Montferri. Nostra Moreneta…, pàg. 10.
4 El Santuari de Montferri. Nostra Moreneta…, pàg. 9.
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diatament el projecte. El Santuari que volia construir era el que expressen 
els plànols de la secció longitudinal (figura 1) i l’alçat lateral (fig. 2). Té raó 
el seu fill de qualificar-ho com a “majestuós, impressionant”, “potser una 
mica fantàstic”5. És important analitzar i estudiar aquests dibuixos, sens 
dubte realitzats amb gran entusiasme: és evident que volia fer més del que 
després va fer! Per què va fer una construcció menys ambiciosa? No hi 
havia suficients recursos econòmics. 

Montferri, l’any 1925, era un poble amb 504 habitants6. Tots ells eren 
pagesos. Les possibilitats que tenien per costejar el Santuari que Jujol de-
sitjava construir eren escasses. En el citat opuscle de l’any 1929, tenim una 
clara al·lusió a les lamentacions per ser un projecte massa ambiciós i, per 
tant, massa costós, quan diu: “Hi ha qui l’ha jutjada obra massa gran, per 
no considerar que és el Santuari de la Moreneta de les quatre dites encon-
trades i principalment del Camp de Tarragona i, si es té això en compte, 
fins podríem dir que resultarà petita”7. Jujol va haver de renunciar a alguns 
elements dibuixats perquè l’obra resultés menys onerosa.

Queda un altre interrogant: Per què amb tan escassos recursos Jujol va 
decidir orientar la construcció del Santuari cap a l’est? Aquesta decisió el 
va obligar a construir uns extraordinaris fonaments sobre el terreny argi-
lós fora de l’altiplà, amb un desnivell que va haver de resoldre amb grans 
arcs catenaris, que augmentaven considerablement el pressupost. Això 
s’hagués evitat orientant la construcció de sud a nord. En aquest cas, tot 
l’edifici hauria quedat sobre l’altiplà, sobre terreny rocós i, per tant, amb 
fonaments més reduïts: tot hagués estat més fàcil i més econòmic.

Se m’ocorren quatre possibles respostes hipotètiques. La primera: es 
va voler salvar el màxim espai possible del planell, al davant i al costat 
del Santuari, perquè quedés establert com a plaça d’acolliment; la segona: 
Jujol sabia que des que es van començar a construir esglésies i santuaris 
cristians es van encarar cap a Orient; la tercera: l’orientació cap a Mont-
serrat, estel d’orient, com cantem en el Virolai, i la quarta: el desig de crear 
una estructura més airosa, amb formes que tendeixen a volar, a sortir de 
l’altiplà.

5 J.M. JUJOL (fill), “Jujol, un artista completo”, pàg. 101.
6 F. NAVARRO, Guia de Montferri, p. 26.
7 El Santuari de Montferri. Nostra Moreneta…, pàg 10.
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inici de la construcció
Es va instituir la Junta d’Obra que es presenta així en l’opuscle de l’any 
19298:

Junta d’obra
Rv. Sr. D. Joan Guilera, Pvre.  Rector
Sr. D. Joan Coca    Advocat
Sr. D. Josep Jané    Propietari
Sr. D. Enric Vives    Propietari
La col·locació de la primera pedra, que marca l’inici de les obres, va 

tenir lloc el 15 de novembre de 1925. 
La Junta d’Obra va cridar dos paletes (pare i fill) de Rodonyà, anome-

nats els Genites. Cada dia pujava gent de Montferri per ajudar els paletes, 
seguint el sistema de prestació voluntària anomenat a tomb de poble. 

Per tal de reduir costos, Jujol els va dir que fessin les peces necessàries 
per a l’obra. Amb aquesta finalitat va encarregar al fuster de Montferri, 
Joan Solé, que fes uns motlles de fusta, a manera de calaixos, que es van 
conservar i que aquest cronista ha tingut a les seves mans (fig. 3). Amb 
aquests motlles, els pagesos, després del treball en el camp, es reunien en 
un local anomenat l’Oreneta i feien, amb grava i arena recollida a la ribe-
ra del riu Gaià, pastada amb ciment pòrtland, blocs de 30 x 15 x 10 cm. 
D’aquesta mateixa manera, amb altres motlles semblants, es feien maons 
massissos de formigó de 30 x 15 x 5 cm. La tercera peça era una rajola de 
20 x 10 x 2,5 cm confeccionada amb barreja de sorra, ciment pòrtland i 
escòria del carbó cremat a les locomotores dels trens a vapor, que es dipo-
sitava en arribar a les estacions. Els pagesos anaven a buscar-la a l’estació 
de Salomó amb els carros. Aquesta escòria era porosa i, per tant, lleugera, 
adequada per fabricar les rajoles, petites i lleugeres, amb les quals es van 
construir les voltes. Una altra peça és una gelosia dissenyada pel mateix 
Jujol; consisteix en un cor dintre d’un triangle. Sis cors en rodona formen 
el motiu floral dels vitralls per al tancat dels finestrals que constitueixen el 
perímetre del Santuari (fig. 4).

Els pagesos pujaven les peces amb els carros al lloc de la construcció. 
El fuster Joan Solé també feia els cindris, estructures de fusta que supor-
taven els arcs catenaris durant la seva construcció. A causa de les seves 

8 El Santuari de Montferri. Nostra Moreneta…, pàg. 12.
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grans proporcions els construïa recolzant-los sobre la façana de casa seva 
i després els transportaven al lloc de la construcció amb els carros. Els 
cindris necessaris per acabar el Santuari, en els anys noranta, s’han fet a 
peu d’obra. 

L’arquitecte Jujol anava de Barcelona a Salomó en tren i caminava sis 
quilòmetres fins a Montferri; sabem que durant el trajecte resava el sant 
rosari i la primera visita que realitzava, en arribar, era a Jesús sagramentat, 
a l’altar del tabernacle de la parròquia. Es quedava el temps necessari per 
instruir als operaris i dirigir l’obra i després tornava a Barcelona.

En l’opuscle de l’any 1929, sota el títol “Estat de les obres” es llegeix: 
“L’obra va creixent, gràcies a Déu, a poc a poc, és veritat, fins massa, pels 
impacients que no es fan càrrec que tot és fa amb les almoines que és van 
rebent… Ja s’han utilitzat més de quinze mil blocs, lo qual prova que n’hi 
ha bon tros de fet”9.

interrupció de les obres
Quan i per què es van interrompre les obres? Sabem que avançaven amb 
pocs recursos econòmics, però això mai no va ser un motiu perquè s’atu-
ressin. Què va passar? El 23 de gener de 1932, a les onze de la nit, el pre-
sident del Consell de Ministres, Manuel Azaña, va fer arribar al llavors 
ministre de Justícia, Fernando de los Ríos, el document en virtut del qual 
s’ordenava la “Disolución en territorio español de la Compañía de Jesús”. 
El decret, publicat l’endemà a La Gaceta —òrgan oficial del règim—, ABC 
i El Socialista, estipulava la propietat estatal de tots els béns dels jesuïtes, 
als quals donava un termini de deu dies per abandonar la vida religiosa 
en comú i sotmetre’s a la legislació. Com diu Jesús Bastante a “La última 
expulsión de los jesuitas”, “no era la primera vez que la Compañía de Jesús 
sufría una expulsión en España, pero sin duda sí fue la más dolorosa y 
cruenta”10. 

La dissolució dels jesuïtes va ser un punt important de la persecució 
de l’Església que va començar a forjar-se a l’inici de la segona República. 
Aquesta etapa va tenir el seu moment culminant amb el famós discurs 
d’Azaña, el 13 d’octubre de 1931, en el qual declarava que “España ha deja-
do de ser católica”. Durant aquells dies arribaria la crema d’esglésies i con-

9 El Santuari de Montferri. Nostra Moreneta…, pàg. 11.
10 J. BASTANTE a “La última expulsión de los jesuïtes”, a l’ABC, 21-01-2007.
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vents, que s’aguditzaria després de la dissolució de la Companyia i durant 
els primers mesos de la Guerra Civil.

L’execució del decret va afectar el pare Daniel Maria. No obstant això, 
conscient que aquest era el seu país i desafiant l’ordre establert, el ma-
teix com altres jesuïtes, va optar per romandre a Espanya. La revista dels 
jesuïtes a Castella recordava, el juny de 2004, que tots ells van haver de 
“refugiar-se en un règim de clandestinitat”, on van continuar exercint el 
seu ministeri. 

Certament, en aquesta situació el pare Daniel Maria no podia seguir 
buscant i recollint donatius perquè continuessin les obres de les quals era 
el promotor i animador. Les obres es van parar, doncs, l’any 1932, i no sola-
ment a causa de la falta de diners, sinó també a causa de les circumstàncies 
històriques que acabem de descriure breument. Mentre s’estaven cremant 
les esglésies i santuaris no s’hauria permès que es continués la construcció 
del Santuari dedicat a la Mare de Déu de Montserrat a Montferri. 

El més prudent era que els operaris tornessin a les seves cases a l’espera 
de temps propicis.

Va arribar la guerra del 1936-1939. Encara que els del comitè de Mont-
ferri es van oposar a què s’incendiés l’església parroquial, amb l’excusa que 
necessitaven el local per a altres finalitats, no es va poder evitar que, els 
qui van venir d’altres poblacions, armats, obliguessin a treure tot el que 
van trobar a l’església i sagristia, amuntegant-ho en l’antic cementiri que 
es trobava al costat de l’església i ho van cremar. Per tant, després de la 
guerra, els parroquians de Montferri van haver de comprar tot el que s’ha-
via destruït. El mateix arquitecte Jujol, en el seu primer viatge a Montferri 
després de la guerra va dir que no es podia pensar a acabar el Santuari, ja 
que s’havien de dedicar els mitjans al restabliment de tot el necessari per al 
culte cristià a la parròquia. Les circumstàncies, doncs, seguien sense per-
metre continuar les obres en el Santuari. L’arquitecte Jujol es va acomiadar 
de Montferri plorant. 

Després de la guerra, es va viure un temps de fam i misèria.
Van passar els anys i van envellir o van morir els qui havien iniciat el 

Santuari. El pare Daniel Maria va morir a Barcelona el 31 de desembre de 
1934, als 68 anys. L’arquitecte Jujol va morir el primer dia de maig de 1949.

El 2 de març de 1935, un vendaval va fer caure el cambril, que estava 
gairebé acabat, i els arcs de la semicúpula després de l’entrada, que gairebé 
arribaven al seu punt culminant, a causa de la falta de suport de les estruc-
tures encara no construïdes.
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Van passar els anys i no s’acabava el Santuari. Aquest cronista aprofita-
va les vacances per tornar a Montferri; en pujar al Santuari em dolia l’àni-
ma en veure que s’anaven deteriorant les parts construïdes, quedant, cada 
vegada més, com velles ruïnes malmeses i abandonades. Els esbarzerars 
creixien a l’interior, encara amb sòl de terra, i superaven l’obra realitzada; 
ja no s’hi podia entrar: desolació i tristesa! (fig. 5) Cada vegada més anava 
experimentant el que, molt encertadament, va escriure un amic meu en 
parlar de la causa que va motivar el meu compromís per acabar el Santua-
ri: “una consciència ferida”!

treballs de neteja i consolidació de l’obra
L’any 1983 es va constituir un nou Ajuntament amb el senyor Joan M. Jané 
Coca com a alcalde, el meu germà. A tots dos ens dolia que el Santuari 
continués en estat d’abandó i degradació. En els anys vint, malgrat la misè-
ria que existia al poble, havien estat capaços de treballar i sacrificar-se amb 
fe i amor per començar el Santuari dedicat a la Mare de Déu de Montser-
rat, i ara, amb més mitjans i possibilitats econòmiques, no seríem capaços 
d’acabar l’obra que van començar els nostres avis? Faltava un líder capaç 
de mobilitzar la gent: un nou promotor.

L’alcalde Joan M. Jané, que tenia molt bona relació amb el pare Maur 
Esteve, abat de Poblet, li va demanar ajuda per acabar el Santuari. L’abat 
va dir que ho comunicaria al senyor Joan Bassegoda Nonell, que va ser 
durant molts anys l’arquitecte restaurador del monestir de Poblet. “Al cap 
de pocs dies —ens diu Joan M. Jané—, vaig rebre una carteta de Barcelona 
amb data 29 de febrer de 1984, festivitat de sant Just, màrtir —escrit així 
pel mateix Bassegoda sota de la data—, amb aquestes precises paraules”:

Sr. Alcalde: El pare Abat de Poblet, Dom Maur Esteve, m’ha 
parlat de la intenció de vostè de consolidar, o potser completar, 
l’inacabat Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Mont-
ferri, obra del gran arquitecte Josep M. Jujol Gibert. Li prego 
que em truqui a la Càtedra Gaudí qualsevol matí i, amb molt 
de gust, tractaré de fer els estudis arquitectònics tendents a la 
recuperació d’aquest important monument de l’arquitectura 
catalana. Aprofito l’avinentesa per saludar-lo molt afectuosa-
ment romanent a la seva disposició.

Atentament, Joan Bassegoda Nonell. Prof. Dr. arquitecte.
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L’alcalde ho recorda així: 
El vaig telefonar i vàrem acordar el dia de la seva vinguda a 
Montferri per tal de visitar l’obra. Va ésser el 5 de març de 1984. 
Vàrem pujar a peu des del poble al Santuari. El Dr. Bassegoda 
va quedar impressionat de l’obra que va veure i de l’abandó en 
què es trobava. Recordo que duia bufanda, boina i sempre amb 
la màquina de retratar. Nosaltres el vàrem deixar perquè no 
tenia prou ulls per mirar i fotografiar; ell no deia res. Després 
d’una llarga estona va venir cap a nosaltres i ens va dir: “Bé, 
hem de posar fil a l’agulla”, i des d’aquell moment l’obra va aga-
far una nova llum11.

Com diu A. Guasch del Diari de Tarragona el 28 de gener de 1997:

Aquesta expressió va ser un punt d’inflexió necessari per re-
dreçar una obra que s’esllanguia irremissiblement i que es veia 
afectada pels humors climatològics que la derruïen, com va 
succeir amb la ventada del 2 de març de 1935. Sota la batu-
ta d’en J. Bassegoda, que n’és l’arquitecte responsable, de J. M. 
Jané Casas, l’arquitecte assessor, el professor enginyer holandès 
Jos Tomlow i el delineant E. Nogués, el Santuari de Montferri 
s’enlaira cap el cel amb la il·lusió i els calerons d’institucions 
com la Diputació de Tarragona i dels fins ara 221 donants que 
recull un llistat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Cal esmentar també a la Comissió d’Obra i molts col·laboradors més 
que queden en l’anonimat. 

El nou alcalde va proposar, i es va aprovar en un Ple del Consistori, de 
fer obres de neteja i consolidació de l’obra per acabar amb el mal estat en 
què es trobava. També es va acordar fer una crida al voluntariat per tal de 
realitzar els treballs corresponents.

Aquestes obres de neteja es van realitzar el dia 6 d’abril de 1985, amb tren-
ta homes i l’alcalde amb el seu tractor i remolc. Tots van quedar sorpresos 
per l’acceptació que va tenir aquesta proposta. També va pujar la gent gran 
caminant amb el seu bastó, amb sentiments de melancolia i emoció, perquè 

11 JOAN M. JANÉ, “Joan Bassegoda Nonell i el seu pas per Montferri (1984-1999)”.
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havien treballat allí en la seva joventut; explicaven anècdotes del pare Daniel 
Maria, de l’arquitecte Jujol i sobre les bastides i cindris realitzats pel fuster 
Joan Solé; estaven il·lusionats en veure que hi havia de nou moviment en 
l’obra. Es van trobar les eines emprades a l’inici: corrioles, pics, pales, etc. Els 
joves van poder veure el que mai havien vist a l’espai interior del Santuari: 
s’havia tapiat l’entrada i estava ple d’esbarzers. Van decidir acabar l’obra. 

Per als treballs de consolidació del que s’havia realitzat en els anys 1925-
1932, es va cridar als paletes Sendrós (pare i fill) de Rodonyà (fig. 6).

El 23 de febrer de 1986 va arribar a Montferri el senyor Esteve Nogu-
és; després de visitar l’obra, va acceptar fer-se càrrec del treball que, com 
a delineant, li havia encarregat J. Bassegoda. Va venir diverses vegades a 
prendre mesures a l’obra. L’objectiu era dibuixar, de manera detallada i 
precisa, el projecte realitzat i el que faltava per construir segons el disseny 
de Jujol, amb la finalitat de poder llegir més fàcilment el que s’havia de fer. 
En efecte, només després de delinear els alçats i les seccions pertinents, 
sempre escrupolosament segons els dibuixos de Jujol, E. Nogués va poder 
dibuixar els plànols dels cindris per realitzar els arcs catenaris, de cabdal 
importància en el projecte de Jujol.

Finalització de l’obra
Acabats els treballs de neteja i consolidació del que s’havia realitzat en els 
anys vint, el 16 de juliol de 1990 —després de cinquanta-vuit anys— es 
reprenen les obres iniciades per Jujol! 

L’equip de tècnics va decidir començar per reconstruir el cambril de la 
Mare de Déu: era el dia de la Mare de Déu del Carme a la tarda. Hi eren 
presents els arquitectes J. Bassegoda Nonell i J. M. Jané Casas, el delineant 
E. Nogués i aquest cronista, que va ser l’encarregat de les obres fins a la 
inauguració del Santuari el 30 de maig de 1999.

El 1991 es va realitzar la fabricació i col·locació dels cindris a la nau del 
Santuari (fig. 7).

El 26 d’abril de 1992 es va celebrar per segona vegada la festivitat de 
la Mare de Déu de Montserrat en el seu Santuari en obres, l’estructura ja 
estava molt avançada.

El 25 d’abril 1993, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat al Santuari. 
El ferrer ja treballa donant forma a l’hiperboloide de l’agulla central que 

elevarà la Creu gloriosa. Aquest és el programa de l’obra d’aquell estiu: 
acabar les voltes i realitzar l’agulla central dedicada al Crist.

El 24 d’abril de 1994, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat al Santuari. 
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Per primera vegada celebrem la festa amb les voltes ja acabades. La 
Creu que culminarà l’agulla central ja està enllestida: té quatre metres d’al-
çada i pesa cinc-cents quilos.

El 30 d’abril de 1995, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat al San-
tuari.

Hem aconseguit l’acabament de les voltes i l’agulla del cambril. Pogué-
rem retirar el bosc de fusta que formava l’entramat dels cindris.

El 28 d’abril de 1996, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat al San-
tuari. 

En aquest any vam realitzar la conducció elèctrica des del poble fins al 
Santuari i la col·locació de les gelosies per a la instal·lació dels vitralls en 
les arcades perimetrals.

El Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan M. Pujals, 
ens diu: 

El Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri és 
una presència viva de la capacitat creativa de Josep M. Jujol, el 
gran col·laborador de Gaudí. El poble de Montferri ha de sen-
tir-se orgullós de l’obra de l’arquitecte Jujol. El seu alfabet de for-
mes és dels més imaginatius de tota l’arquitectura del segle xx.

L’1 de setembre de 1998, a les vuit del matí, es va col·locar la creu major, 
cimera del Santuari (fig. 8).

Va arribar el tan desitjat any de la inauguració del Santuari i, amb gran 
goig, vam celebrar el dia de la Mare de Déu de Montserrat, el diumenge 25 
d’abril de 1999.

Vam beneir les quatre campanes al Santuari: Montserrat, Cristina, Cla-
ra i Resurrecció.

En les següents setmanes realitzàrem les instal·lacions de l’enllumenat i 
la pavimentació. Amb gran goig col·locàrem els vidres que conformen els 
vitralls.

El 29 i 30 de maig de 1999 vam celebrar la inauguració del Santuari.

actes de la inauguració
El dissabte 29 de maig de 1999, a les vuit del matí, sortida amb autocar al 
Monestir de Montserrat; a les deu, benedicció de la Imatge de la Moreneta 
per l’abat de Montserrat al cambril; a les onze, missa conventual; a la una, 
Virolai; després, dinar i retorn a Montferri, i a les set del vespre, arribada 
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de la Imatge a Montferri, portada pel monjo Cebrià M. Pifarré, represen-
tant de la comunitat benedictina de Montserrat. 

Esperaven l’arribada de la Imatge l’alcalde i tot el Consistori amb tots 
els alcaldes de la comarca de l’Alt Camp. Molts devots havien arribat de 
tot arreu. Hi hagué l’actuació de la banda Unió Musical de Tarragona; la 
presència dels gegants de Tarragona, Valls i el Vendrell, disparada pirotèc-
nica. Seguidament processó amb la Moreneta fins a l’església parroquial. 
El monjo Cebrià M. Pifarré i l’alcalde Joan M. Jané van acompanyar la ve-
nerada Imatge en la seva entrada a Montferri (fig. 9). Van cantar les corals 
de la Bisbal del Penedès, Vilabella, Roda de Berà i Pla de Santa Maria. Pre-
cedia la processó la cavalleria de la Guàrdia Urbana Muntada de Barcelo-
na. Després de la processó amb la Imatge de la Verge pels carrers del poble 
cantant, entràrem a l’església parroquial de Sant Bartomeu i vam celebrar 
una Missa d’Acció de Gràcies amb homilia del monjo Cebrià M. Pifarré. 

Acabada l’Eucaristia va tenir lloc el sopar.
A les deu del vespre, Desena Pujada de la Moreneta al Santuari amb una 

multitud mai vista en la història de Montferri, vinguda de tot arreu, amb 
els carrers abarrotats de pelegrins, es va començar la processó amb torxes 
resant i cantant el rosari mentre acompanyàvem la Verge fins al seu Santu-
ari; sonaven les quatre campanes i el Santuari brillava amb la seva esplèn-
dida il·luminació nocturna (fig. 10). En arribar va tenir lloc l’entronització 
de la Imatge de la Mare de Déu, seguida de la proclamació de l’Evangeli 
amb les paraules de la Verge en el Magnificat. Seguidament l’ofrena floral 
i d’objectes simbòlics dels ajuntaments i cooperatives agrícoles dels pobles 
veïns. Es va acabar amb el cant del Virolai. 

En sortir, espectacle de focs artificials, que van ser vistos des dels pobles 
veïns.

L’endemà, diumenge 30 de maig a les onze del matí, benedicció del 
Santuari amb Eucaristia solemne presidida per l’arquebisbe de Tarragona, 
Lluís Martínez Sistach, amb la presència de l’abat de Montserrat Sebas-
tià M. Bardolet, el pare Josep Vives, mossèn Pere Farnés, altres preveres i 
aquest prevere cronista (fig. 11). Hi eren presents les autoritats i molts de-
vots, entre els quals es trobaven els arquitectes Josep M. Jané Casas i Joan 
Bassegoda Nonell, l’enginyer Jos Tomlow i el delineant Esteve Nogués, els 
quals, emocionats, participaven en la celebració de l’Eucaristia. La Mare 
de Déu de Montserrat presidia la inauguració des del seu cambril.

A les dotze, castells a la plaça amb la Colla Jove i Vella dels Xiquets de 
Valls (fig. 12) i la Colla Bordegassos de Vilanova. Seguidament, dinar: pa-
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ella mixta, preparada a la vista. A les cinc, concert de final de festa a càrrec 
de la Banda de Música Unió Filharmònica d’Amposta. 

No ha existit cap projecte d’un altre arquitecte, fora de Jujol, per a la 
restauració del Santuari. No calia: els seus plànols i dibuixos, així com la 
seva obra realitzada en els anys vint, que ha servit de model, i les fotografi-
es antigues on es pot veure el cambril i la semicúpula de l’entrada a la nau 
central que va fer caure el vendaval del 2 de març de 1935, han estat sufi-
cients per realitzar la restauració. Des d’aquí la meva felicitació a l’equip 
tècnic que durant més de deu anys ha estudiat constantment el projecte de 
l’arquitecte J. M. Jujol i ens ha assessorat per portar a bon port el projecte. 

Ens ho explica l’arquitecte assessor Josep M. Jané Casas:

Hi ha quatre punts bàsics sobre els quals s’assenta la justifica-
ció de la restauració del Santuari de Montserrat a Montferri:
L’existència de documentació gràfica amb un nivell de pre-
cisió alt:
-El plànol de planta, que assenyalava amb exactitud l’empla-
çament dels pilars, i que quadrava bàsicament amb l’obra rea-
litzada, es va convertir en una “pedra de Rosetta” per deduir la 
resta de les mesures de l’obra.
-El plànol de secció, amb abundant informació sobre els ele-
ments verticals, va donar les claus per al disseny d’arcs, agulles 
i voltes.
-El plànol d’alçat longitudinal, on es plasma la màgia de Jujol 
per compondre el perfil montserratí del Santuari, mitjançant 
l’ús intel·ligent de la tècnica de l’ombrejat.
-Un esbós, a mà alçada, de l’interior del recinte, on queda ex-
plicada la funció dels buits alveolars.
-Nombroses fotografies antigues en què es pot veure l’estructura 
del cambril de la Mare de Déu acabada i la semicúpula de l’en-
trada a la nau central, gairebé acabada.
Aquesta documentació proporcionava informació suficient i 
necessària per garantir un resultat bastant proper, en els as-
pectes bàsics, a allò que pretenia el mestre. Els dibuixos que, 
sobre això, va realitzar el gran delineant Esteve Nogués Ivern 
van ser el resultat d’una anàlisi profunda d’aquesta documen-
tació i d’un ardu treball de camp.
L’estudi de la documentació i de l’obra existent i els nombrosos 
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informes redactats per Jos Tomlow van traçar un camí a seguir 
en el procés de restauració, sense el qual podria haver fracassat 
el projecte.
L’altra gran base que justificava la restauració va ser, preci-
sament, tenir gran part de l’obra realitzada en els anys vint, sota 
la direcció del propi Jujol. En efecte, quan es van reprendre les 
obres ja estaven construïts la totalitat dels pilars, amb els seus 
capitells, els arcs catenaris del nivell inferior, els arcs rebaixats 
i les seves corresponents gelosies, els arcs de la base de les esca-
les, la capella inferior de la Verge i la volta amb l’estrella de vuit 
puntes, les tres terrasses adjacents, el pis del cambril, amb les 
arrencades dels arcs executats, el porxo d’accés i els grans pilars 
i arcs que sostenen el conjunt del cambril de la Mare de Déu.
L’obra executada en la primera fase presentava innombrables 
elements constructius resolts ja en temps de Jujol, segons el seu 
personal criteri. Aquestes preexistències eren el model del que 
s’havia de realitzar posteriorment.
La tercera raó no es basa en criteris tècnics. Estic convençut 
que reprendre les obres era l’opció adequada, i potser l’única, 
per poder transmetre la comprensió de l’edifici, exposant al pú-
blic allò que les preexistències dif ícilment podien assumir.
La restauració ha estat, en aquest cas, una eina d’interpretació 
i exposició pública d’uns valors arquitectònics que, fins alesho-
res, quedaven reservats a l’àmbit professional. Amb la interven-
ció ha augmentat el valor arquitectònic de l’edifici, en haver-ne 
facilitat la lectura global, i ha permès, al mateix temps, prote-
gir unes preexistències que estaven destinades a desaparèixer, 
per oblit institucional o per manca de recursos i de manteni-
ment (en aquell temps poc es parlava de Jujol, i l’obra que havia 
executat a Montferri estava en un estat lamentable, envaïda 
per la vegetació i afectada per un clima rigorós, que l’estaven 
degradant). Sense la intervenció arquitectònica, en pocs anys 
hauria estat impossible la seva recuperació.
Finalment, la intervenció va ser també el resultat de la pressió 
social de la comunitat de Montferri, conscient que el Santuari 
podia arribar a ser un signe d’identitat del poble. No s’explica, 
si no, que una obra d’aquesta magnitud pogués realitzar-se fora 
de la iniciativa institucional, fruit del desig d’un petit col·lectiu.
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En aquest sentit, la restauració ha recuperat el valor significa-
tiu del monument per convertir-lo en un emblema de la comu-
nitat. Segons Antonio González Moreno-Navarro, “es restaura 
per protegir, però també per gaudir, per conèixer, per usar i per 
a transmetre”.
Amb la intervenció arquitectònica, el Santuari de Montserrat 
a Montferri, va passar de ser un conjunt de restes a punt de 
desaparèixer a ser arquitectura viva, oberta i amb la seva fun-
cionalitat original en ús. La utilització que actualment es fa de 
l’edifici és el que garantirà el seu manteniment i la seva conser-
vació en el futur.

No disposo de més espai per a parlar àmpliament de l’arquitectura, la 
simbologia i la mística del Santuari. Per a això em permeto aconsellar la 
lectura del meu llibre: “El Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a 
Montferri” de l’arquitecte Josep M. Jujol. Moltes gràcies per la vostra aten-
ció.



Fig. 1. Secció longitudinal. Dibuix de Josep M. Jujol

Fig. 2. Dibuix de l’alçat longitudinal de l’arquitecte Jujol. Arxiu COAC
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Fig. 3. Motlles utilitzats per fer les peces necessàries per a la 
construcció del Santuari. Foto: M. González

Fig. 4.  Aquest cronista fabricant blocs per a l’obra. 

Fig. 5. La mala herba envaeix l’obra 
abandonada. Foto Arxiu COAC



Fig. 6.-Vista parcial de l’obra acabada la consolidació. Foto Joan 
Maria Jané. 

Fig. 7. Eucaristia al costar de l’obra.                
Foto J. Tomlow

Fig. 8. Instal·lació de la creu cimera. Foto A. Iglesias
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Fig. 9. Arribada de la Imatge de la Verge a Montferri després 
de la seva benedicció a Montserrat. Foto P. Toda

Fig.10. Processó amb torxes per a l’entronització de la Verge 
en el seu Santuari 

Fig.11. Benedicció i inauguració del Santuari el 30 de maig 
de 1999. Foto J. Tomlow

Fig.12. Tres de vuit de la Colla Vella de Valls. Foto J. Tomlow
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Josep M. Jujol, genial arquitecte català, es mereix tota la nostra atenció. 
És una personalitat avançada al seu temps, en alguns aspectes, precursor 
inconscient de corrents artístiques posteriors com el surrealisme i l’arte 
povera.

L’obra de Jujol, massa sovint eclipsada per la gran figura d’Antoni Gau-
dí, el seu mestre i amic, ha estat darrerament objecte d’una justa revalo-
rització. Tanmateix en alguns àmbits continua sent un desconegut o bé 
considerat un artista menor.

Les seves realitzacions i dissenys en arquitectura, pintura, escultura i en 
espectaculars artesanies, com els treballs de ferro, fusta o cartró, sovint no 
van ser prou apreciades i moltes, malauradament, s’han perdut per sem-
pre.

Durant molts anys la intervenció a Vallmoll va passar desapercebuda 
malgrat ser una de les obres més meravelloses i delicades de l’arquitecte 
tarragoní. El paviment de l’ermita del Roser de Vallmoll, per exemple, és 
una finíssima obra d’art.

Situada prop del camí del Roser i del torrent de la Rasa, en uns terrenys 
de la baronessa Caterina de Burgues als afores de Vallmoll, l’ermita de la 
Mare de Déu del Roser es començà a construir l’any 1562 segons projecte 
del mestre Guillem Godó. Les obres s’inicien a càrrec del Consell de la vila 
de Vallmoll, amb aportacions econòmiques i materials del rector Jeroni 
Verdera i diversos particulars. El 15 d’abril del 1566 tingué lloc la consa-
gració. La construcció és d’estil gòtic tardà amb alguns elements o aspec-
tes renaixentistes. El terra, però, no s’enrajolà fins a l’any 1571.

L’edifici té una nau rectangular de 10 (ample) x 14 (llarg) metres i 7,5 
(d’alçada). Està dividida en tres trams, i l’absis o presbiteri rectangular és 
una prolongació de la mateixa nau. La coberta és de volta de creueria, 
rematades amb claus florides. Els arcs formers descansen sobre semipilas-
tres adossades al mur. Les motllures dels nervis dels arcs creuers descan-
sen sobre mènsules esculpides en forma d’àngels daurats. La coberta de 
l’absis és estrellada, amb cinc claus de volta decorades. Un campanar de 
cadireta corona la façana. La coberta exterior de la nau és de teula a dues 
vessants.

Les altres dependències que avui configuren l’ermita —casa de l’ermi-
tà, sagristia i cambril— són afegits posteriors. Així, l’any 1659 es construí 
la casa de l’ermità, adossada a la banda sud de la façana principal, avui 
encara conservada. El 1769 es bastí la sagristia, un annex situat al mur 
sud del presbiteri. I el 1795 s’instal·là un cor de fusta a la part occidental 
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de la nau, elevat sobre la porta principal, que desaparegué posterior-
ment. Entre el 27 d’abril del 1826 i el 15 de gener del 1827 es va construir 
un cambril darrere del presbiteri. Jujol va respectar l’espai i la decoració 
pictòrica original del cambril de la Verge (1826-1827), però aquest es 
repintà l’any 1929.

L’arquitecte Josep M. Jujol va realitzar una restauració integral de l’edi-
fici entre els anys 1925 i 1927. Cal tenir present que Jujol va dur a terme 
desinteressadament la direcció de les obres en un moment de frenètica 
activitat professional. En aquell temps era professor a l’Escola Superior 
d’Arquitectura i a l’Escola del Treball, ambdues a Barcelona, on també te-
nia encàrrecs importants, com la construcció del Palau del Vestit i la font 
monumental de la plaça Espanya, projectades dins les obres de l’Exposició 
Universal del 1929. A més, cada setmana, fins a la mort d’Antoni Gaudí 
l’any 1926, Jujol visitava puntualment les obres del temple expiatori de la 
Sagrada Família i es posava a les ordres del seu antic mestre.

Malauradament l’estiu de l’any 1936, a l’inici de la guerra civil, l’ermita 
fou assaltada. Llavors desaparegué el púlpit de fusta que havia estat deco-
rat per Jujol. A més quedaren malmeses algunes pintures per causa de la 
sutja de l’incendi, en el qual també es va destruir l’altar principal i la pica 
d’aigua beneïda, dissenyades també per ell. L’edifici es convertí en un ma-
gatzem de palla del Consell Municipal a petició de la Col·lectivitat Agrí-
cola de Vallmoll. Acabat el conflicte, es restablí el culte a l’ermita. Amb 
el pas del temps, l’ornamentació introduïda per Jujol —especialment la 
decoració pictòrica— s’anà degradant fins a pràcticament desaparèixer a 
l’exterior.

L’any 1966, coincidint amb el quart centenari de la consagració de l’er-
mita, s’encarregà una segona restauració a Tecla Jujol, filla de l’arquitecte 
Josep M. Jujol. Respectant l’obra del seu pare, la intervenció s’encaminà a 
reviscolar les decoracions interiors malmeses, i a continuar en la part exte-
rior les intervencions que llavors no es varen fer per manca de pressupost. 
La façana lateral, d’estètica plenament jujoliana, va ser decorada el 1971 
segons el seu propi disseny. 

la reforma de Josep m. Jujol 
Era l’any 1924 quan el rector Josep Hortet rebé una carta on es proposa-
va de rehabilitar l’ermita del Roser. La petició era feta per Amadeu Pujol, 
sacerdot vallmollenc destinat a la parròquia de la Mercè de Barcelona, i 
que per celebrar els vint-i-cinc anys del seu ministeri, atorgava al poble la 
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restauració de l’ermita. Es féu l’encàrrec a Ramon Ferré i Montseny, pintor 
de Vallmoll.

En aquells moments Ferré estava treballant amb l’arquitecte Josep M. 
Jujol en la conclusió de les obres de l’església de Vistabella. Ferré, veient-se 
superat per l’abast de la comanda, va pensar de seguida que la persona més 
idònia per tirar endavant la reforma era el mestre Jujol, amb el qual l’unia 
una bona amistat. Jujol va accedir immediatament, però es trobà amb les 
reticències de mossèn Amadeu Pujol, que creia que la intervenció d’un 
arquitecte de la importància de Jujol encariria notablement el cost total de 
l’obra. Finalment, Jujol anà a cercar personalment el mecenes de Vallmoll i 
li assegurà que la qüestió econòmica no seria un problema. 

L’ermita era un edifici sense importància arquitectònica ni tan sols de-
corativa abans que Jujol hi aportés la seva intervenció. Com hem dit, Jujol 
no va cobrar per fer l’obra. A més, gràcies a la seva mediació, una casa de 
ceràmiques de Barcelona va regalar les rajoles valencianes que serviren 
per completar la pavimentació.

D’altra banda, en l’obra de Jujol a Vallmoll hi intervingueren diversos 
operaris que, seguint el dictat del mestre, treballaren en els seus respectius 
àmbits durant la reforma dels anys 1925-1927. El pintor Ramon Ferré, el 
ferrer Pere Robert i el marbrista Josep Arana, amb el seu bon ofici, varen 
ajudar eficaçment en totes les tasques artesanals que l’arquitecte tarragoní 
els encomanà.

La reforma de l’ermita del Roser tingué dues fases. La primera durà des 
de l’inici de maig fins al principi d’octubre de l’any 1925. Afectà principal-
ment les obres de condicionament de l’edifici, el paviment del presbiteri 
i la decoració pictòrica, exterior i interior, exceptuant-ne el cambril. La 
segona part va ser realitzada durant el 1927, i concerní la zona del cambril 
i la resta del paviment de la nau. 

El paviment de Vallmoll és una obra mestra que dóna resposta a un pro-
blema estructural específic i desafia els estereotips estàndard de l’arquitec-
tura. En aquest sentit les manipulacions de superf ícies aconseguides per 
Jujol es poden considerar arquitectòniques i no simplement decoratives. 

Obsessionat per l’originalitat i l’efecte estètic, intentava evitar al màxim 
les repeticions (de les 104 peces de marbre originals del paviment de l’er-
mita no n’hi ha cap de repetida).

un elaborat programa decoratiu
Josep M. Jujol expressà en la decoració de l’ermita restaurada de Vallmoll 
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un original i creatiu simbolisme cristià així com una entranyable i viscuda 
devoció a la Mare de Déu. L’arquitecte converteix cada detall de la seva 
intervenció en una lloança a Maria; la seva creació és una “pregària mate-
rialitzada” —encarnada en un espai—, que uneix en l’àmbit arquitectònic 
els conceptes de tradició amb el dogma catòlic i la singularitat artística.

La Mare de Déu del Roser és la Mare de Déu del Rosari, i la idea que 
expressa la pregària del rosari és ben present en el discurs iconogràfic em-
prat per Jujol en la decoració de l’ermita. Aquesta oració consta d’una suc-
cessió d’avemaries amb pauses que contemplen els misteris de la vida de 
Crist i de la Verge, que serveixen per expressar un simbolisme que dóna 
ulterior densitat a la contemplació mariana.

Jujol va convertir la petita ermita en un gran santuari de rellevància en 
pro de la Verge, i abocà el millor de si mateix i del seu geni artístic i creatiu 
per aconseguir un efecte estètic i simbòlic de la màxima importància. 

La devoció extrema que Jujol sent per Maria està fortament influïda 
per la fe principalment, però també per tot el que la Verge simbolitza per a 
l’artista creient. Ella personifica la virtut universal i s’identifica amb l’amor 
a Déu, la contemplació metaf ísica, la saviesa primordial i l’ànima en estat 
d’oració. Maria indica el camí, assenyala la beatitud final i la recompensa 
suprema. L’obra jujoliana a Vallmoll sembla directament inspirada en les 
perfeccions virginals, que són puresa, bellesa, bondat i humilitat.

Un altre aspecte que cal destacar en el projecte iconogràfic de Jujol és 
l’ús del nombre i de “l’expressió numeral” com a símbol cristià, i expressió 
del que és diví. La interpretació dels nombres, de les fórmules matemàti-
ques i de la geometria representa un grau suprem del coneixement, ja que 
s’hi troba la clau de l’harmonia universal que regeix tota l’existència. Per 
tant, els nombres —igual que els colors— tenen també una importància 
cabdal en la decoració artística de l’espai sagrat.

Jujol era un bon coneixedor del llenguatge simbòlic dels colors, i com 
Gaudí vinculava les seves creacions amb els estrats més profunds de l’he-
rència religiosa i, al mateix temps, el seu ús esdevenia una prova de fe del 
creient. Així doncs, els colors verd, blau i groc són una representació de 
les virtuts teologals —esperança, caritat i fe—. El blanc ho és de l’alegria 
i la puresa, el vermell de la passió, el negre del dol, el rosa púrpura de la 
penitència, i el daurat, de la majestat.

El programa decoratiu que Jujol aplicà a Vallmoll irradia inventiva i al-
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hora experimentació poètica1. Buscava omplir l’espai i les superf ícies, però 
refusant fer-ho d’una manera regular o simètrica; alhora les seves deco-
racions mai no desborden. I en les seves resolucions, més que un disseny 
raonat, hi trobem una transmissió del que porta al cor. Un cor que parla 
sense ordre ni concert, però sempre poèticament.

temes simbòlics 
Els temes simbòlics bàsics emprats a Vallmoll estan estretament vinculats 
amb la devoció mariana del Sant Rosari, i amb la idea de redempció cris-
tiana que Jujol connecta amb els misteris que es contemplen en aquesta 
oració, escollint sobretot els de caire cristològic i eclesial.

La imatge més emprada és la figura del roser i la rosa, tenint en compte 
la tradició popular que el rosari és com una corona de roses oferta a la 
Mare de Déu. 

A la façana, un roser estilitzat en forma de creu envolta la rosassa; aquí 
ambdós són símbols de la Mare de Déu. És explícit el fet que el roser sor-
geixi de la imatge de la Mare de Déu del Roser situada en un nínxol sobre 
la porta d’entrada. La rosassa del creuer d’aquest roser —Maria al centre 
de la creu— és símbol de la missió de la Verge en la redempció. Jujol re-
prèn aquest simbolisme a l’interior, en el paviment del cambril, al bell mig 
del qual desenvolupa amb rajoles de ceràmica una creu grega amb extrems 
direccionals, i situa al centre d’aquesta creu el pedestal amb la talla de la 
Mare de Déu del Roser que presideix l’ermita. Realitzà cadascun dels qua-
tre braços de la creu amb rajoles de color blanc —puresa— blau cel —ai-
gües baptismals—, blau —caritat— i una peça de marbre amb el dibuix de 
la rosa, símbol de la Verge.

L’ull de la rosassa —finestra central de la façana— està decorat amb 
vitralls de color groc —fe—, verd —esperança— i blau —caritat— que for-
men una creu amb braços rematats per cercles. La forma quadrilobulada 
del seu marc petri pot representar el número quatre —associat a la ple-
nitud i a la realització—; és el nombre de la humanitat, el dels quatre ele-
ments de l’univers i el dels quatre punts cardinals, així la plenitud tant de 
la humanitat com de la creació es donaria en Maria, aquí representada en 
les quatre roses esculpides en els extrems dels lòbuls.

Les set roses vermelles de cinc pètals que destaquen en aquest roser en 

1 Peig, Conxa: estudi inèdit sobre Poesia i llenguatge arquitectònic.
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forma de creu florida evocarien el poder regenerador de la rosa-creu.2 Les 
set roses vermelles són el símbol3 de la Verge Mare i de la sang vessada per 
Crist a la creu; el nombre de roses indica les set etapes de la iniciació a la 
plenitud, i els cinc pètals representen els secrets i misteris de la fe. Aquest 
conjunt està vinculat al rosari seràfic de tradició franciscana i representa-
ria els set goigs de la Verge, un tema devocional marià que també trobem 
expressat en el paviment interior de la nau. El set és el nombre resultant de 
la suma de la Trinitat (3) més la humanitat (4), i expressa la relació entre 
Déu i els homes, a més de ser el símbol de l’Església universal.4

És també significativa la cinta groga —la fe—, que delimita el recorre-
gut simbòlic de la redempció. Vorejant el perímetre extern de la façana a 
excepció del campanar5, vol representar els límits del nostre món (la crea-
ció), i al seu centre6 s’hi mostra el misteri del Verb encarnat, ací represen-
tat per la porta d’entrada —figura de Crist—, que ens introdueix a l’àmbit 
diví, i la Verge que infantà a Déu fet home, simbolitzada per la rosassa i la 
imatge de ceràmica de la Mare de Déu del Roser venerada a Vallmoll, així 
com per la inscripció que diu “Oh Maria concebuda sense pecat”.

A l’intradós de la llinda de l’entrada hi trobem una altra representació 
divina de tipus conceptual, un cercle blanc —símbol de Déu— sobre fons 
blau.

Els colors emprats en la decoració de la façana plasmen també amb el 
seu llenguatge l’esquema del missatge explicat: sobre el fons blanc —color 
de la puresa i la virginitat— destaca el color vermell —roses— de la Passió, 
el groc —banda i filigranes— de la fe, i el blau —roser i estels— de la cari-
tat, de la misericòrdia i de la Verge com a Reina dels Cels. 

Les solucions decoratives emprades a l’interior de l’ermita estan forta-
ment inspirades en motius destacats de la iconografia cristiana i en imat-
ges clàssiques de la pintura religiosa medieval.

La idea jujoliana té la voluntat de recrear artísticament, a l’espai de la nau, 

2 Fontana, David. El lenguaje secreto de los símbolos. Barcelona: Debate, 1993, p. 57.
3 Jujol utilitzà també la rosa com a figura de la Verge en el discurs ceràmic del banc del parc Güell i a la 

cornisa de la façana de la casa Milà, a Barcelona.
4 Beigbeder, Olivier. Léxico de los símbolos. Madrid: Encuentro, 1989, p. 339.
5 El campanar de cadireta que no està vorejat per la cinta groga, i per la seva verticalitat podria indicar 

l’infinit de Déu al qual s’obre l’home per la fe.
6 Possiblement indicant que l’Encarnació succeí en “la plenitud del temps”.
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el mític7 hortus conclusus del cèlebre versicle bíblic del Càntic dels Càntics 
(Ct. 4,12). El jardí tancat és la representació ideal del paradís perdut que es 
vol recuperar, el model de la natura ensenyorida per l’home. És símbol tam-
bé de l’ànima humana, que a l’igual del jardí ha de ser cultivada i cuidada. 

La Mare de Déu hi apareix com una princesa i el jardí es converteix en 
una al·legoria complexa on Maria, mare de Crist, esdevé el gran i venerat 
hort de la gràcia i de la virtut. El verger es transforma en lloc de contem-
plació (o cultiu), imatge de la glòria celestial, espill de l’ànima i projecció 
de l’esperit vital.8 L’Edèn virginal, l’espai idíl·lic de vegetació exuberant i 
fauna fantàstica on regna Maria, esdevé signe de fecunditat i resurrecció; 
fou tema pictòric força comú i recurrent a l’art gòtic europeu.

Així doncs, Jujol connectà la imatge popular del roser i de la rosa —com 
a símbols de Maria— al seu possible origen sapiencial de l’hortus conclu-
sus, fons signatus9, i amb aquesta idea de rerefons va concebre la decoració 
de la nau de l’església: com un jardí de roses solcat per l’aigua de la font 
segellada. La tradició iconogràfica —ja imaginativa, ja poètica— ha repre-
sentat sempre aquest jardí amb ocells que l’omplen de sons, i als quals s’ha 
atorgat un significat. 

Els ocells dins de la simbologia tradicional expressen les relacions me-
taf ísiques entre el cel i la terra, i sovint se’ls associa també a les ànimes. 
Com a ressò d’aquesta tradició iconogràfica Jujol pintà quatre aus en la 
decoració interior de Vallmoll. Tenen un aspecte irreal i exòtic i, com les 
filigranes pintades a l’interior de l’ermita, semblen estar directament ins-
pirades en les marginalia de les miniatures o de la decoració mural de les 
catedrals gòtiques. Però les quatre aus de Vallmoll —tot i que molt esti-
litzades— podrien representar la cadernera, el pit-roig, l’oreneta i el reiet, 
anomenats ocells de la Passió de Crist.10

Els àngels esculpits a les mènsules daurades, representats amb cap d’in-
fant i ales emplomallades, també tenen un simbolisme revelador, ja que 
són els àngels de la jerarquia celeste que ensenyen l’aptitud de conèixer i 
contemplar Déu. 

7 Aquest tema es generalitzà a Occident durant el segle XIII i és la derivació mística del clàssic locus amo-
enus.

8 Stiévenard, Brigitte. “Jardins clos et jardin des initiés: le symbolisme du carré” dins Flore et Jardins: usages, 
savoir et représentations du monde végétal au Moyen Age. París: Le Léopard d’Or, 1997, p. 259.

9 Peig, Conxa. Estudi inèdit Poesia i llenguatge arquitectònic.
10 Dominguez, Martí. “Natura oculta: simbologia en la pintura gòtica catalana” dins L’Avenç, núm. 284, p. 49.
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A la coberta s’intenta reproduir l’espectacularitat del firmament —bé 
del jardí celestial o bé del món—, mitjançant els estels representats a les 
claus de volta daurades.

Amb tot, la solució més original i reeixida que inspirà a Jujol la idea de 
l’hortus conclusus, fons signatus fou el paviment de la nau, peça fonamen-
tal del seu programa iconogràfic a Vallmoll. Aquí la intenció artística de 
Jujol és de representar una catifa de roses per a major glòria de la Mare de 
Déu del Roser. Aquesta catifa vol ser l’expressió plàstica de les avemaries 
que componen el rosari, de les lloances a Maria o lletanies lauretanes amb 
què s’acompanya, i també d’expressions d’acció de gràcies, i referències a 
persones i llocs, que es converteixen en desitjos de presència davant de la 
Mare de Déu. 

Quant a les formes deduïdes d’operacions matemàtiques i de nombres 
simbòlics cal destacar que el paviment consta de 10 compartiments (el 
nombre 10 simbolitza l’univers i la perfecció), organitzats a banda i banda 
d’un passadís central. Cada compartiment consta d’agrupacions de pla-
ques de ciment que desenvolupen formes en rotació espiral on l’epicentre 
és una placa de marbre blanc. 

Segons els principis filosòfics que Pitàgores recollí de cultures antigues, 
aquesta resolució és la representació de l’ordre al cosmos, i representació 
del dinamisme de la vida. L’essència íntima de les coses pot ser descoberta 
a través dels nombres, que són la representació abstracta i més compren-
sible dels principis que regeixen les lleis naturals i —per tant— la llei de 
Déu. Cadascun d’aquests compartiments està solucionat d’una manera 
diferent, per la qual cosa no es pot establir una simetria regular sinó una 
mena de desordre ordenat de gran impacte sensorial i poètic. 

La forma quadrada de les peces de marbre del paviment podria ser sím-
bol de perfecció estètica, terrenal i material. Aquesta forma geomètrica en 
la tradició iconogràfica cristiana simbolitza la planta de la ciutat de Déu, la 
Jerusalem celestial. D’altra banda, el color del marbre polit és blanc, color 
diví a l’Apocalipsi i signe de la virginitat mariana.

El passadís central, que va de la porta a l’altar i es bifurca davant la gra-
da del presbiteri, mostra el camí que cal seguir per apropar-se a l’altar i a 
la Verge. El seu perímetre està resseguit per peces de color blau cel i verd 
fosc, que s’alternen de tram en tram, colors associats a la representació 
de l’aigua i la natura respectivament. Aquest passadís podria simbolitzar 
també el mític riu paradisíac.

Així com les plaques de ciment presenten una ornamentació vegetal o 
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decorativa de tipus genèric sense significació específica, les peces de mar-
bre blanc mostren símbols marians, la majoria vinculats al tema de la rosa. 
De la totalitat de les 100 peces originals col·locades a la nau, més de la 
meitat (55) presenten el dibuix de la rosa, símbol de la Mare de Déu del 
Roser. Cal dir, però, que s’hi poden identificar diferents varietats rosàcies. 
Tot amb tot, en la tradició botànica catalana, alguns tipus de roses osten-
ten noms relacionats amb la Verge, com poden ser la rosa de la Mare de 
Déu, la rosa de Nostra Senyora i la rosa mística. Tradicionalment, la flor 
és en general el símbol de les virtuts de l’ànima, de l’amor i de l’harmonia.

Les dues peces que presenten la rosa acompanyada de la creu llatina 
potser simbolitzarien la rosa mística, signe metafòric de la Verge des dels 
primers temps del cristianisme. Personifica el sentit del sagrat, i és un 
signe marià present a les lletanies lauretanes. Dues peces més, de roses 
amb estels, potser representen els títols marians Stella Matutina (estel del 
matí) i Stella Maris (estel del mar). 

A l’àmbit del presbiteri Jujol sembla que continua la representació de 
l’hortus conclusus fusionant-la amb temes de caràcter cristològic vinculats 
amb la redempció. Per al creient el rosari porta a contemplar Crist, de qui 
l’altar és un símbol, així com del sacrifici de la redempció. A les parets que 
envolten l’altar, on se celebra el ritu eucarístic, hi figura una sanefa de raïm 
i pàmpols. En la tradició cristiana, la vinya és el símbol del regne dels cels, 
el fruit del qual —el vi— és present a l’eucaristia. Al paviment, les franges 
de ceràmica amb tiges trenades de color negre recorden el tema de la co-
rona d’espines, símbol de la passió de Nostre Senyor, i de la renovació del 
sacrifici a l’eucaristia.

A la part superior de la càtedra de Vallmoll, des d’on el sacerdot pre-
dicava la paraula de Déu, hi col·loca l’Esperit Sant figurat com un colom 
blanc —símbol de senzillesa i pau—, coronat amb aura daurada, signe de 
l’esplendor diví, i emmarcat en una forma circular de color roig corall. 
Aquest to vermell coral·lí representa la Passió de Crist i és freqüent tro-
bar-lo en la pintura gòtica. Jujol vol emfatitzar el poder revelador del Verb 
emanat de la mateixa divinitat i que el predicador transmet als creients.

inscripcions
L’arquitecte fa parlar l’edifici per si mateix amb profusió d’inscripcions 
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que integren llenguatge, estètica i arquitectura.11 D’altra banda, la seva 
cal·ligrafia i marc tenen un valor estètic i ornamental per si mateixos, 
són convertits en elements decoratius autònoms per la seva pròpia be-
llesa. 

Per a Jujol les inscripcions que decoren les parets dels edificis que inter-
vingué tenen sempre un valor arquitectònic, mai solament un valor des-
criptiu. Així doncs, a l’ermita del Roser la gran inscripció pintada a la faça-
na principal “Oh Maria concebuda sense pecat”, entre les fulles del roser, 
és una mena de salutació que l’edifici fa a la Mare de Déu que alberga, com 
un primer pas per demostrar que reconeix el que és ella, i d’altra banda 
invita a fer el mateix al qui hi entri, saludar-la d’aquesta manera.

A dins de la nau les 12 cartel·les amb inscripcions, que hi ha als laterals 
de les pilastres adossades als murs també tenen el seu valor o llenguatge 
arquitectònic. Per la seva situació les cartel·les pintades ocuparien el lloc 
dels capitells —punt on s’uneix el suport amb la volta—, si les pilastres en 
tinguessin; però el que cal destacar és el sentit de recorregut que produeix 
el fet de contemplar-les. Si es fa el camí de la porta a l’altar (oest-est) es 
contemplen a banda i banda un total de sis cartel·les de fons verdós amb 
les lletres vermelles o bé blanques sobre una banda vermella; si es fa el 
recorregut contrari es contemplen sis cartel·les diferents, amb el fons ver-
mellós i les lletres blaves o blanques sobre una banda verda o blava. Aquest 
sentit de descriure amb inscripcions recorreguts diferents és ben original, 
i més quan d’altra banda Jujol els relaciona amb la llum. L’arquitecte se 
serveix per a cada recorregut d’un color de fons diferent i emblemàtic: el 
d’oest a est —verdós—, un color fred; el d’est-oest —vermellós—, un color 
calent. D’altra banda, les resolucions formals d’aquestes cartel·les mai no 
es repeteix, totes són diferents, no hi ha regularitat.

A aquest sentit de recorregut, Jujol n’hi afegí d’altres; cal tenir present 
que el nombre 12 representa també la Jerusalem celestial (Ap 21), la mura-
lla de la qual tenia “12 pilars que duien escrits els 12 noms dels 12 apòstols 
de l’anyell”. (Ap 21, 14). També té significat marià, ja que en l’Apocalipsi 
la Verge és descrita com “una dona vestida de sol, la lluna als seus peus, i 
sobre el cap una corona de 12 estels (Ap 12, 1).

Les inscripcions que porten aquestes cartel·les són: 

11 Peig, Conxa. Estudi inèdit sobre Poesia i llenguatge arquitectònic.
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“Ave Stella Maris” (1),
“O dulcis virgo!” (1), 
“Maria” (1), 
“Ave MA” (2), 
“Ave” (7). 

L’Ave Stella Maris és un homenatge a la Mare de Déu del Carme —pa-
trona de la gent de mar—, i a la seva ciutat natal de Tarragona.12 A més, 
Maria significa en hebreu “estel del mar”, i en siríac, “senyora”. D’altra ban-
da, O dulcis virgo! és una evocació feta a la part final de la Salve Regina. 
Aquestes inscripcions es troben en el mur sud, el qual s’orienta en direcció 
a Tarragona i al mar. 

Segons la interpretació carmelitana, els set Ave presents a les cartel·les 
farien referència a les set excel·lències de la Verge del Carme: concebuda 
en gràcia, ànima més santa, perfecció de les tres vides, mare del Creador, 
mort més feliç, l’ascensió més gloriosa, i la coronació i glòria més sobirana. 
Aquestes oracions són típiques de les confraries de la Verge del Carme i es 
prega per l’empara mariana en la vida i l’assistència en la mort, que alliberi 
els devots de les penes del Purgatori.

L’Ave MA és l’expressió abreujada de la salutació mariana Ave Ma-
ria. Teològicament, amb aquests mots l’ànima expressa la perfecció de la 
Substància Eterna i, per mitjà de la benedicció de la Verge Maria, l’humà 
es posa en relació amb el diví per assolir l’estat de gràcia.

Al mur occidental, damunt l’entrada i sota la rosassa, una inscripció 
entre filigranes de regust barroc esmenta els artífexs de l’obra envoltant 
un Ave Maria:

“Mn. Amadeu Pujol” (a la part superior),
“Ave Maria” (al centre, dins un oval, símbol del principi femení),

“executà la pintura Ramon Ferré, any sant 1925, (a l’esquerra), dirigí i 
dibuixà, Jujol arq”. (a la dreta)

Va escriure al llarg del banc de l’ermita del Roser una oració popular 
mariana, escrita amb cal·ligrafia de tipus gòtic i vorejada de sanefes vege-

12 La Mare de Déu del Carme es venera a la parròquia de Sant Pere del Serrallo, al barri marítim de Tarra-
gona.
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tals d’inspiració i disposició gòtica. És una lloança que prega a la Verge el 
favor diví, emulant els gaudes medievals, i resa: 

Miserere suspiriorum meorum (sud)
salutis meae spes (sud)
itineris directio (oest)

domina mea iluminare his (oest)
qui in tenebris et in umbra mortis. (nord)

“Tingueu pietat dels meus sospirs,
esperança de la meva salvació,

direcció del camí,
senyora meva, il·lumineu aquells

que en la tenebra i en l’ombra moren”.

Finalment, mereixen una menció especial les inscripcions dissemi-
nades pel paviment de la nau. Algunes de les inscripcions marianes que 
trobem al paviment de Vallmoll —M. “Ave”, Maria, o “Ave Maria”— i els 
seus atributs —creus, roses, estels, corones. Aquestes lletanies originals 
del mateix Jujol es caracteritzen per una volguda composició senzilla i l’ex-
pressió espontània.13 

Els set Ave inscrits a les peces de marbre del paviment podrien repre-
sentar els set goigs de la Verge Maria: de l’anunciació de l’àngel, de la visi-
tació de Santa Isabel, del naixement de Jesús, de l’adoració dels Reis Mags, 
del Nen Jesús al temple, de la resurrecció de Crist i de l’ascensió i la coro-
nació com a Reina del Cel. També coneguts com la corona franciscana o 
rosari seràfic, és una devoció que recorda set episodis feliços de la vida de 
Maria. El seu símbol tradicional és el d’un cor immaculat i circumdat de 
roses blanques, coronat per una flama que representa el seu amor a Déu 
i a la humanitat; en contraposició amb la també devoció mariana dels set 
dolors o coronell servita, tenen un caire litúrgic alegre.

Les 12 peces de marbre que representen una M coronada podrien evo-
car les lletanies lauretanes dedicades a Maria Reina: dels àngels, dels pa-
triarques, dels profetes, dels apòstols, dels màrtirs, dels confessors, de les 
verges, de tots els sants, concebuda sense pecat original, del cel, del sa-

13 Kent, Conrad, i Prindle, Dennis. Hacia la Arquitectura de un Paraíso: Park Güell. Madrid: Hermann-
Blume, 1992, p. 142.
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cratíssim rosari i de la pau. Les lletanies són senzilles oracions de súplica 
i intercessió que es resen al final del rosari marià. D’altra banda, la suma 
de les peces amb M coronades (12) amb les que no ho estan (12) resulta 
24: les primeres simbolitzen les hores del dia, i les altres les de la nit. Unes 
altres inscripcions marianes com les lletres MA, superposades una sobre 
l’altra, representen un dels diversos anagrames de Maria, format per les 
dues primeres lletres del seu nom; les trobem en dues peces, en una de les 
quals l’anagrama està coronat, indicant l’advocació de Maria Reina.

A part de les inscripcions marianes, en el paviment de la nau hi ha al-
tres tipus d’anagrames o inscripcions, encara que sempre dibuixades a les 
peces de marbre. Una és la T (tau), que representa al mateix temps l’em-
blema de la catedral de Tarragona i la inicial de santa Tecla, patrona de la 
diòcesi tarraconense. Tanmateix, la lletra tau, des d’època molt antiga, se 
l’ha considerat un símbol sagrat usat iconogràficament per significar el 
triomf de la vida sobre la mort. D’altra banda, la peça de marbre de la nau 
més propera a l’altar i a l’est, és una “T” emmarcada amb un cor, símbol 
fonamental de sinceritat i amor.

Segurament indica el gran fervor que Jujol sentia per l’Església mare, 
representada per l’arquebisbat tarragoní, al qual pertany la localitat de 
Vallmoll. També en trobem una altra pintada al mur nord de la nau, que 
sorgeix entre filigranes vegetals de color negre. Cal tenir present que Jujol 
ja havia utilitzat aquest mateix tipus de T en la decoració de l’església de 
Vistabella (1923).

En una peça destacada en el passadís central amb la inscripció Deo gra-
tias, Jujol agraeix a Déu la conclusió de les obres, i expressa d’una manera 
simple i tradicional que tota la seva obra ha pogut ser feta gràcies a la in-
tercessió divina. I per commemorar l’any en què es va pavimentar l’ermita, 
el 1927, va posar tres peces de marbre amb aquesta data, una de les quals 
marcada amb una creu. 

També trobem tres peces amb el cognom del rector de Vallmoll durant 
els anys de la reforma, Josep Hortet, acompanyat del dibuix dels atributs 
del seu sacerdoci, com ara el bonet i l’estola. 

anagrames i signatures 
Jujol estampà a Vallmoll un total de deu firmes-anagrames. Sis es troben 
en peces de marbre del paviment, fet l’any 1927; les quatre restants podri-
en correspondre a l’any 1925, quan es va pintar l’ermita. L’anagrama de la 
jota creuada es repeteix set vegades. A l’exterior n’hi ha dos, un d’incís en 
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la pedra del marc de la rosassa, i l’altre pintat en color groc a l’extrem sud 
de la façana principal. Els cinc restants es troben a l’interior, un pintat de 
color blau a l’arc oest de la paret nord, i quatre gravats en peces de marbre 
del paviment.

Els anagrames gravats sobre peces de marbre estan col·locats a dife-
rents llocs: un al mig del passadís, on també es troba la seva signatura 
sencera en una altra peça, un segon a la banda nord de la nau en una peça 
decorada amb M, un altre al sud amb AVE, i la darrera en una peça de 
marbre guarnida amb rosa, al paviment del cambril.

Pel que fa a les tres signatures de l’arquitecte Jujol, l’única pintada es 
pot veure a la inscripció que commemora l’encàrrec, al mur oest sobre 
l’accés principal. Aquí apareix amb el cognom i l’abreviatura del seu ofici 
d’arquitecte “Jujol arq.” Les altres dues es troben en peces de marbre del 
paviment. El nom s’acompanya el nom d’un compàs a la peça situada al 
passadís central, en la qual també fa un homenatge a Teresa Gibert, la seva 
promesa, combinant les lletres del nom a la part superior del compàs, just 
al costat del seu anagrama; també hi figura el nom del seu ofici en llatí: ar-
quitectus. L’última signatura està situada al costat d’un compàs i un carta-
bó; aquests dos estris són símbols tradicionals de l’ofici de l’arquitectura i 
no s’han d’interpretar com a elements maçònics. En col·locar-la a l’extrem 
sud del peu del presbiteri, Jujol s’encomana a la Verge del Roser i, en con-
seqüència, a la part superior del compàs hi posa una rosa. 

Aquestes darreres peces remeten a les dues caritats de Jujol, la vida 
activa i la vida contemplativa, encarnades pels grans amors de l’arquitecte: 
l’arquitectura i Teresa en el pla personal; la fe i la Verge en l’àmbit espiri-
tual.

Per tot l’exposat podem concloure que a Vallmoll hi trobem el Jujol més 
espiritual, íntim i creatiu, sent la reforma d’aquesta ermita una de les obres 
més espectaculars i fonamentals de la seva producció arquitectònica i ar-
tística.
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Peces i anagrames amb simbologia mariana i iconografia jujoliana
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Vista de l’exterior

Vista de la nau des del presbiteri



Vista de la nau central i el presbiteri al fons

Vista del paviment  amb solucions arquitectòniques i estètiques

Detall de la façana
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Per entendre no solament l’església de Vistabella sinó també el que J.M. Ju-
jol entenia com a temple convé prendre com a guia l’article que l’arquitecte 
publicà, com a memòria de la construcció de l’església de Vistabella, l’any 
1923 en Lo Missatger del Sagrat Cor1. Malgrat que Jujol no sovintejava el 
text escrit com a instrument de manifestació artística, aquest escrit dona 
llums per conèixer com funcionava la seva dinàmica creativa, malgrat el 
context en el qual va ser publicat.

Es desconeix si l’article fou publicat per iniciativa del mateix arquitecte o 
de la redacció de la revista Lo Missatger. Si tenim en compte que en aquesta 
revista els autors que hi sovintegen acostumaven a ser preveres, ja que la 
revista era la veu de la seva missió, es pot deduir que la publicació de la me-
mòria d’un edifici, redactada pel seu arquitecte no era un tema contemplat 
en aquest àmbit. Per aquest motiu, és possible que fos la mateixa redacció 
qui li demanés o encarregués el text, donada la condició de ser un temple 
construït ex novo en temps i condicions dif ícils. S’ha de tenir en compte 
aquest context a l’hora d’entendre el que J.M. Jujol expressà en aquestes 
ratlles en abordar la descripció d’un edifici dins les planes d’una revista 
religiosa de manifesta intenció instructiva. Malgrat tot, l’arquitecte va sa-
ber fer-ho sense perdre l’alè i la identitat del seu propi treball constructiu, 
adequant-se, alhora, al medi en el qual ho feia. Hi ha indicis, de que no va 
tractar de transmetre, únicament, uns valors morals dels quals la construc-
ció de l’església n’era la darrera conseqüència2, sinó una transformació he-
terodoxa de la litúrgia (lloar i donar culte a Déu) en arquitectura. L’església 
de Vistabella és un exemple de com l’heterodòxia serà una constant en tota 
l’obra de J.M. Jujol i un principi fonamental del seu procés creatiu.

El títol que J.M. Jujol donà a l’article: L’església primera de Vistabella; 
expressa de manera clara i sintètica el seu objectiu: no solament que l’es-
glésia projectada i construïda era la primera que es construïa al modest 
caseriu de Vistabella, on el veïnat patia les conseqüències d’aquesta absèn-
cia, sinó que va més enllà i manifesta també la seva excel·lència, que és la 
millor: “aquella que tindrà un nou deure i una més gran responsabilitat”. 
Per aquest darrer motiu col·locà l’adjectiu “primera” al bell mig de la frase, 
i no abans del mot església.

1 Cf. Josep M. JUJOL, L’església primera de Vistabella, en “Lo Missatger del Sagrat Cor de 
Jesús”, núm. 381 (març de 1923), pp. 134-138.

2 Cf. el que diu Guillem Carabí en l’anàlisi del context literari del text, VVAA, J.M. Jujol. L’església 
primera de Vistabella. Una mirada contemporània, editat per Guillem Carabí, Barcelona, 2012, p. 26.
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Redactà la memòria en tretze punts que descriuen la gènesi i procés de 
construcció de l’església; cada punt incorpora un títol i, a més, incorpora 
paràgrafs independents. Una lloança final tanca el text.

En analitzar el contingut d’aquesta memòria es copsa clarament que la 
intenció de J.M. Jujol està presidida i moguda per un viu esperit de culte: 
fer que l’arquitectura sigui també un acte de culte i formi part de la litúrgia 
celestial i terrenal. L’arquitectura de Vistabella està amarada de litúrgia 
viva i d’experiència personal.

L’església és un edifici complex que posa a prova la capacitat perceptiva 
de l’observador, transformant cada pam de la seva superf ície en un “con-
tínuum” de jocs espacials, llum, color, ornamentació, i proposant en un 
àmbit unitari un “multiespai” dinàmic.

Per altra part, queda palesa la seva capacitat de resposta ràpida en la 
coneguda anècdota de quan Jujol presentà als habitants de Vistabella la 
seva primera idea del temple:

Cuando el Sr. Mallafré, donante del terreno, le habló de la igle-
sia que deseaban construir, casi inmediatamente —a la maña-
na siguiente—, Jujol le presentó un trozo de madera cuadrado, 
sobre el cual había unos arcos parabólicos representados por 
unos alambres clavados en la madera. “Ésta es la iglesia”, dijo 
con plena convicción el arquitecto. Todos los presentes queda-
ron extrañados y sin decir “esta boca es mía”; un pariente de 
Mallafré, por romper el silencio, dijo: “¿Y dónde está el cam-
panario?”. La estupefacción aumentó cuando Jujol, señalando 
decidido un punto aéreo situado en el centro de los alambres, 
dijo: “Está aquí”3.

La rapidesa en la resposta, la velocitat amb la qual obtingué una pri-
mera imatge i estructura de l’edifici, respon a la manera de fer de Jujol que 
gairebé sempre plasmava les idees en un esbós ràpid de trets exagerats, a 
excepció d’aquest cas en què utilitzà un esquemàtic model tridimensional. 
Influència de Gaudí? No ho sabem. Aquest fet ens parla de la seva habi-
litat per visualitzar imatges sense necessitat de dibuixos ni models. El fet 

3  Josep M. JUJOL Jr.; Jujol, un artista completo, en “La Arquitectura de Josep Maria Jujol”. La 
Gaya Ciencia, COAC Delegación Barcelona, 1974, p. 94.
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d’assenyalar amb el dit un punt en l’aire, indicant el lloc que ocuparia el 
campanar confirma que la seva mirada estava lluny de la gent que el rode-
java i a prop del temple acabat. La rapidesa en mostrar la idea estructural 
de l’edifici es confrontarà en la lentitud i concreció amb la qual dissenyà 
els detalls ornamentals, als quals concedeix, per altra part, una autonomia 
expressiva total.

algunes dades contextuals a tenir en compte
Hem considerat d’interès assenyalar alguns aspectes del temple en el con-
text de l’obra i actuació de J.M. Jujol, que mostren una continuïtat en la 
tradició constructiva alhora que una nova manera de fer i un trencament 
amb la forma convencional de construir temples en aquell moment:

1. L’església del Sagrat Cor de Vistabella fou la primera església que J.M. 
Jujol construí (1917-1923) de nova planta, per encàrrec directe del 
veïnatge. Tenint en compte el comitent, aquest encàrrec comportava 
mantenir una continuïtat amb la tradició constructiva de temples a 
la contrada, per tal que els habitants d’aquesta terra poguessin con-
tactar amb Déu, sentint-se alhora a “casa” i d’acord amb la tradició 
rebuda.

2. Emprengué el projecte de l’església amb l’esperit dels constructors 
medievals i amb uns referents concrets —els del gòtic—, tal com el 
mateix arquitecte manifesta en la memòria citada.

3. A partir d’aquests paràmetres i de la seva pròpia vitalitat i creativitat 
—esperonada per la seva experiència al costat de Gaudí [sobretot a 
la catedral de Mallorca (1906-1914)]—, Jujol com a prestidigitador 
va aixecar a Vistabella un nou model d’església-campanar-mirador-
agulla.

En aquest encàrrec, J.M. Jujol, va gaudir d’absoluta llibertat i, encara 
que el limitaven les reduïdes dimensions del terreny i la mentalitat dels 
comitents, va saber fer una església que apareixia gran i ample als ulls dels 
veïns de la Secuita.
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1. L’església del Sagrat Cor no fou solament la primera església4 aixeca-
da al terme de Vistabella5, que no en tenia, sinó també per J.M. Jujol 
serà la primera construcció d’un temple parroquial de nova planta. 
Fins aquest moment l’arquitecte només havia intervingut en tem-
ples existents, com Mallorca, on les obres consistiren en reformes de 
rehabilitació i/o dignificació. Aquest fet significà per a ell una expe-
riència cabdal:

Cosa no acostumada és veure fer la primera església d’un poble; 
substituir, reformar l’església abunda, però FER LA PRIMERA 
era cosa dels temps vells.
Fer esglésies és feina d’àngels, segons visions del profetes (Za-
caries, cap. 2, Apocalipsi, etc.) Quan contents han de quedar 
segons això els homes-bons que per aquest fi, veïns de Vistabe-
lla, se juntaren, sent-ne ànima el propietari don Pere Mallafré 
i gran fautor mossèn Joan Llobet, el senyor rector de la Secuita, 
metròpoli de Vistabella!
Deien el veïns a En Mallafré: —Vostè ens hauria de fer l’església.
I ell donà sàvia resposta: —Ni que pogués ho faria; convé que 
sigui obra de tots, per això vull que tots hi ajudem.
I aixís fou que ell buscà l’arquitecte, i en mi va recaure l’elecció, 
i redactats els plànols indispensables per concertar tots el ele-
ments de l’obra (fins allà on pot preveure el dibuix) cercarem 
mestre de cases6.

4  L’any 1917, data en la qual Pere Mallafré és interpel·lat pels veïns de Vistabella per construir 
l’església, el caseriu compta amb una població de poc més de cent habitants que es connecten amb 
els pobles pròxims mitjançant una munió de camins sempre que les condicions meteorològiques 
no ho impedeixin. La dificultat que, a ades, significa recórrer-los, serà un dels motius principals 
que els veïns de Vistabella al·ludeixen per sol·licitar l’església. Cf. VVAA, J.M. Jujol. L’església 
primera de Vistabella. Una mirada contemporània, editat per Guillem Carabí, Barcelona, 2012, 
p. 16.

5 L’església de Vistabella va ser sufragada pels mateixos habitants, no va rebre cap ajuda econò-
mica municipal. En aquestes condicions, una despesa així només podia ser suportada per la par-
ticipació col·lectiva dels veïns mitjançant l’esforç humà, econòmic i emocional que van canalitzar 
Pere Mallafré, mecenes de la construcció, Joan Gils, qui va cedir el solar per ubicar l’església, i el 
rector de la Secuita, Joan Llobet, qui servi de nexe amb l’Arquebisbat de Tarragona per transmetre 
i defendre la voluntat dels seus parroquians veïns de Vistabella. Cf. VVAA, J.M. Jujol. L’església 
primera de Vistabella. Una mirada contemporània, editat per Guillem Carabí, Barcelona, 2012, 
p. 16.

6 Josep M. JUJOL, L’església primera de Vistabella, en “Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús”, 
núm. 381 (març de 1923), n. 3-4.
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Aixecà el temple segons la tradició constructiva a l’àmbit rural on l’ori-
entació donada era —sempre que fos possible—, est-oest. No s’obrien fi-
nestres al costat nord i tenien campanar perquè el so de les campanes 
arribés al veïnat més apartat.

En el plànol de l’avantprojecte (juliol 1918) la ubicació tant de l’altar 
major com de l’accés responen a la intenció de construir l’altar i la nau se-
guint l’eix E-O que queda ressaltat en el plànol mitjançant un senyal situat 
en la fletxa direccional E amb un estel, indicant el sol ixent.

A més, procurà que el temple mostrés en tot un estret lligam amb la 
terra on s’hi aixecava, mostrant d’aquesta forma l’afecció que sentia per 
aquell territori, que tan bé coneixia:

En un gai paratge d’una terra on es cull molt de vi (espècie eu-
carística), i no gaire lluny de la mar, ha florit suara una esglesi-
eta parroquial, en un caseiu que mai no n’havia tingut. Aquest 
nova nau durà per Patró el Cor Sacratíssim de Jesús, qui farà 
altra honra inefable a la nostra terra volent morar en aquest 
nou Sagrari7.
[...] En el lloc elegit surt bo i a flor de terra l’entranya rocosa del 
nostre camp tarragoní. Bé va elegir el Sagrat Cor el cim d’aque-
lla muntanya enterrada; ens fa de fonament8.
Per damunt dels garrofers i des de paratges on no es sospitava 
Vistabella, es veu blanquejar l’agulla de l’esglesieta nova del Sa-
grat Cor de Jesús davant de la blavor del cel del Camp, el més 
blau i hermós de Catalunya9.

2. J.M. Jujol en expressar en la memòria “...però fer la primera [església] 
era cosa dels temps vells10”, manifestava, alhora, que en emprendre 
el projecte de l’església de Vistabella ho feia amb l’esperit dels “cons-
tructors medievals”. La formació rebuda al llarg dels seus estudis 
d’arquitectura, on el “gòtic” era considerat per damunt de qualsevol 
altre estil arquitectònic (els seus mestres foren grans medievalistes) 

7 Ibídem, n. 1.
8 Ibídem, n. 6.
9 Ibídem, n. 11.
10 Ibídem, n. 3.
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van fer que aquest esperit medieval l’hi calés a fons. A més, la seva 
experiència al costat de Gaudí, va fer possible que pogués anar més 
enllà de “l’epidermis gòtica” i copsar-ne l’esperit constructiu. Aques-
ta intencionalitat serà manifestada pel propi arquitecte d’aquesta 
forma:

Com en els mitjevals, son aspecte exterior és el resultat just de 
la construcció i s’embelleix per la bona forma donada als ele-
ments que la integren, reduïts als precisos11”.

L’arquitecte va mantenir la postura de combinar sàviament l’ús de la 
tradició medieval —entesa com un recurs de transformació—, i una expe-
rimentació constant per cercar, en l’expressió plàstica dels materials, una 
nova forma a adoptar a la que reduirà la seva estètica.

Així passa en el gòtic, especialització sistemàtica de algunes 
solucions del bizantí. Així en la pràctica hem vingut a creure 
més aviat les veus d’aquesta matrona oriental, la Arquitectu-
ra Cristiana bizantina, que és la soca en l’arbre de família en 
quals branques floreix el romànic i d’ell el gòtic12.

Tindrà la capacitat de convertir un discurs, aparentment tradicional o 
convencional en la més moderna de les propostes.

A més, el projecte té l’esperit corporatiu que impulsà les catedrals me-
dievals. És interessant assenyalar aquí l’esperit d’equip que tenia el projec-
te constructiu:

Deien els veïns a en Mallafré: —Vostè ens hauria de fer l’esglé-
sia. I ell donà sàvia resposta: —Ni que pogués ho faria; convé 
que sigui obra de tots, per això vull que tots hi ajudem.
[...] En les obres s’aplicà la prestació personal; jornals de mano-
bre i de carro s’ho han guanyat els amics que el Sagrat Cor té a 
Vistabella.13

11 Ibídem, n. 8.
12 Ibídem, n. 8.
13 Ibídem, n. 4.
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Heroic és l’esforç dels veïns d’un caseriu que no és municipi; Déu 
els ho pagarà al cent per u com ell ho sap fer.14 

3. J.M. Jujol innovà des dels mateixos materials fins a la concepció de 
l’espai del nou temple, a tall d’exemple citem els que ell anomena en 
la seva memòria:

Les parets amb morter de calç, i no de fang com allí acostumen; 
així s’estalvia l’arrebossat i dóna més ferm aspecte.15

[...] i com que els arcs ressolen els trencaments de superf ícies 
de les voltes, elles queden molt llises prestant-se a la decoració, 
així com el trencament excessiu ho impediria, a més que exigi-
ria major nombre d’elements auxiliars.
[...] aquelles superf ícies llises de les voltes ens serviran... per a 
fer senzilles pintures a la calç, de viu efecte, imatges voladores 
d’Àngels entre estrelles al tombant d’aquestes paraules: Gloria 
Patri, et Filio et Spiritui Sancto.16

D’aquests paràgrafs es desprèn com des de la mateixa estructura J.M. 
Jujol ja organitza la decoració, fins al punt que arranja o adapta aquella per 
raó d’aquesta darrera; així les voltes han de presentar grans superf ícies 
llises per poder pintar-hi imatges de viu efecte.

Tanmateix l’església té dues cobertes, un altre invent de J.M. Jujol que 
l’hi permetrà assegurar la pervivència de la decoració interior:

La [coberta] la posseeix doble aquesta església: una de voltes 
sostenidora i limitant la massa d’aire interior; l’altra de sole-
res de gruixos de rajola sostinguda en la primera, sofreix les 
frescors de les humitats, escorra les aigües i reb directament 
els canvis de fret i calor ambent, quedant entre una i altra una 
càmera d’aire aïlladora. La salina no florirà les voltes destruïnt 
la decoració...17

14 Ibídem, n. 13.
15  Ibídem, n. 8.
16 Ibídem, n. 8.
17 Ibídem, n. 10.
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Continuïtat i discontinuïtat en referència a l’arquitec-
tura gòtica i la tradició local
J.M. Jujol per definir l’estructura del temple de Vistabella beurà de les pro-
postes plantejades per l’arquitectura i cultura gòtica que conegué bé a tra-
vés delS seus mestres a l’escola d’Arquitectura, i de les interpretacions i 
la superació que en va fer Gaudí, però serà solament a partir de la seva 
experiència i de la seva “visió” —impel·lides per la necessitat d’innovació 
a què estava tan inclinat—, el que va fer possible que vivifiqués les seves 
construccions amb noves resolucions arquitectòniques, trencant conven-
cionalismes però no amb la tradició, sobretot a l’arrelada a la terra.18

Fonamentà la seva experiència en la “intuïció” en dissenyar l’estructu-
ra necessària per a una ornamentació que ja té pensada, i que farà pos-
sible espiritualitzar la matèria, fer-la immaterial. Per aquest motiu, J.M. 
Jujol esmentarà en la seva memòria dels treballs a Vistabella la necessitat 
d’una nova visió, d’una “visió intuïtiva” per acomplir aquesta tasca: Fer 
esglésies és feina d’àngels, segons visions dels profetes...19 El tractament 
donat a l’estructura i als volums arquitectònics serà per Jujol plàstic i 
inseparable de la idea ornamental; a més, per ell, la forma era metàfora/
símbol de la funció.

Continuïtat i discontinuïtat en la proposta del tipus 
d’edifici projectat i resolució exterior
Trencarà amb convencionalismes constructius al voler construir una es-
glésia que presentes una unitat estructural-espacial —ser alhora temple-
campanar-mirador-agulla—, i no una església amb campanar i agulla a 
l’estil gòtic. La seva idea d’edifici-imatge l’hi exigia.

A aquesta unitat espacial —que alhora expressava la funció del tem-
ple d’una forma absolutament nova i discontinua—, hi juxtaposà com una 
mena de “pell” que feia possible que alhora l’edifici presentés una continu-
ïtat amb la identitat pròpia de la terra que l’envoltava.

J.M. Jujol sempre buscà aconseguir la transformació d’un edifici en 
“imatge”. Com en un moviment expansiu, una església, una casa… volia 
que acabessin sent més que tot el vinculat a allò estrictament funcional 

18 Coneix bé el paisatge, la naturalesa i particularitats del Camp de Tarragona, tantes vegades 
recorreguts durant els seus estius a La Secuita.

19 Ibídem, n. 3.
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del seu tipus. Cada edifici es pot estendre més enllà dels seus límits f ísics 
i tipològics gràcies a la metàfora. Per J.M. Jujol el més important era el 
que tenia un edifici de representació, “d’imatge fabricada per representar 
quelcom”.

Tots aquests jocs de continuïtat/discontinuïtat, tradició/innovació que 
no es confronten sinó que es lliguen d’una forma extraordinària podrien 
apuntar a la possible intenció que l’església del Sagrat Cor, com a construc-
ció, no fos una església apta per a qualsevol lloc, sinó que manifestés —en 
tots els seus aspectes i dimensions—, que era una església del Camp de 
Tarragona, feta per homes del Camp de Tarragona. Que no hi hagués cap 
dubte del fet que els seus autors eren els veïns i les terres de Vistabella, que 
volen honorar d’aquesta forma a Déu.

Des de la torre-mirador-agulla-campanar que Jujol dissenyà es poden 
veure els quatre pobles que integren el municipi de la Secuita. Sembla que 
el nom de Vistabella prové de les boniques vistes que hi té sobre el Camp 
de Tarragona.

J.M. Jujol dibuixà en una secció de la torre-agulla-mirador un pagès 
—amb barretina, faixa i espardenyes—, contemplant el paisatge enfilat al 
darrer pis d’aquesta construcció. Expressa aquest dibuix la funció de mira-
dor que J.M. Jujol volgué atorgar a la suposada torre-campanar? És aques-
ta intenció el que l’ha fet introduir la novetat de convertir un convencio-
nal campanar en un mirador que expressa alhora el que és la identitat de 
Vistabella: un gran mirador sobre el Camp de Tarragona i la visió del qual 
transporta també cap a Déu?

[...] damunt la volta més alta (entre quatre pilans) se sosté el campanar, 
format de dues parts de figura triangular aguda que s’enllacen sota una 
creu de pedres a gran alçària. Per damunt dels garrofers i des de paratges 
on no se sospitava Vistabella, es veu blanquejar l’agulla de l’esglesieta nova 
del Sagrat Cor de Jesús davant de la blavor del cel del Camp, el més blau i 
hermós de Catalunya20.

A més, recobrirà aquest nou tipus d’edifici amb una “pell/superf ície” 
que representa el mateix paisatge de Vistabella, creant un fort nexe/conti-
nuïtat entre aquest i l’edifici del temple:

El propietari del Mas de Mercader, prop de les obres i a peu pla, 

20 Ibídem, n. 11.
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oferí de una rima de pedres que posseïa, totes les que tingués-
sim de menester, i bon forat hi hem fet al munt que ens sembla-
va una gran muralla.
Aquesta pedra la trobem tot treballant i plantant vinya; la 
aparten i amunteguen, ne fan marges de les terres i les admira-
bles barraques de voltes en sec, i, si no, pedregals careijats com 
a dipòsit provisional. Són cálices i, com a formades entre terres 
aixís, no són fragments d’una roca major, sinó individus sencers 
que de cares globoses apareixen, un cop les trenquen, fetes per 
capes concèntriques; en elles dominen dues dimensions, i, per 
tant, són planeres i les hem gastat a la manera de maons dels 
que havem estalviat molts mils fent-ne parets, arcs, cresteries, 
canals o gàrgoles i llindes per cobrir petits espais.21

J.M. Jujol coneix bé el territori i no s’equivoca en suggerir que l’origen 
d’aquestes pedres és la mateixa terra. Efectivament, aquest tipus de pedra es 
va formant sota terra a causa d’un procés calcari i de filtració d’aigua que es 
dona sobretot al Camp de Tarragona, on les anomenen càlices. A més aquesta 
cita ens apropa a la idea de que té la capacitat de percebre el que cada materi-
al amaga al seu interior, i aquest no pot ser neutral. Per Jujol aquestes pedres 
procedents de la mateixa terra constitueixen un material diví, carregat de 
significat; i per això parla d’elles amb tant d’amor. El fet que les percebi com 
a “individus sencers” ja diu molt. Només així aconsegueix veure cada pedra 
com a peça única i irrepetible; motiu pel qual han de mostrar-se, separades 
unes de les altres, com a “individus”. És aquesta mirada tan personal el que el 
porta a cobrir totes i cadascuna de les arestes del temple amb aquest materi-
al. Allà, on es desdobla una superf ície, Jujol hi insereix una filera d’aquestes 
pedres; és la seva manera de mostrar-les com a elements “únics”, és el seu 
homenatge al material, a les pedres del Camp de Tarragona.

Si bé aquesta no és l’única obra de Jujol on es presenta aquesta resolu-
ció, ja que es troba també en els safareig de casa Bofarull, a la capella de 
Mas Carreres, etc. és a Vistabella on el mateix arquitecte explica millor 
l’origen de la seva pràctica. A més és en l‘única obra on aquest detall es 
manifesta ja en els dibuixos. Possiblement, es deu al fet que el material 
amb el qual és construeix l’església de Vistabella és considerat tan impor-

21 Ibídem, n. 5.
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tant que ja fou inclòs en el procés creatiu des de l’inici; el que significa que 
es un aspecte fonamental en l’edifici.

També, en descriure la benedicció de la primera pedra del temple farà 
referència una altra vegada a la identitat del camp tarragoní, i a la idea de 
temple com a “rústic castellet”:

Amb quina senzillesa commovedora fou beneïda la primera 
pedra! El Sr. Rector, revestit i assistit de les més indispensables 
persones, baix la capa del sol i en mig de l’absoluta quietud 
dels camps, amb el ritual a la mà i el salpasser a l’altra, 
demanava la benedicció de Déu per aquell rústic castellet de 
pedra que naixia...22.

A tots aquests jocs de metàfores, J.M. Jujol hi afegirà un símbol —la 
“muntanya”—, per a fer de l’església quelcom que pertany al territori on ha 
estat aixecada:

En el lloc elegit surt bo i a flor de terra l’entranya rocosa del nos-
tre camp tarragoní. Bé va elegir el Sagrat Cor el cim d’aquella 
muntanya enterrada, ens fa de fonament23. 

La resolució exterior de l’edifici té un volum ascendent, com el d’una 
muntanya elevada, lloc on habiten els deus a la Mediterrània i lloc on Déu 
es manifestà segons l’Antic i el Nou Testament, per això en la seva memò-
ria articulà la descripció de l’església de Vistabella entorn de l’eix central: 
fundamenta eius in montibus sanctis [n.6].

Continuïtat i discontinuïtat en la resolució de l’espai 
interior

La unitat i l’esperit que el portà a voler construir una església-campa-
nar-mirador-agulla i no una església amb campanar i agulla a l’estil gòtic 
tindrà també les seves conseqüències en la resolució interior del temple.

Convé assenyalar en aquest punt que J.M. Jujol fou el col·laborador més 
actiu-creatiu de Gaudí en la seva intervenció a la catedral de Mallorca, que 

22 Ibídem, n. 7.
23 Ibídem, n. 6.
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el bisbe Campins encarregà al mestre arquitecte a l’inici del s. XX. Aquesta 
experiència (1906?-1914) tan directa a l’interior d’un edifici gòtic emble-
màtic i al costat d’un mestre com Gaudí —que tenia la seva pròpia “entesa” 
del que era el sistema constructiu i espacial del gòtic, així com de la men-
talitat que expressava—, segur que va deixar una empremta molt profunda 
en el jove J.M. Jujol. I, aquesta, possiblement, estava encara present quan 
dissenyà l’església de Vistabella. Per J.M. Jujol, l’arquitectura no radicava 
en categories o tipologies constructives sinó en l’esperit que expressaven, 
per això podia emprendre amb la mateixa força i esperit creatiu la inter-
venció en una catedral gòtica i/o la construcció d’una petita església rural. 
El nostre arquitecte creia en:

[…] el dret de cada cosa d’ésser quelcom més enllà dels seus 
límits actuals24.

J.M. Jujol va voler crear un espai interior “irreal” per tal d’expressar el 
que és diví; partint del gòtic, millora i simplifica les seves solucions cons-
tructives, encara que en la seva memòria de Vistabella queda palès que la 
darrera intenció era crear un espai interior que pogués encabir un progra-
ma decoratiu que realment fos “imatge del sagrat”:

Aquelles superf ícies llises de les voltes ens serviran... per a fer 
senzilles pintures a la calç, de viu efecte, imatges voladores 
d’Àngels entre estrelles al tombant d’aquestes paraules: “Gloria 
Patri, et Filio et Spiritui Sancto”25.

Si bé la proposta d’aconseguir un espai interior “irreal” per representar 
el sagrat, ja s’havia plantejat en l’arquitectura gòtica de les catedrals, J.M. 
Jujol, mantenint aquest esperit, ho resoldrà d’una forma diferent:

- Una organització interior que a partir d’una dinàmica expansiva en 
diagonal planteja l’existència de diversos recorreguts i/o eixos. Això 
comportarà una desestructuració de la solució tradicional: un sol eix 
longitudinal.

24 Cf. PEREJAUME, Ludwig-Jujol. Què és el collage, sinó acostar soledats?, Edicions de la Ma-
grana, Barcelona, 1989. p. 49.

25 Josep M. JUJOL, L’església primera de Vistabella, en “Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús”, 
núm. 381 (març de 1923), n. 8.
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- Un control de la llum i aplicació de color que desmaterialitzen es-
pai, murs i pilars: una il·luminació densa, amb inusuals contrasts 
d’ombra i llum; superf ícies/masses de color flotant a l’espai, que van 
obrint en els murs del temple una sèrie d’esvorancs irregulars, fent 
així la impressió de rebentar o traspassar els murs, desmaterialitzant 
d’aquesta forma l’espai que alhora ha esdevingut continu i ascensio-
nal.

- El recurs a una cal·ligrafia arquitecturada que descontextualitza les 
paraules i espiritualitza l’espai. Són texts cal·ligrafiats suspesos en 
l’espai, de gran força gestual i dinamisme ascendent, convertits en 
expressió de vera oració que puja per arribar al seu destinatari, com 
tota litúrgia pretén. Possiblement per aquest motiu va situada da-
vant o en els esvorancs.

Va dissenyar un espai interior que en la seva estructura, organització 
i recorregut era totalment diferent de l’habitual. Vistabella, com qualse-
vol església, des del mateix moment en què es fixà l’emplaçament, estigué 
subjecta a l’orientació aconsellada per la normativa eclesiàstica i litúrgica, 
que és la de E-O. Per aquest motiu, la ubicació de l’altar major a l’est i de la 
porta d’accés a l’oest seran els elements decisius que determinaran un dels 
eixos principals del temple —el de l’altar-nau-porta—. J.M. Jujol s’ajustà 
als canons eclesiàstics, que invitaven a reproduir el simbolisme atorgat a 
la llum: el primer raig de llum del matí il·lumina l’altar —símbol de Crist—, 
i després s’expandeix per la nau fins a la porta d’entrada, i d’aquesta pel 
món; així qui traspassa el llindar queda il·luminat per la llum. Aquesta 
metàfora natural de la llum, emprada ja des del primer art cristià i, con-
tinuada i embellida pels medievals, serà resolta a Vistabella d’una forma 
pròpia i original.

És l’església un quadrat; conté quatre pilans: d’ells, com les pal-
mes, arrenquen tots els arcs i a son espatlla carreguen les voltes 
de tal manera escalonades en altura, que les pressions es trans-
meten fins a terra sense medis correctius del sistema usat en la 
construcció (com serien els arcbotants, pinacles, etc.) Els arcs 
en planta determinen figures quadrades les més i unes poques 
triangulars, i com que els arcs ressolen els trencaments de su-
perf ícies de les voltes, elles queden molt llises prestant-se a la 
decoració, així com el trencament excessiu ho impediria, a més 
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de què exigiria major nombre d’elements auxiliars. Així passa 
en el gòtic...26

Apartant-se de les estructures convencionals per als temples, Jujol es-
cull com espai matriu del temple de Vistabella un quadrat —12,60x12,60 
m —, al qual s’hi van afegir dos cossos annexos a l’est i al sud: el del cantó 
oriental per a la sagristia i un magatzem (afegits posteriorment), i el del 
costat meridional, un espai per confessionaris, l’escala d’accés a la tribuna 
i el baptisteri.

Dins aquesta matriu quadrada —que no era corrent en les plantes d’es-
glésies—, J.M. Jujol hi instaurà una “asimetria” a partir d’originals soluci-
ons:

- Exteriorment la disposició de l’edifici no segueix l’ordenació urba-
nística reticular de la població, sinó que està ubicat en diagonal res-
pecte a carrers i cases.

- A l’interior estableix dos eixos direccionals en diagonal respecte al 
quadrat matriu de la planta baixa; cadascun s’origina a partir d’un 
cos annex que sobresurt a l’exterior.

- L’eix o recorregut (E-O): altar-nau-porta/pòrtic, s’origina a partir de 
la juxtaposició a la cantonada occidental del quadrat matriu d’un cos 
hexagonal que fa de pòrtic.

- Un segon eix (S-N) que connectarà entre si les dues capelles secun-
dàries: la del Santíssim Sagrament o de la Creu i la de Mare de Déu 
del Roser. El cos que generarà aquest segon eix és una juxtaposi-
ció, a la cantonada sud-est, d’un quadrat de 3x3 m —la capella de 
la Creu—, girat a 45º respecte als murs perimetrals. En el plànol de 
l’avantprojecte (1918) aquesta resolució no existeix, hi fou afegida 
posteriorment com a capella per al Santíssim Sagrament.

- La capella de la Creu en trencar la matriu quadrada del temple i so-
bresortint del perímetre exterior genera una solució atípica. En so-
breeixir dels murs exteriors del temple presenta una resolució prò-
pia de les capelles majors en condició de cap d’església, i a través del 
qual les esglésies s’orienten.

26 Ibídem, n. 8.
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Convé assenyalar que la capella de la Creu (o Santíssim Sagrament) 
presenta, a diferència de les altres dues capelles existents, la mateixa for-
ma quadrada que la matriu de l’església, encara que girada en rotació de 
45º. En aquesta resolució s’hi podria intuir un significat i protagonisme 
“amagat”: és quadrada, igual que la matriu, de la mateixa forma que a la 
creu s’amagava la divinitat de Crist, Déu fet home. En afegir-se aquesta 
capella, l’espai interior es “desestructura” per expressar una realitat divina 
(misteri) no vinculada a la lògica formal comuna.

Malgrat que a totes aquestes “asimetries”, la configuració interior de 
l’església de Vistabella presenta una unitat espacial real, que es plega o 
desplega asimètricament en quadrats i triangles i, alhora, en les tres di-
mensions, tot seguint una direccionalitat en diagonal, que genera una or-
ganització diferent i dinàmica (viva).

La revolució interior de Vistabella es planteja per l’ús i joc del quadrat 
i del triangle, vinculats entre si per la divisió i/o per la seva expansió en 
diagonal: el quadrat —la forma matriu—, de la qual es deriva el triangle en 
dividir-lo en diagonal, l’hexàgon en expansionar-lo amb aquest darrer... 
Les formes triangulars o trianguloides configuren en planta els espais de 
la capella major, de la lateral dedica a la Mare de Déu del Roser i del nivell 
superior del cor a l’entrada.

J.M. Jujol juga constantment amb les aparences estructurals i formals 
i la realitat significativa. En aquest joc, el recurs a la diagonal és clau: un 
patró constant en l’estructura estàtica i dinàmica de l’església, generant un 
impacte visual de moviment en rotació.

El mateix patró de la diagonal es repeteix també en elements decoratius 
del temple com ara els llistons de la barana a la tribuna i el cor.

Un altre recurs innovador per l’organització dels espais i recorreguts a 
l’interior del temple és la dinàmica ascensional plantejada en l’àmbit de les 
capelles, on disposa una distribució ternària d’arcs en el rerefons d’aques-
tes: tres arcades, de les quals la central és més alta i estreta, afavorint la 
dinàmica ascensional del pla on es troben les imatges protagonistes, i fo-
calitzant-les de forma diferent a cada capella.

Aquesta solució es troba en la disposició de la capella major o principal 
de la catedral de Mallorca. Així la solució que Jujol donà a la capella major 
de Vistabella sembla que va tenir present el que veié a l’àbsida major de la 
catedral de Mallorca, on es juga també en certa forma amb una solució 
ternària d’arcades disposada en diagonal, el que dona la sensació de foca-
litzar el moviment ascensional de l’arcada central, més elevada.
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Un altre recurs de discontinuïtat a l’interior de l’església de Vistabella és 
que la majoria dels perfils dels arcs no són continus, sinó que presenten dife-
rents solucions articulades: als arcs de la capella major s’alterna el maó amb 
pedres que sobresurten; a la capella de la Creu la línia de l’arc és en ziga-zaga.

Per concloure assenyalarem que quan J.M. Jujol aixecà l’església de Vis-
tabella s’ha de tenir en compte que era el primer temple de planta que 
construïa, no tenia experiència f ísica del fet, possiblement sí, d’haver-ne 
copsat bastants. I, si bé utilitzarà en un principi esquemes apresos, no ho 
farà mai d’una forma literal, així veiem que el que en principi hauria de 
ser una nau es converteix en un creuer i al mateix temps en una cúpula-
agulla-campanar-mirador. Aquesta amalgama de diferents elements tipo-
lògics apresos de la història en un sol i únic espai que és, alhora, nau-volta-
agulla/campanar formant una sola unitat, és quelcom insòlit que només 
Jujol pogué aconseguir.

Amb les asimetries i/o irregularitats esmentades l’espai interior se’ns fa 
diferent, està en un altre nivell que ens embolcalla i ens transporta, i a on 
ens orientem, preferentment, per les referències donades per la llum, les 
imatges i l’ornamentació. La forma era metàfora de la funció, per això el 
tractament de l’estructura fou plàstic i inseparable de la idea ornamental. 
En aquest sentit es pot entendre perquè J. M. Jujol esmenta la necessi-
tat d’una visió intuïtiva per acomplir la tasca de construir un temple. En 
aquest sentit compartia el que A. Gaudí afirmà, encara que no ho materi-
alitzava de la mateixa manera:

Organitzar l’espai no és tan sols construir estructures, sinó tan-
mateix recobrir-les, donar-les la vida, i sobretot, fer-les perdre 
la seva materialitat, espiritualitzar-les a través d’una orna-
mentació vivent27.

Continuïtat i discontinuïtat en el control de la llum
La resolució lumínica que J.M. Jujol emprà a Vistabella, comporta també 
un plantejament nou amb clares referències a la proposta gòtica. Utilitzarà 
una proposta d’il·luminació com a sistema visual i símbol que, si bé té com 
a referent la solució gòtica, la supera i li dona un gir totalment diferent, 

27 Cf. Conxa PEIG, La arquitectura de Gaudí: coherencia de un proceso creativo, Revista de 
Occidente, Madrid, octubre 2002, p. 48.
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assimilant la llum al color. En aquest sistema visual, l’arquitecte farà servir 
un peculiar control de la llum exterior i un programa cromàtic com a re-
curs per desmaterialitzar l’espai interior.

A l’església de Vistabella la disposició dels punts de llum —finestres i 
lòculs—, estan arrelades a la tradició constructiva rural, on es considera el 
nord com a àmbit d’ombra, raó per la qual no s’obren finestres en aques-
ta direcció i, en canvi, es concentren als costats sud, est i oest. A través 
d’aquesta distribució de punts de llum estableix una distinció entre parts 
il·luminades i parts en ombra.

El temple presenta set finestrals d’estructura comuna però de mides i 
resolució diferent, repartits entre els murs sud, —tres—, oriental, —dos—, 
i occidental, —dos. A cadascun d’aquests finestrals —ubicats al bell mig 
dels murs— aplica a més un control de la llum natural específic, en divi-
dir-los en dues zones:

- una part, l’encabida entre els muntants, pertany a una zona de llum 
espessa o ombrosa; està resolta en fileres de quadrats, segons la 
grandària de cada finestral, dividides per un o més mainells volumè-
trics i esglaonats que, estranyament, sobrepassant el límit concedit, 
en introduir ombra en la part més radiant de la vidriera superior. Els 
quadrats de les finestres estan tancats amb plaques d’alabastre de 
Sarreal. Aquest material és opac, i en conseqüència, dóna una llum 
de baixa intensitat i monocroma que contrasta amb la llum radiant, 
intensa i acolorida que penetra pels vitralls ubicats a la zona de l’arc.

- l’altra, ocupa la superf ície encabida dins l’arc, i reflecteix una llum 
radiant a través dels vitralls de colors. Dins el perímetre dels arcs, es 
presenten en disposició d’aspa (gir 45º) quatre quadrats, que trans-
gredeixen la solució gòtica que apunta l’arc lobulat. Els vitralls pre-
senten bustos d’àngels resolts en colors brillants, que semblen domi-
nar la nostra visió o mirada en mig de la foscor del temple.

A més de les finestres, hi trobem també una sèrie de lòculs, disseminats 
a les parts altes dels murs est, oest i sud, i resolts en diferents formats —
rodó, lobulats, romboidals, poligonals. El seu tancament original es des-
coneix. Per la seva situació reforcen el sistema d’ombra-llum estès per tota 
l’església.

Cal assenyalar, per la seva funció, el lòcul situat a la part oriental en el 
vèrtex de l’arc central de la capella major que emmarca la figura del Sa-
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grat Cor: és un potent punt de llum focalitzada potser imatge del sol quan 
s’aixeca per l’orient. A més, és un punt de llum difusor que marca i acom-
panya l’eix E-O del temple, dirigint-lo cap a la porta. Per la seva forma 
s’assembla molt al que es troba a la capella-oratori de la Casa Negre: com 
un sol envoltat per una cinta.

Per altra part, aquest lòcul es troba inserit al bell mig del recorregut 
vertical d’un eix visual ascensional d’alt significat, que s’inicia al punt d’en-
trecreuament dels arcs de la volta, al centre de la capella major, on Jujol 
hi col·locà tres flames de llum candent representant la Trinitat, sent l’altre 
extrem la màndorla de llum flamejant que envolta la figura del Sagrat Cor 
i reposa damunt del sagrari.

Els lòculs que s’obren al mur occidental, per sobre del cor d’entrada, són 
de diferents formats, i metafòricament es poden comparar a estels que il-
luminen el cel del capvespre, pel seu posicionament.

Continuïtat i discontinuïtat en l’ús del color (programa 
cromàtic)
La segona resolució que J.M. Jujol incorporà en l’àmbit lumínic per tal 
de crear la impressió visual d’un espai diví i per tan desmaterialitzat, fou 
el programa cromàtic que recorre murs i pilars; el color és emprat com a 
recurs lluminós que els desmaterialitza.

A l’església de Vistabella J.M. Jujol desenvolupà un complex progra-
ma de llum-color que se centra sobretot a la capella major. Actualment 
en el rerefons d’aquesta capella, encabida en l’arc parabòlic central, hi ha 
pintada una gran màndorla de llum candent i flamejant, on predominen 
vermells i daurats que envolta la imatge del Sagrat Cor; aquesta resolució 
no és l’original, sinó una adaptació posterior, segons es pot observar en 
fotografies anteriors a 1936 i a dibuixos que J.M. Jujol realitzà entre 1918 
i 1921.

Es conserven tres dibuixos de Jujol sobre la disposició de la capella 
major és; tots són alçats o vistes frontals. En un primer esbós, traçat en 
perspectiva i datat de l’any 1918, s’observen tres elements singulars: una 
taula d’altar foradada al centre amb quatre braços dirigits a cadascuna de 
les cantonades de la taula, al damunt el sagrari i canelobres; la figura del 
Sagrat Cor envoltada per una el·lipse flamejant col·locada a un costat es-
querre de l’altar i un arc fals sobre l’altar, del que pengen sis petites llums 
votives decoratives.

En un segon dibuix alçat del mateix any 1918, fet a llapis i sense escala, 
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la figura del Sagrat Cor, inscrita també dins una forma el·líptica o màndor-
la, es troba ara al centre de l’altar com a protagonista absolut del conjunt. 
Entre aquesta i l’altar s’indica un petit arc fals rebaixat, ara entès com un 
travesser, sobre el que s’hi han disposat dues figures més petites que flan-
quegen la central. Per sobre la màndorla dos traços parabòlics representen 
els arcs de la volta que cobreix la capella, i per dessota de l’entrecreuament 
dels arcs, dibuixada en forma de flor el lòcul o claraboia dirigida vers l’ori-
ent. També s’hi han perfilat els dos arcs que flanquegen el central, on es 
troba la màndorla, indicant el detall de que estan articulats. A la part infe-
rior del dibuix s’observa un dibuix de l’altar en vista isomètrica.

En un tercer dibuix posterior —datat el juny de 1921—, Jujol dibuixà un 
alçat més detallat del conjunt: una aparença més concreta de l’altar i dels 
arcs parabòlic de la capella així com del lòcul o claraboia. Però sobretot 
plasma en aquest dibuix la seva primera resolució cromàtica: la figura cen-
tral del Sagrat Cor apareix envoltada d’una triple màndorla flamejant d’un 
groc intens sobre el rerefons blau de la capella que es va degradant a mesu-
ra que puja cap a la volta. Es reprodueix d’aquesta forma la intenció de ma-
nifestar una certa foscor en la part baixa del temple (la que correspondria 
al, arrambador) que va desapareixent a mesura que s’enlaira la mirada28. Hi 
podem distingir també al bell mig dels arcs que flanquegen el central, on es 
troba la imatge del Sagrat Cor, el perfil de dues formes amb inscripcions.

A més, en el mur de rerefons de la capella major, actualment es manté la 
pintura que decorava els dos arcs que flanquejaven el central que acabem 
de descriure; presenten gran part de la superf ície pintada de color gro-
guenc clar (el to actual possiblement no respon a l’original) en la que desta-
quen com juxtaposades unes formes irregulars de color blau intens, com si 
fossin grans esvorancs oberts en el mur. Aquest recurs crea la il·lusió visual 
que l’espai de la capella fortament il·luminada per la presència del Sagrat 
Cor continua més enllà dels murs f ísics rebentats cap a un espai indefinit. 
Originalment aquestes formes-esvorancs de color blau intens tenien so-
breposades unes cartel·les de color verd, inclinades respecte del mur, que 
recollien una oració dedicada al Sagrat Cor dividida en quatre estrofes:

28  Una intenció semblant possiblement es mostrava també en un primer dibuix (cf. imatge n. 
22) de l’any 1925 de la capella de la Mare de Déu del Roser (feta entre 1925-1928), el que podria 
indicar que potser era un programa cromàtic per a tota l’església, amb la intenció de dirigir la 
mirada cap amunt, el cel.
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Apreneu de Mi que so de cor mans i humil 
I trobareu lo repòs de les vostres ànimes 
Sagrat Cor de Jesús
En vos confio

Potser, en situar aquestes cartel·les per sobre els esvorancs blaus, es 
volia indicar que estaven en la situació propicia per escolar-se cap al cel.

Trobem un altre gran esvoranc blau, ara disposat en sentit vertical en 
el mur oriental-sud (entre la capella major i la capella de la Creu) envoltat 
de cinc estrelles, tres AVES i remuntat per l’anagrama de Maria (MA); 
remunta tot aquest conjunt un lòcul de forma romboidal desplaçat cap a 
l’orient, podria ser “l’estel del matí” com resa una de les lletanies a la Verge.

Tot plegat dona la sensació de camps de color juxtaposats i/o sincopats 
que defugen de qualsevol mimetisme o referència al fet natural. Aquest 
simulacre d’esvorancs pintats els trobem ja al cadiram del cor de la catedral 
de Mallorca que Jujol començà a pintar en 1909-1910, i també a les parets 
de la capella elevada de la Trinitat de la mateixa catedral, ambdós llocs 
no els pogué acabar de pintar; a la capella de la Trinitat solament estan 
dibuixats al carbó. Posteriorment, J.M. Jujol en pintarà a la botiga Manyac 
(1910-1911), a Casa Negre (1915-1930), a l’ermita del Roser de Vallmoll 
(1925), teatre Patronat Obrer (Metropol) de Tarragona, etc.

Actualment, del perfil superior d’aquests arcs hi pengen fulles d’empar-
rat i raïms pintats de color negre, la qual cosa crea un fort contrast d’om-
bra-llum amb el rerefons descrit a més de guanyar en sensació de profun-
ditat. S’ha comprovat que en fotografies datades entre 1923 i 1924 aquests 
emparrats i raïms no hi eren. Possiblement hi foren afegits posteriorment; 
alguns estudiosos manifesten que són fruit de la darrera restauració, així 
com la inscripció “Ego sum vitis et vos palmitis” que tampoc s’hi trobava 
originalment. Malgrat tot hi ha una fotografia antiga, sense datar, on ja hi 
apareixen l’emparrat i els raïms (no en canvi la inscripció), el que podria 
indicar que J.M. Jujol els afegí posteriorment. Aquest recurs de contrallum 
—que a més dona profunditat—, també el trobem a la capella de la Mare 
de Déu del Roser (1925-1928) de Vistabella, on apareixen penjant dels ma-
teixos arcs branques de roser amb roses en tonalitats daurades, sobre un 
rerefons blau. Possiblement, J.M. Jujol després de dissenyar aquest recurs 
per a la capella del Roser, pogué afegir-lo posteriorment a la capella major 
adoptant el tema eucarístic i eclesial dels pàmpols i raïms.

Un altre tema d’aquest programa cromàtic és una massa —caòtica i en 
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moviment— de pàmpols i raïms en color blanc i gris clar —representats 
en un llenguatge més aviat abstracte o conceptual—, que semblen flotar en 
un espai de color marronós. Tot pintat a la part inferior del mur de rere-
fons de la capella major, fins a l’alçada d’un arrambador.

El perfil superior d’aquesta massa suggereix un flux que avança fent 
onades —en el que s’hi incorpora l’arc de maons i pedra que emmarca el 
sagrari—, i que sembla expandir-se pels murs veïns, esdevenint en aquest 
quelcom evanescent, i materialitzat en un llenguatge iconogràfic més na-
turalista i gairebé naïf.

Aquesta continuació esdevé, a les parets de les naus, una representació 
festiva i espontània dels dos grans símbols eucarístics: el raïm i el blat. La re-
presentació no és una convencional sanefa, —encara que es trobi ubicada a 
l’alçada d’un arrambador, i ho podria semblar—, sinó que és, més aviat, com 
una corrent expansiva d’elements eucarístics que fluint de la “massa caòtica” 
existent a la part baixa de la capella major, sembla expandir-se per tota l’es-
glésia. De tant en tant, apareix sobrevolant els pàmpols i raïms un ocell29, o 
entortolligada entre els pàmpols, una Thau (T) d’un color blau intens, signe 
de la diòcesi de Tarragona la qual pertany Vistabella, i escampats aquí i allà 
nombrosos Al·leluia que en diferent cal·ligrafia dinamitzen el flux.

De tram en tram apareixen espigues de blat pintades en blanc i negre, 
estan pintades com si brotessin directament de la terra, en vertical —altes 
i esveltes—, a diferència dels pàmpols i raïms que marquen l’horitzon-
talitat de la seva disposició en les vinyes. Per aquesta disposició, tant les 
espigues com els raïms semblen més naturals i no tant un tema decoratiu, 
un cop més Jujol s’apropa al que veuen els seus ulls quan mira la terra 
del camp de Tarragona. Entre les espigues també s’hi troben diferents Al-
leluia, i alguns estels.

Aquests dos temes eucarístics —ceps de raïm i espigues—, també es 
troben a la catedral de Mallorca en el lampadari on en la seva execució 
hi intervingué molt directament J.M. Jujol: sobreeixint la corona de ferro 
i vidre hi ha unes espigues altes i dretes com si brotessin de la terra i es 
moguessin pel vent; per dessota la corona pengen els pàmpols i els raïms 
—fets de fullola de ferro—, tal com si pengessin de ceps arranglerats a la 
vinya. La mateixa disposició que trobem a Vistabella.

29 L’ocell es podria entendre com a símbol de l’esperit de Déu que vetlla per l’Església, o bé 
com a símbol de l’ànima dels fidels. En les cultures mediterrànies l’ocell és símbol d’allò que és 
espiritual i just.
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A més, a Vistabella per dessota els grans finestrals —i continuant el 
mateix flux de pàmpols i espigues—, s’hi troben àngels de cos sencer que 
porten banderoles esteses, volant seguint el flux horitzontal. Aquests àn-
gels els cita Jujol en la memòria de Vistabella: [...] fer senzilles pintures a la 
calç, de viu efecte, imatges voladores d’àngels entre estrelles... [n. 8].

És interessant assenyalar que la massa caòtica de pàmpols i raïm —de 
llenguatge més conceptual—, que es troba a la part baixa de la capella 
major la trobem també a les parets del baptisteri sobrevolada per un ocell 
blanc (colom?), possiblement a aquesta repetició Jujol li donava un sig-
nificat: els ocells30 representarien l’Esperit de Déu, que a les parets sobre 
els ceps de raïm (metàfora de l’església) vetlla per l’església, i al baptisteri, 
l’Esperit Sant, que a través del baptisme ens atorga la gràcia que transfor-
ma l’home i ens fa fills de Déu. Potser per aquest motiu al baptisteri i a la 
capella major aquesta massa caòtica, que significaria la gràcia està pinta-
da en colors clars, blancs i plens de llum.

Els quatre pilars de la nau també estan desmaterialitzats, en certa for-
ma, pel programa cromàtic que els divideix en franges de color blau, gro-
guenc, vermell i al bell mig de l’alçada una banda perfilada amb pàmpols, 
raïm i creus —en negre i vermell— sobre fons blanc. Les franges alter-
natives de color i sanefa contrastant trenquen la solidesa visual del pilar 
fragmentant-lo i alleugerint-lo.

Actualment les voltes de l’església de Vistabella no estan pintades, a 
excepció d’una part a la capella major que representa un cel amb estels, 
desconeixem si correspon a l’estat original, o es varen afegir posteriorment 
o en la darrera restauració.

A tall de conclusió assenyalarem que els forts contrasts entre ombra-
llum, llum natural-llum cromàtica, sòlid-evanescent i estable-flotant fan 
possible la sensació d’un espai irreal —sagrat— però en moviment, que 
vol dir viu, i com a tal es manté una relació estreta —integrada— entre allò 
material i allò espiritual, que és el que pretén la litúrgia.31

Volem acabar el nostre estudi-anàlisi de Vistabella assenyalant el tipus 

30 Els ocells que sobrevolen els pàmpols i raïms també podrien significar l’ànima dels fidels o 
dels justs.

31  Per a més informació sobre la resta de decoració a l’església de Vistabella confrontis Con-
cepció PEIG, L’església de Vistabella. El recurs a allò intangible per a la resolució de l’espai interior, 
a “Josep Maria JUJOL. L’església primera de Vistabella” ed. A cura de Guillem CARABÍ, Barcelo-
na, 2012, pp. 57-69.
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i lloc de signatura que deixà Jujol en aquesta obra, perquè possiblement 
expressa de forma sintètica però genuïna la seva intenció en aixecar aquest 
temple.

És emblemàtic que Jujol volgués deixar la seva firma en un racó 
a la part alta de la Capella de la Creu en lloc de en la capella major. 
Però, el més rellevant és que uní la seva firma a una adaptació del 
salm 25, 8, Domine dilexi decorem domus tuae. Aquesta adaptació 
és la que s’utilitzava a les Sacras (texts emmarcats d’algunes oracions 
que el sacerdot resava durant la celebració de la Missa) situades sobre 
l’altar. En la del cantó de l’epístola recordava al sacerdot el salm 25 
que resava mentre es rentava les mans després de l’ofertori. En el text 
que Jujol pintà a la paret damunt la seva signatura utilitza els colors 
emprats als missals i les Sacres: el negre per les oracions i els texts de 
les Sagrades Escriptures, i el vermell per a les rúbriques, és a dir, els 
gests/actes i la intenció/actitud amb què el sacerdot havia de realitzar 
la litúrgia. Potser amb aquesta intenció l’arquitecte va destacar amb 
vermell dues paraules: decorem i la seva signatura + Jujol (Jujol acos-
tumava a afegir una creu a la majoria de les seves signatures). Jujol 
com a bon llatinista que era coneixia el significat clàssic i litúrgic del 
terme decorem, que volgué expressar en qualitat d’arquitecte: havia 
fet tot allò que calia fer, allò que era convenient i propi a la casa de 
Déu i a la seva dignitat. Entendre decorem solament com a embelli-
ment seria no haver captat plenament el sentit que Jujol arquitecte 
li volia atorgar, perquè aquest era el sentit original del terme: “ha-
via fet el que calia i de la manera que calia per a què la casa de Déu 
fos allò que havia de ser” des de la mateixa estructura, plantejament, 
orientació, tècniques arquitectòniques i artístiques. Aquí doncs, J.M. 
Jujol ha expressat una vegada més, com acostumava a fer en les se-
ves obres, seleccionant paraules i lloc per a escollir allò més bàsic 
que podia manifestar la seva intenció i llibertat en fer-ho. També es 
podria entendre que possiblement dilexi, podria significar que deixa 
parlar/resar en primera persona (temps verbal) a la mateixa arquitec-
tura humil però creativa.





2. Vista general del nucli de Vistabella

1. Esquema dels punts de la memòria, tal com els presentà J.M. Jujol en el text publicat. L’església primera de 
Vistabella, en “Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús”, núm. 381 (març de 1923) 

3. Detall en un mapa de la ubicació dels quatre pobles que formen part del municipi de La Secuita
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4. Esbós pel campanar-agulla. J.M. Jujol, 
1918. Arxiu Jujol

5. Fotografia actual de la torre-mira-
dor-agulla de Vistabella

6. Secció d’un pis de l’agulla-mirador 
amb un pagès contemplant el paisatge. 
J.M. Jujol. Arxiu Jujol

7. Marges de pedra al Camp de Tarra-
gona

8. Detall de murs de pedra rematats per 
pedres en vertical que semblen crestes, 
església de Vistabella

9. Un Marge de pedra seca amb remat 
de pedra vertical

10. Detall de les arestes de l’agulla/
campanar amb un perfil de pedres 
sobresortints

11. L’església de Vistabella en 
construcció, c. 1918-1919. 
Arxiu Jujol

12. Fotografia de Vistabella en cons-
trucció l’any 1919-1922. Arxiu Jujol



13. Fotografia de l’església de Vistabella 
acabada, 1923

14. Fotografia actual de l’església 
de Vistabella

15. Plànol d’emplaçament de l’església de 
Vistabella de J.M. Jujol. Arxiu Jujol

16. Vista aèria de la situació de l’església en el nucli de Vistabella.

17. Plànol de l’avantprojecte de 
l’església de Vistabella on encara no 
apareix el cos annex de la capella 
de la Creu. J.M. Jujol, juliol de 1918. 
Arxiu Jujol
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18. Plànol del projecte definitiu amb el cos sobresortint de 
la capella de la Creu o Santíssim Sagrament. El que indica 
que aquesta capella fou una solució pensada a posteriori. 
J.M. Jujol, 1919. Arxiu Jujol

19. Plànol de l’església de Vistabella, J.M. Jujol, abril de 
1919. Arxiu Jujol

20. Del projecte del pla director redactat per Josep Llinàs 
i Roger Miralles: planta baixa amb senyalització dels 
eixos-itineraris. Dibuix alçat de la capella del Roser, on es 
mostra la disposició que Jujol presentà a l’any 1925. Arxiu 
Jujol

21. Del projecte del pla director redactat per Josep Llinàs 
i Roger Miralles: plànol de les arcades/ coberta de l’edifici 
de l’església, on s’observen el joc de divisions quadrades, 
triangulars i romboidals.



22. Dibuix alçat de la capella del Roser, 
on es mostra la disposició que Jujol pre-

sentà a l’any 1925. Arxiu Jujol

23. Planta de l’espai disposat per la 
capella del Roser, dins l’església de 

Vistabella, J.M. Jujol., Arxiu Jujol

24. Capella de la Mare de Déu del 
Roser a l’església de Vistabella, 

fotografia actual

25. Detall de l’arc d’entrada a la capella 
de la Creu o del Santíssim Sagrament.

26. Vista de la Capella de la Creu, s’ob-
serva un joc de tres arcs en profundi-

tat, a més dels esmentats.

27. Detall de la planta de l’església de 
Vistabella amb l’emplaçament senyalat 

de la capella de la Creu; se senyala també 
la disposició de l’altar. J.M. Jujol, 1919. 

Arxiu Jujol

28. Dibuix alçat per la capella 
del Santíssim Sagrament o de la 

Creu. Arxiu Jujol.

29. Vista frontal de la Capella major de l’església de Vistabella; estat 
actual.
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30. Vista frontal de la Capella major a la catedral de Mallorca, amb la ubicació del cor després de la rehabilitació efectuada 
per A. Gaudí i J.M. Jujol

31-32. Finestrals petits vistos des de l’interior



33. Dibuix de la resolució d’una 
finestra petita; J.M. Jujol, 1920. 

Arxiu Jujol

34. Finestral petit vist des de l’exterior. 35. Finestral gran del mur occidental, vist 
des de l’interior. Fotografia de Raúl Sanz

36. Finestral gran del mur occidental, vist des de 
l’exterior

37. Vitrall d’un finestral petit amb un dels bustos d’àngel representats a 
Vistabella

38. Quatre esbossos de bust d’àngels diferents 
representats a Vistabella, fets sobre paper de diari, 

J.M. Jujol, 1918. Arxiu Jujol

39. Detall del lòcul 
de la capella de Casa 
Negre, que es troba so-
bre la porta d’entrada. 
Fotografia actual



40. Vista de la Capella Major on es 
pot observar el recorregut de l’eix 
ascensional, el qual partint de l’entre-
creuament dels arcs de la volta, —on 
es troben 3 flames que representen 
la Trinitat—, segueix amb el lòcul, 
que funciona com un potent focus de 
llum entre les ombres de les voltes, 
passa per la figura del Sagrat Cor i 
acaba en el Sagrari.
Els lòculs que s’obren al mur occi-
dental, per sobre del cor d’entrada, 
són de diferents formats, i metafòri-
cament es poden comparar a estels 
que il·luminen el cel del capvespre, 
pel seu posicionament

41. A l’occident es destaquen a la part alta del cor, situat sobre l’entra-
da, diferents lòculs i una finestreta al costat sud

42. Detall de les pintures en el mur de rerefons 
de la capella major; estat actual després de la 
restauració.



43. Fotografia de l’any 1923/1924; 
detall de les pintures en el mur de 
rerefons nord de la capella major

44. Dibuix alçat de la capella major, J.M. Jujol,1918, 
Arxiu Jujol

45. Dibuix alçat de la cape-
lla major, J.M. Jujol, 1918, 

Arxiu Jujol

46. Dibuix alçat de la ca-
pella major, J.M. Jujol, juny 

1921, Arxiu JUJOL

47. Detall d’una pintura esvoranc (color clar) de J.M. Jujol al 
cadiram del cor de la catedral de Mallorca 1909-1910

48. Detall d’un esvoranc pintat al 
mur oriental-sud, entre la capella 
major i la de la Creu, de l’església 

de Vistabella; J.M. Jujol

49. Detall d’una pintura-esvoranc a la façana de l’Er-
mita del Roser (1925) a Vallmoll, J.M. Jujol

50. Fotografia sense datar 
(posterior al 1924?) on es 
pot observar pintures que 
mostren un emparrat amb 
raïm penjant del perfil 
de l’arc nord de la capella 
major. Arxiu Jujol
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51. Fotografia actual del rerefons de l’arc nord a la capella ma-
jor, amb el perfil de l’emparrat molt mes dens i contrastat amb 
la inscripció esmentada que hi fou afegida posteriorment

52. Rerefons pintat en la capella de la Mare de Déu del 
Roser

53. Detall de les pintures, amb 
branques i roses penjants en 
el rerefons de la capella

54. Vista general de la part baixa de la capella major i mur perimetrals en el seu estat actual, després de la restauració



55. Pàmpols i raïms pintats en blanc i negre sobrevolats 
per un ocell, un al·leluia, i una “T” signe de la diòcesi de 

Tarragona; mur del costat nord. Església de Vistabella

56-57. Detalls d’espigues altes i dretes pintades també amb blanc i 
negre entre espurnes volàtils dels mateixos colors, porten també la 

inscripció Al·leluia

58. Lampadari sobre l’altar major a la catedral de Mallorca, obra conjunta de Gaudí i 
Jujol

59. Detall de les espigues de blat 
treballades en metall del lampadari 

de la catedral de Mallorca

60. Detall d’una part del mateix 
lampadari on també s’observen els 
pàmpols que pengen per dessota.
També es pot observar les formes 
en ziga-zaga que presenta la part 
interna del lampadari, són les matei-
xes que trobem pintades dessota la 
tribuna de Vistabella



61. Detall de les pintures ubicades dessota la tribuna de 
l’església de Vistabella. On es troben dues fileres d’aquestes 
formes de ziga-zaga alternant amb altres de lluna i estrelles

62. Àngel de cos sencer portant una banderola, ubicat sota 
un finestral gran. Església de Vistabella

63. Un detall d’aquest mateix àngel 64. Detall de les pintures a la part baixa de la capella 
major de l’església de Vistabella

65. Detall de les pintures que envolten la pila 
baptismal al baptisteri de Vistabella

66. Detall de les mateixes pintures per sobre la 
pila baptismal amb el colom que les sobrevola
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67. Detall d’un pilar a l’església de Vistabella 68. Signatura de Jujol a l’obra
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introducció
L’artista Josep Maria Jujol va dur a terme una important tasca de renova-
ció estètica en nombrosos edificis religiosos de l’arxidiòcesi tarragonina 
que efectuava de manera complementària a les obres de més envergadura 
que li anaven encomanant. Una d’aquestes iniciatives és la dedicada a re-
formar l’ermita del Lloret de Renau (Tarragonès) l’any 1925. 

l’ermita
La data de la construcció de l’ermita del Lloret de Renau, situada a la vora 
del torrent que voreja aquell nucli, és encara incerta tot i que alguns au-
tors indiquen que es va bastir a finals del s. XV o a inicis del s. XVI. Se 
sap, però, que el baró de Renau havia portat una imatge del Lloret de Tu-
nis l’any 1535 i que, segons alguns documents, els seus descendents es 
comprometien a primeries del segle XVIII ornaments per a embellir-la i 
diversos llegats perquè el culte dedicat a l’ermita es mantingués en condi-
cions. El que sí que sembla una data fiable és la del 1704, ja que es beneeix 
l’edifici. Aquella advocació era molt preuada al poble perquè l’any 1781 li 
van demanar a la Mare de Déu del Lloret que els ajudés a fer desaparèixer 
les febres que llavors feien mal a la comarca.

L’ermita, que es troba als afores del poble i emplaçada en una zona en-
jardinada, és un edifici d’una sola nau de dotze metres per cinc metres 
d’amplada amb un cor als peus de la nau i una trona al costat de l’evangeli. 
L’edifici té planta rectangular, teulada a dos vessants, una porta “allindada” 
amb dues finestres a cada costat i una petita rosassa transformada (per 
l’artista) en un estel de sis puntes (llimat a la creu) i un campanar d’espada-
nya d’un sol ull. Inclou, al costat de l’Epístola, un pati no cobert que acull 
les escales per a accedir a l’espai sota la teulada resolta a dues aigües. El 
pati descobert, tancat també amb una porta “allindada”, té un pou d’aigua 
just al lateral d’aquell pati. Fa uns anys es va recuperar un espai, a ma-
nera de golfes, per a fer-hi actes. L’edifici va arribar a tenir una casa pels 
ermitans. La paret que uneix ermita i cobert està dibuixada de manera 
irregular i va descendint fins a tocar a la paret que fa d’angle per tancar tot 
el monument, Tallar el mur de manera irregular i ondulada proporciona 
dinamisme al volum vertical i horitzontal annex. L’any 1936 l’ermita va 
perdre bona part del seu llegat artístic. Actualment hom pot veure, con-
juntament amb la decoració ideada per Jujol, pintures al mur que tanca 
el presbiteri de Santiago Tarragó. També té una petita sagristia situada al 
costat de l’Epístola. 
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el projecte
Jujol ja era una persona coneguda i apreciada als pobles de les rodalies per a 
haver dut a terme, recentment, l’església del Sagrat Cor de Vistabella (1918-
1923). A Renau l’arquitecte va transferir els dibuixos i croquis a un picape-
drer, els especialistes del taller Arana de Tarragona1, perquè executés la part 
pràctica ideada. La pintura interior la va dur a terme el pintor de Vallmoll 
Ramon Ferré Montseny. Jujol deixaria al càrrec d’aquella feina a altres artis-
tes i col·laboradors habituals perquè executessin la seva proposta. 

L’arquitecte va idear petites reformes d’embelliment a l’edifici, les més 
visibles són les pictòriques de l’interior de l’única nau. A banda, hi deixaria 
el seu segell personal apreciable en la seva característica manera de dila-
tar i ampliar els petits espais, obertures, llimant els angles rectes i trans-
formant finestres en obertures envoltades de pedra amb una textura més 
carnosa. 
2.

A l’interior de l’ermita Jujol va entendre el color com una necessitat per a 
animar l’estança amb elements propis del seu repertori estètic: cercles, pla-
fons que incorporen lloances a la Mare de Déu, nervis de les arestes dels arcs 
decorats amb cercles o els cels pintats d’estrelles serveixen per a il·luminar i 
multiplicar la llum en aquell espai. Cert és que el tarragoní va delegar aquella 
decoració a un col·laborador seu, Ramon Ferré Montseny (Vallmoll, 1889-
1969) que executaria les traces dibuixades per l’arquitecte i que, per exem-
ple, havia participat en la decoració de l’església de Vistabella. En aquella 
restauració hi treballaria Joan Ferré Solé (Vallmoll, 1926) fill de l’anterior 
artista. 

A l’Arxiu Jvjol es conserven diverses fotografies dels esbossos que ell va 
dissenyar per l’ermita3 i que permeten veure les modificacions que pro-
posava a les parets, campanar, ull de la rosassa, espitllera o al mur que 
tanca el pati annex. Hom diu que Jujol també va decorar la corona de la 
Mare de Déu gòtica. Amb les reformes va aconseguir dotar de moviment 
i dinamisme la façana de l’ermita. Els dibuixos, datats el 1925, delaten que 
l’artista va tenir en compte tant la transformació de diferents detalls de la 

1 Li dic aquesta informació al Sr. Jujol. 
2 Hom pot localitzar aquesta fotografia a la Memòria Digital de Catalunya. 
3 Vull agrair ben cordialment al Sr. Josep Maria Jujol i a la seva germana Teresa el fet de poder editar 

aquestes fotografies que aporten noves informacions sobre la tasca duta a terme pel seu pare a Renau. 
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façana com ara els carreus que envolten la porta d’entrada, la rosassa su-
perior com, potser, també, els espantabruixes laterals. Aquests dibuixos, 
elaborats amb rapidesa, actuen com a notes dels quaderns de viatge que 
tant agradaven a l’arquitecte4. 

L’artista va deixar un altre tipus de llegat pels habitants de Renau ple 
de simbolisme i que reforça la fe que l’artista tenia vers les advocacions 
de cada lloc a on treballava. Jujol va dibuixar una altra obra pel poble 
força desconeguda: es tracta d’uns àngels que, simbòlicament, sostenen 
l’església de Renau i que estan situats a la capçalera que dels gojos de 
l’ermita. 

Conclusions
És coneguda l’amistat que tenia la família Jujol amb diferents rectors dels 
pobles dels voltants de la capital tarragonina i que ells esdevenien uns dels 
seus principals comitents. Aquestes amistats configuren l’inici de l’arriba-
da de l’artista a pobles que li demanaven els seus serveis i parer. Ell demos-
traria una fidelitat extrema amb les persones que compartien la mateixa 
ideologia i, que a més, ell esdevindria un gran divulgador artístic que sabia 
reblar el seu fort sentiment cristià compartit amb l’església. 

Als nostres ulls, i des de la distància temporal, també sorprèn la capa-
citat de valoració que feia del patrimoni monumental no necessàriament 
el més espectacular o visible de cada poble. L’artista també va arriscar-se 
a treballar en un corpus artístic més valorat però sí viscut, com era el cas 
de les ermites locals.

Jujol era un gran coneixedor del patrimoni dels pobles dels voltants de 
la Secuita, ja que hi anava a estiuejar i realitzava grans passejades pels nu-
clis més propers. Aquell afany de descoberta dels monuments del territori 
tarragoní propiciaren, també, uns afectuosos vincles amb el llegat artístic, 
d’abans de la Guerra Civil, que ell va poder veure. L’artista va ser un gran 
admirador del patrimoni local de l’arxidiòcesi, treballs com el de la Mare 
de Déu del Lloret en són una bona mostra.

L’obra de Jujol és portadora d’un llenguatge molt proper a la persona 
que ho mira i que presenta grans concomitàncies entre una obra i altra. 
D’aquesta manera hom podrà trobar grans semblances entre els recursos 

4  Per entendre aquest tema pot ser de gran utilitat el llibre de J. Amorós i Josep Maria Jvjol. A peu 
amb Jujol quadern de viatge. Arxiu Jujol, Tarragona, 2019.
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pictòrics, escultòrics emprats en els seus treballs. Per entendre i valorar 
la feina duta a terme a Renau hom cal que visiti també dues obres molt 
properes en el temps. Es tracta de l’església del Sagrat Cor de Vistabella 
(1918-1923) i l’ermita del Roser de Vallmoll (1925-27). 

Aquest creador va crear una unitat artística als espais que ell visualit-
za com un tot i que, com és el cas de Renau, havia d’harmonitzar. Per ell, 
és un honor transformar els personatges secundaris en principals (espais, 
murs, trones) o almenys, les rosasses, la pedra polida, el pas dels angles a 
superf ícies ondulants fa que elements arquitectònics que inicialment no 
tenen rellevància passin a un primer terme de protagonisme. 
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L’ermita del Lloret. Gener 2019. Foto: Anna I. Serra

Fotografies de l’Arxiu Excursionista de Catalunya2
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Fons Arxiu Jvjol. Agraeixo cordialment al Sr. Josep Maria Jujol les facilitats donades per poder editar aquestes fotografies 
dels dibuixos i esbossos fets pel seu pare i conservades a l’arxiu familiar

Fragment dels goigs de la Mare de Déu
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Primer de tot vull donar les gràcies a Josep M. Jujol Jr., fill de l’arquitecte, 
que generosament em va obrir les portes de l’Arxiu Jujol a fi de conèixer de 
primera mà els valuosos i poc coneguts projectes de Josep M. Jujol i Gibert 
(Tarragona, 1879 – Barcelona, 1949) relatius al temple de Sant Salvador del 
Vendrell; també a Josep M. Buqueras per promoure entusiàsticament diver-
ses activitats entorn de l’arquitecte; a mossèn Norbert Miracle, arxipreste 
de l’església de Sant Salvador; a l’Ajuntament del Vendrell; a Xavier Mercadé 
pel seu suport; a l’amable testimoni de mossèn Josep M. Barenys, a Lola Al-
tet, Araceli Carné, Carme Ferrer, a les germanes Yasmina i Helena Dodero 
Soley i, naturalment, a tots vostès per assistir a aquesta conferència. Amb 
aquest acte vull contribuir al coneixement i la visibilitat del genial arquitecte 
a la nostra vila, dissortadament, encara massa poc reconegut. Aparentment, 
l’obra del Vendrell és una de les menys “jujolianes”, tot i que resplendeix amb 
força la creativitat de Josep M. Jujol. Per altra part, cal recordar també que 
aquest no sols va ser un prodigiós arquitecte, sinó que també va destacar 
com un excel·lent dibuixant, pintor i dissenyador de mobiliari, teixits, i ob-
jectes litúrgics, alguns exemples dels quals es poden veure al Vendrell. Po-
dem dividir la magnífica actuació de Josep M. Jujol al Vendrell en tres etapes:

•	 I Etapa: 1930-1936: Les primeres intervencions.
•	 II Etapa: 1939-1949. La reconstrucció eclesial després de la Guerra 

Civil.
•	 III Etapa: 1949-1961. Actuacions postjujolianes i finalització de la 

reconstrucció del temple de Sant Salvador.

i etapa: 1930-1936. les primeres intervencions
A les portes de la II República (1931-1936), Josep M. Jujol va realitzar les 
seves primeres intervencions a l’església de Sant Salvador del Vendrell, 
sembla que cridat per l’arxipreste de la vila, Mn. Joan Guilera, el qual 
l’havia tractat quan era rector de Sant Bartomeu de Montferri (Tarrago-
na) i Josep M. Jujol treballava a l’ermita de la Mare de Déu de Montserrat 
d’aquesta localitat al voltant de 1927.

A l’Arxiu Jujol es conserven diversos projectes d’aquesta època que l’ar-
quitecte va realitzar per a la Capella del Santíssim Sagrament i per a la del 
Sant Crist, execució que la guerra civil va interrompre, però que prosse-
guiria després. En aquesta etapa, Josep M. Jujol també va decorar una sala 
de la residència de Narcís Socias Carné, comerciant de la vila. Però anem 
per parts.



[ 162 ]

Capella del santíssim sagrament
L’any 1930 Jujol va dissenyar un imaginatiu projecte neobarroc per a la 
renovació de la capella del Santíssim Sagrament, construïda al darrer terç 
del segle XIX (figura 1). Sens dubte, aquest projecte significava un acte de 
coherència amb els orígens barrocs de l’església vendrellenca iniciada l’any 
1732 i, a la vegada, un manifest a favor dels arquitectes del renaixement i 
del barroc romà.

Jujol va iniciar aquest projecte el 1930 (fig. 2). Però probablement els 
fets polítics de 1934 van interrompre les obres, paralitzades després per 
l’ensulsiada de 1936 i reiniciades el 1939, tal com evidencien alguns dels 
projectes signats per l’arquitecte. Un dels trets més acusats en el projecte 
definitiu (fig. 3) és el desenvolupament de l’eix ascensional que, en certa 
manera, recorda al del templet renaixentista de San Pietro in Montorio de 
Roma (fig. 4), realitzat per Donato Bramante (1444-1514). En aquest eix 
l’arquitecte, genialment, incrusta diverses experiències arquitectòniques, 
com són el gran arc de mig punt que recorda solucions imperials romanes, 
les línies mixtilínies presents a San Carlino alle Quattro Fontane de Fran-
cesco Borromini (1599-1667), així com la glòria berninesca que esclata 
darrere del sagrari.

La base del templet definitiu és de planta el·líptica i está articulada amb 
sis columnes, sobre les quals corre un fris mixtilini que recorda al pro-
jectat per Borromini a San Carlino alle Quattro Fontane de Roma (fig. 5 
i 6). Mentre que els capitells de les columnes fan referència a Crist, com 
el crismó —el seu monograma— i el raïm, aspectes tractats d’una forma 
molt delicada i sensible (fig. 7).

La part exterior del baldaquí o cimbori està emmarcada per un rectan-
gle trencat que equilibra l’estructura arquitectònica, mentre que un arc de 
mig punt enquadra el ciborium sobre el qual hi ha una cúpula el·líptica co-
ronada per un pelicà, símbol de la passió i resurrecció de Crist. El disseny 
de la capella del Santíssim constitueix un plantejament arquitectònic ago-
sarat, a la vegada que expressa una intel·ligent lectura de Donato Bramante 
i de Francesco Borromini.

El nucli central de l’altar és el sagrari. En aquest sentit cal dir que a l’Ar-
xiu Jujol es conserven diversos dibuixos de l’arquitecte, però el que llueix 
avui dia el va realitzar l’artesà vendrellenc Joan Cardó. La capella, després 
de la seva reconstrucció es va inaugurar el 18 d’octubre de 1942. Per altra 
part, i quant a la decoració de l’altar, Josep M. Jujol va dissenyar tres repre-
sentacions eucarístiques, una de les quals era un Sant Sopar extraordinà-
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riament modern (fig. 8). Tanmateix, cap d’aquestes escenes es va portar a 
terme i es va optar per una gran figura del Sagrat Cor (fig. 9) als peus del 
qual hi ha una bola del món com a signe de poder, imatge que, fa uns anys, 
va ser desplaçada al lateral dret de la capella. El disseny d’aquesta escultu-
ra va ser obra de Josep M. Jujol, mentre que l’execució va anar a càrrec de 
Joan Borrull, artífex vendrellenc amb el qual l’arquitecte hi col·laboraria en 
més d’una ocasió al temple parroquial.

Pel que fa a la decimonònica decoració del sostre i l’absis, Jujol la va 
deixar intacta. Un any abans de la seva mort, el 1948, Josep M. Jujol encara 
va projectar per aquesta capella la sagristia (fig. 10) i diversos objectes 
litúrgics (fig. 11).

Capella del sant Crist
La capella del Sant Crist (fig. 12) també es va iniciar el 1930, essent acaba-
da els anys 60 pel pintor i decorador vendrellenc Josep M. Gual i Barnadas, 
seguint el patró compositiu de Jujol (fig. 13). La imatge del Crist crucificat 
és de l’escultor Joan Borrull, mentre que la barana de ferro és obra de Joan 
Cardó.

Sens dubte, un dels aspectes més extraordinaris d’aquesta capella són 
les escales, on els esglaons presenten diverses formes (fig 14) que recor-
den la famosa escala de Michelangelo Buonarroti a la Sacristia Nova de 
San Lorenzo a Florència (fig. 15).

objectes litúrgics
Com dèiem més amunt, Josep M. Jujol va ser també un genial i fi artífex. 
L’any 1931 va projectar una meravellosa corona de plata (fig. 16) per la 
imatge de Maria Reina, dissortadament desapareguda durant la guerra ci-
vil. Així mateix, també sembla que l’any 1933 va obrar uns reclinatoris per 
l’esmentada capella.

residència de narcís socias sonet (1864-1916) sala de narcís 
socias Carné (1890-1969)
La vila de Vendrell va ser una població eminentment agrícola fins ben en-
trat el segle XX i uns dels comerços més importants eren els dedicats als 
adobs, sofres, sulfats i productes fitosanitaris destinats als adobs, sofres, 
sulfats i productes fitosanitaris destinats a l’agricultura. Narcís Socias So-
net (1864-1916) tenia una de les empreses punteres en els productes abans 
esmentats. A més, formava part del grup d’emprenedors vendrellencs que, 
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a cavall dels dos segles, van ajudar a forjar excel·lents estructures urbanes 
de la vila que han arribat fins als nostres dies: el Mercat Municipal (1867), 
la Rambla, la Biblioteca Popular (1920)... Narcís Socias Sonet, a més, era el 
representant per a Catalunya i Balears de la “Sociedad Azufrera del Coto 
de Hellín” i sovint noliejava vaixells per a transportar sofre des d’Itàlia.

L’any 1914 va encarregar la construcció d’un edifici a l’arquitecte bar-
celoní Josep M. Barenys Gambús (1875-1953) al carrer Prat de la Riba, 
llavors denominat dels Trulls, al Vendrell. Aquest magnífic arquitecte va 
construir una casa mediterrània, funcional i lluminosa, on l’arquitectu-
ra lligava perfectament amb uns cuidats elements decoratius. El maig de 
1917 la família Socias-Carné es va traslladar de la plaça de les Garrofes, 
on vivia, al nou edifici. A la planta baixa hi havia uns grans magatzems 
dedicats a la venda de grans, farines, carburs, sofres i sulfats, mentre que 
la part superior constituïa la nova residència familiar.

A primers de maig de 1917 el diari Baix Penedès recollia la notícia del 
canvi de domicili de la família: “La coneguda casa de comerç d’aquesta 
vila ha traslladat els seus magatzems a l’edifici que ha muntat exprofés al 
carrer dels Trulls (actualment Prat de la Riba), al costat de la fleca també 
propietat seva. És el nou edifici una bonica construcció d’estil imperi, amb 
espaiosos baixos de grans portalades, molt a propòsit per al comerç de 
grans, sofres, sulfats i adobs a què es dedica la casa; criden l’atenció en 
aquest nou edifici unes modernes portes de ferro i cristall que tanquen 
l’entrada de l’escala. Les obres baix plànol de l’arquitecte senyor Barenys 
han anat a càrrec de l’Antoni Sabanés, paleta; Pau Socias, manyà; Anton 
Güell i fill, fusters; Anton Bernadas, pintor; i altres artesans vendrellencs. 
L’estucat i els artesanats han anat a càrrec dels senyors Ferraté de Tarrago-
na i Freixeda de Vilafranca, respectivament”.

El 1916, Narcís Socias Carné es va casar amb Carmen Reventós Estale-
lla, filla i neboda de metges i farmacèutics del Vendrell. Socias Carné, ben 
aviat, es va incorporar a la vida cívica de la vila, essent el 1918 vocal de la 
Junta Directiva del Centre Nacionalista i el 1920, regidor de l’Ajuntament. 
En els dos anys previs a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, i con-
juntament amb el regidor Rafael Fusté, va proposar que es canviessin els 
noms d’alguns carres de la vila per d’altres de caràcter catalanista. Sembla 
que l’any 1922 es va canviar el nom del carrer dels Trulls pel d’Enric Prat 
de la Riba, fundador de la Lliga Regionalista de Catalunya.

El 1926, Narcís Socias Carné va decidir ampliar la residència familiar 
(fig. 17). Josep Maria Barenys va tornar a ser l’encarregat de les obres, 
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mentre que el 1930 Josep M. Jujol va decorar en aquesta residència una 
magnífica sala (fig. 18) en la qual són abundants les referències iconogrà-
fiques a Catalunya, algunes d’elles elaborades amb esgrafiats i altres pinta-
des en tons blau i vermell.

Sobre la llar de foc hi ha un esgrafiat format per dos dracs alats amb 
les cues recargolades que, amb les seves urpes, sostenen el marc de l’escut 
de Catalunya (fig. 19), una solució semblant que Josep M. Jujol també va 
utilitzar a la casa Serra-Xaus de Sant Joan Despí (fig. 20). El sostre està or-
ganitzat amb un embigat de fusta que també llueix els escuts de Catalunya 
pintats en or, blau i vermell (fig. 21), mentre que els espais entre les bigues 
estan decorats amb una airosa ornamentació floral en blau i vermell, co-
lors característics de Josep M. Jujol.

El paviment, constituït per mosaic hidràulic de color terròs (fig. 22), in-
clou una imaginativa iconografia d’àligues (fig. 23) i cavalls (fig. 24) com-
binada amb diversos escuts realitzats amb vermells i blauets.

ii etapa: 1939-1949. la reconstrucció del temple
L’explosió iconoclasta provocada per la guerra civil el 1936 va afectar a tots 
els retaules del temple vendrellenc que van ser cremats, inclòs el gran i 
magnífic retaule barroc (fig. 25) que ornava l’Altar Major aixecat per Lluís 
Bonifàs i Massó (1730-1786), mentre que l’interior de l’espai eclesial va ser 
convertit en un magatzem. Encara que el Vendrell de la postguerra era una 
vila empobrida i esquinçada, l’any 1939 la Junta d’Obra i Reconstrucció de 
la parròquia va sol·licitar a Josep M. Jujol, que aleshores treballava a altres 
localitats de la zona, els seus serveis per l’arranjament del temple, així com 
per la supervisió de l’embigat, canaleres i desaigües de l’esmentat edifici.

Les tasques per la reconstrucció del temple parroquial van començar 
ben aviat, ja que el març de 1939 es va començar a recaptar diners amb 
aquesta finalitat. Encara que el Vendrell de la postguerra era una vila em-
pobrida i esquinçada, l’any 1939 la Junta d’Obra Parroquial va recolzar 
l’actuació de Josep M. Jujol que aleshores treballava a localitats properes, 
en l’arranjament del temple i en la seva conservació (embigat, canaleres 
i desaigües...). Aquesta associació era la responsable de la reconstrucció 
del nou Altar Major i es preocupava per activar els recursos que tant els 
que provenien de les almoines recaptades en els diferents serveis religi-
ós, com també en l’organització de tómboles, concerts o altres esdeveni-
ments culturals. Però dins del teixit parroquial també existien altres as-



[ 166 ]

sociacions o administracions pies, com la de Santa Anna, la dels Portants 
del Sant Crist, la de les Filles de Maria que gaudien de la seva mateixa 
organització i peculi en la reconstrucció de les seves pròpies capelles. 
L’existència d’aquest entreteixit parroquial ajuda a explicar la dinàmica 
en la reconstrucció dels diversos àmbits del temple com, per exemple, va 
ser el cas de la capella del Santíssism Sagrament, inaugurada l’any 1942, o 
la de Sant Josep finalitzada l’any 1944, mentre que l’Altar Major va neces-
sitar més de vint anys per la seva finalització, prolongant-se des de 1939 
a 1961.

l’erecció de l’altar major i la zona presbiteral
Una de les primeres i necessàries actuacions que Jujol va haver d’atendre 
va ser la reconstrucció del paviment del presbiteri, el qual havia quedat 
malmès a conseqüència de l’arrencada del retaule de l’Altar Major, i tam-
bé la introducció el 1939 del nou altar perquè aquesta zona després del 
desastre revolucionari mostrava un aspecte summament desolat (fig. 26). 
El paviment ideat per Jujol era de marbre, organitzat amb quatre grades 
escalonades i de perfils mixtilinis que confluïen fins a l’altar. A les cantone-
res convexes va articular una suggestiva decoració geomètrica de marbres 
blancs, verds i beix (fig. 27 a i b).

Sens dubte, de totes les intervencions que Josep M. Jujol va realitzar 
a la Parroquial, la més magnificent i complexa va ser la corresponent a 
l’Altar Major. Des del 1939 fins al 1949, any de la seva mort, l’arquitecte 
va realitzar múltiples projectes, els quals aporten una valuosa llum sobre 
la seva trajectòria i capacitat com arquitecte. Com referíem, el 1939, la 
Junta d’Obra Parroquial va auspiciar la reconstrucció de l’Altar Major i va 
demanar, entre altres aspectes, a Josep M. Jujol que recordes l’antic retaule 
barroc de Lluis Bonifas, però l’arquitecte s’hi va negar aconseguint doble-
gar les idees preconcebudes dels membres de la Junta d’Obra.
Es coneix un primer projecte de Jujol (fig. 28) de l’any 1939 —quasi un 
esborrany— en el qual es pot entrellucar la Transfiguració de Crist en la 
seva part superior, iconografia que, cal recordar també, coronava l’antic 
retaule barroc de Lluís Bonifàs i que l’arquitecte inclouria en el seu pro-
jecte definitiu.

Es coneix un segon projecte de 1945 (fig. 29) que presenta un cert as-
pecte “arrataulat” i que també presenta alguns elements que persistiran en 
el projecte definitiu, com és una ornamentació flanquejada per quatre àn-
gels; la Transfiguració amb una glòria resplendent; la decoració escumant 
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i ondulada de la zona parietal; un dels àngels músics a la cantonera; els 
finestrals del mur, així com un cal·ligràfic mobiliari litúrgic.

El desembre d’aquest mateix any, 1945, va fer un altre projecte (fig. 30) 
radicalment diferent. De fet, constituïa un embrió de futur en afegir un se-
gon cos darrere de les columnes. Aquestes presentaven un fust llis, no he-
licoïdal o salomònic i sustentaven un cibori encara no massa ben definit.

Segurament les obres de l’Altar Major encara no s’havien iniciat perquè 
el 24 de juny de 1946, Mn. Josep Duran i Margarit, rector parroquial, co-
municava a l’arquitecte que es volia endur les obres de l’Altar Major i amb 
aquesta finalitat s’havia proposat organitzar alguns actes per la difusió del 
projecte i alhora recavar recursos financers. A la vigília de la Festa Major 
de 1946, la Junta d’Obra va organitzar la impartició d’una conferència per 
part de Josep M. Jujol a la Biblioteca Popular de la vila. Aquest va descriu-
re el seu projecte com un poema sagrat, com un cor que alabava a Déu i 
que constituiria la perla de la petxina absidal. A més a més, i a fi d’establir 
ponts entre el passat i el present, l’arquitecte explicava que articularia el 
presbiteri com un veritable retaule, però donant-li un aire nou. Sorpre-
nentment, Jujol considerava que l’antic retaule estava en contradicció amb 
l’arquitectura del temple i també va fer una extraordinària declaració de 
principis en considerar que els materials podien ser o no ser preciosos, 
però que a l’excel·lència de la forma s’hi podia arribar per diversos camins.

Probablement per aquestes dates les obres de l’Altar major encara no 
s’havien reprès perquè el desembre de 1947 la Junta d’Obra va editar uns 
fulletons en català, titulats “Reconstrucció del Temple Parroquial del San-
tíssim Salvador del Vendrell”. I aquest any es va presentar el projecte per 
la seva aprovació l’arquebisbat de Barcelona, projecte que fins ara no s’ha 
localitzat. Aparentment l’únic projecte (fig. 31) de 1947 que es coneix pre-
senta un baldaquí sustentat per dues columnes salomòniques; un segon 
cos sense elements sustentats; l’arquitrau incurvat i el dosser.

Malgrat aquest projecte, continuaven oberts diversos interrogants, 
com així ho evidencien els projectes (fig. 32 i 33) realitzats el 1948, els 
quals posen de manifest la presència de diversos camins i resolucions per 
aconseguir l’erecció de l’Altar Major.

l’estructura de l’altar major
El projecte jujolià definitiu, tal com el podem contemplar avui dia, va fi-
nalitzar el 1961 seguint les pautes de Josep M. Jujol. L’obra de l’Altar Ma-
jor s’articula en diverses parts. Primerament hi ha un edicle o cimbori 
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format per un entaulament sostingut per quatre columnes salomòniques 
o helicoidals entre les quals hi ha l’altar centralitzat per un dosser blanc. 
Estructura que estableix un cert diàleg amb la columnata de la façana de 
l’església, però sobretot amb el baldaquí de Gian Lorenzo Bernini de Sant 
Pere del Vaticà (figs. 34 i 35), exponent de la gran fascinació que Jujol sen-
tia per la monumentalitat berninesca.

No obstant això, cal subratllar que Josep M. Jujol va realitzar una com-
plexa operació que va més enllà de les solucions aportades per Bernini en 
combinar la sòlida tradició romana amb la llibertat del modernisme ar-
quitectònic. Aspecte visible en les etèries i estranyes formes estucades del 
sostre del baldaquí (fig. 36) i en l’adició d’un sorprenent segon cos darrere 
de l’edicle. Per altra banda, cal fer esment també del dosser (fig. 37)  que 
completa l’ornamentació de l’Altar Major.

Un element definitori del baldaquí són les columnes. Com és ben cone-
gut, l’element columnar constitueix l’espina dorsal de l’arquitectura clàs-
sica, aspecte ben conegut per Jujol que coneixia de primera mà la tradició 
arquitectònica del Renaixement i del Barroc (figs. 38 i 39).

Encara que, com s’ha vist, en els seus primers projectes per l’Altar Major 
apareixen columnes de fust llis, Jujol finalment es va decantar per les co-
lumnes salomòniques o helicoidals, que tradicionalment fan referència al 
Temple de Salomó a Jerusalem. Ni els grecs, ni els romans, ni pràcticament 
durant el renaixement s’havien utilitzat aquests suports tan particulars. 
Bernini les incorpora al vocabulari constructiu en el segle XVII i les decora 
amb llorer i abelles, símbols de la potent família romana dels Barberini, 
mentre que Jujol les revestirà d’un profund caràcter cristològic amb estre-
lles, raïms, o magranes. La part inferior de les columnes estan acanalades 
i formen una espiral que ascendeix fins als capitells d’estil corinti (figs. 40 
i 41). Com Borromini, l’altre gran mestre del barroc romà, Jujol també va 
treballar amb materials pobres: estucs, cal, guix, els quals va revestir d’or o 
els va combinar amb rics marbres. I com Bernini, Jujol va practicar el Bel 
composto, és a dir, la integració de l’arquitectura, l’escultura i la pintura.

el segon cos darrere del Baldaquí
En pràcticament tots els projectes, a partir de 1945, apareix un voluminós 
i desconcertant segon cos, semblant a un arc de triomf, que creix darrere 
del baldaquí (figs. 42, 43, 44). Aquest es recolza sobre el mur de càrrega 
de la fàbrica i quatre columnes salomòniques d’un diàmetre inferior a les 
del cibori. Cal ressaltar que Jujol no va respectar la distància intercolum-
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nar recomanada per la regla clàssica, ja que, sense escrúpol, va col·locar 
una columna del segon cos just al costat de la del Baldaquí, llibertat ex-
pressiva també emprada per Andrea Palladio al palazzo Chiaricatti de 
Vicenza o pel mateix Bernini. Un dels aspectes que crida poderosament 
l’atenció d’aquest segon cos és la seva “capricciosa” decoració rococó amb 
brancatges daurats sobre un fons blanquinós propera al “horror vacui”. 
En el centre, tocant al vitrall central, hi ha una cartel·la amb la inscripció 
“Salvator Noster”, mentre que la seva part superior constitueix una po-
tent i escenogràfica plataforma on es representa la transfiguració sobre 
flames.

l’ornamentació parietal
Encara que la decoració del presbiteri, com l’Altar Major, es va acabar el 
1961, sempre es van tenir en compte les indicacions i pautes de Josep M. 
Jujol, ara en mans de la seva família. El presbiteri, projectat com un retaule 
portentós, està inscrit en una fantàstica escenografia que articula i verte-
bra enterament l’espai. En el mur de la capçalera del temple hi ha cinc pro-
digioses finestres decorades amb volutes i vidres de colors d’una acusada 
modernitat (fig. 45), les quals segueixen el model de l’ermita del Roser de 
Vallmoll (Tarragona) (fig. 46).

Una atenció especial mereix l’excepcional rosassa, situada enmig del se-
gon cos i darrere de l’Altar Major, formada per un magnífic vitrall articulat 
amb vuit volutes jòniques i vidres policromats que proporcionen un toc 
místic, gairebé sobrenatural al lloc (figs. 47 i 48).

Aquest magnífic vitrall abstracte, constituït per un delicat mosaic de 
vidres de colors, tallats irregularment, contrast amb la representació figu-
rativa de Crist Ressuscitat com a Salvator Noster, on en un angle inferior 
consta la signatura de Josep M. Jujol i l’any d’execució, 1943 (fig. 49 i 50). 
Sens dubte, és d’admirar el tall modern i irregular dels vitralls que confor-
men l’orla, així com als vius colors que l’entapissen. Tal com consta en la 
llibreta de comptes de Josep M. Jujol, aquest magnífic vitrall va ser elabo-
rat en el taller barceloní dels Oriach, que aleshores també treballaven en 
els finestrals de la catedral de Barcelona.

Per altra banda i pel que fa a la decoració escultòrica del presbiteri, 
primerament cal esmentar les dues sobreportes executades pels volts de 
1955: la Visitació (fig. 51) i l’Anunciació.

Josep M. Jujol, que era un apassionat de la música de Bach i de Beetho-
ven, va preveure també l’existència de dues escultures d’àngels músics a les 
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cantoneres del presbiteri, representats un amb una flauta travessera (fig. 
52) i l’altre amb una viola de mà (fig. 53).

Però, dissortadament, aquestes imatges no es van portar a cap i en el 
seu lloc es van col·locar unes altres de taller (fig. 54).

El barroc i el modernisme van proporcionar uns repertoris decoratius 
que es traduïren en formes ondulants, càlides i flamejants a les parets. 
Jujol amb els seus esgrafiats (fig. 55) va fer volar les formes geomètriques 
i vegetals trencant els límits i donant-els-hi el contrallum de la púrpura, 
unint harmoniosament la forma i l’ornament.

No gens menys, també és molt interessant remarcar el diàleg existent 
entre l’interior i l’exterior del temple (figs. 56a, 56b, 57a, 57b).

les capelles devocionals
Com hem assenyalat, l’actual temple té poc a veure amb el d’abans de la 
guerra civil de 1936. Si bé la seva fàbrica es va mantenir en peu, els seus 
retaules foren destruïts i el seu tresor pràcticament anorreat.

Capella de santa anna
Josep M. Jujol, a fi de substituir el retaule barroc (fig. 58) de Santa Anna 
anorreat durant el conflicte revolucionari, l’any 1940 va projectar un nou 
disseny (fig. 59) que presentava certes similituds ornamentals amb la veï-
na capella de Sant Josep. Aquest mateix any també va ser beneïda la nova 
imatge de santa Anna, esculpida per Joan Borrull i que reemplaçava l’anti-
ga, destruïda durant la guerra civil.

En el seu projecte, Josep M. Jujol va tenir en compte les característiques 
de l’antiga capella conservant el cambril i un finestral que es va realitzar 
l’any 1899. Després va articular dues escalinates (fig. 60) laterals decora-
des amb unes volutes blanques i negres amb una rodona al mig.

Josep M. Jujol va ornar el cambril amb dos finestrals de vidres emplo-
mats en el centre dels quals hi ha uns serafins amb sis ales que representen 
la jerarquia angelica més alta (fig. 61, 62), finestrals protegits per uns ca-
racterístics i bells ferratges jujolians.

Per altra banda, Jujol també pretenia aconseguir una perspectiva més 
amplia a la zona del cambril. Amb aquesta finalitat, la Junta administra-
dora de Santa Anna va sol·licitar el desembre de 1947 a l’Ajuntament un 
permís per projectar una tribuna sobre l’actual carrer del Peix (fig. 63 a, 
b), el sostén de la qual recorda els de la balconada de la casa de Narcís So-
cias Carné, a la placeta de Jaume I del Vendrell (fig. 64).
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Capella de sant Josep
Quan després de la guerra civil es va iniciar la reconstrucció de la parrò-
quia es va aprofitar també per fer un aggiornamento devocional, supri-
mint algunes advocacions, mentre que d’altres, com la de sant Josep (fig. 
65), van ocupar un lloc destacat. El 1870 el Papa Pius IX havia declarat 
a Sant Josep patró de l‘Església Universal, mentre que Benet XV, el 1920, 
el va instituir com a patró contra el relaxament moral i les forces políti-
ques d’esquerra, posicionaments ideològics ben adequats als temps que 
corrien aleshores a Catalunya.

A l’Arxiu Jujol es conserven diversos projectes (fig. 66) de la capella 
de Sant Josep, el qual va ser iniciat a començaments de 1941. Aquesta, 
semblant a un retaule neobarroc, està formada per un cos central consti-
tuït per tres fornícules configurades per resplendents petxines daurades. 
La central i més important está presidida per Sant Josep i el Nen, escul-
tura dissenyada per Josep M. Jujol i executada per Pere Corbí (figs. 67 i 
68) mentre que les laterals estan dedicades a Sant Antoni Abad i a Sant 
Antoni de Pàdua, respectivament. Es pot considerar que aquesta capella 
i la de la Immaculada completen l’àrea de l’Altar Major i formen com un 
tríptic que empra uns semblants recursos ornamentals com els esgrafiats 
daurats, les formes vibrants, l’horror vacui.

En un lateral de la capella hi consta la signatura de l’arquitecte, repre-
sentada per la “J”, lletra capital del cognom Jujol i l’any de la seva finalit-
zació, 1944 (fig. 69). Sovint, en el món de Jujol, simbolisme i modernitat 
estan entrellaçats, com és pales en els experimentals i moderns claus 
col·locats dins d’una especial cartel·la situada a la part superior de l’altar 
(fig. 70). Claus que conformen el nom de Josep i que potser també són 
una referència al seu ofici de fuster o representen una premonició de la 
Passió de Crist. A més en el centre dels claus hom hi pot veure la ins-
cripció Ite ad, expressió llatina que es pot traduir com “aneu cap a Sant 
Josep”.

Un dels aspectes distintius de l’obra de Jujol és el seu cromatisme 
agosarat, el groc, el vermell, els blaus, les maragdes, i, sobretot, el color 
daurat, així com la purpurina, anomenada pels seus estudiants, “jujoli-
na”, aspecte visible a l’altar de la capella i que avui necessitaria una bona 
restauració.

Per altra banda, i com en el cas de l’Altar Major, en aquesta capella Jujol 
també estableix un diàleg ornamental amb la façana del temple i que ajuda 
a explicar la pràctica i coherència del genial arquitecte (fig. 71 i 72).
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La figura angèlica, com a missatger de Déu, és molt important en la 
iconografia jujoliana visible en la façana del temple i en els cinc capar-
rons angèlics que coronen la capella de Sant Josep (fig. 73 i 74).

Capella de la immaculada
La Capella de la Immaculada (figs. 75 i 76) va ser projectada per Josep 
M. Jujol, però acabada posteriorment pels seus continuadors. Segons els 
projectes conservats a l’Arxiu Jujol es pretenia que aquesta capella fes pen-
dant amb la de Sant Josep i complementés l’espai grandiós del presbiteri. 
La figura de la Verge és obra de l’escultor Antoni Parera Saurina (1868-
1946) que la va realitzar el 1942, sobre un disseny de Jujol i el conjunt fou 
acabat l’any 1963 amb la participació, entre altres, de Thecla Jujol, filla de 
l’arquitecte.

els objectes litúrgics
Com hem recordat anteriorment, Josep M. Jujol, a més d’arquitecte, pintor 
i escultor, també va ser un grandíssim dissenyador d’objectes, fets amb 
una gràcia extraordinària. Per a l’església del Vendrell va dissenyar mobles, 
indumentària litúrgica, i alguns tresors, alguns d’ells perduts i d’altres con-
servats fins avui. Una de les peces més conegudes és el confessionari (fig. 
77) realitzat el 1939 i que Jujol va imaginar com una càtedra expiatòria 
dels pecats, peça que al llarg del temps ha sofert diverses mutilacions que 
l’han deixat molt transformat. Altres objectes, alguns d’ells també con-
servats, són: les dues piques d’aigua beneïda (fig. 78a i 78b), la creu de 
les missions (fig. 79a i 79b), l’almoina de S. Antoni dels Pobres (fig. 80), 
els dibuixos dels canelobres (fig. 81), la creu de l’Altar Major (fig. 82), el 
mobiliari litúrgic (fig. 83).

Conclusió
I aquí arribem al punt final de la nostra dissertació. Hem desplegat les 
primeres actuacions de Josep M. Jujol al Vendrell des de l’any 1930 fins a la 
restauració de l’església el 1949, any de la mort del benemèrit arquitecte, 
fins a arribar el 1961 amb la consagració de l’Altar Major de la parròquia 
de Sant Salvador del Vendrell. Esperem haver posat un esglaó més en el 
coneixement d’aquest excel·lent arquitecte al Vendrell, vila en la qual va 
desplegar, sens dubte, una genial mostra de la seva arquitectura.
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iii etapa: 1950-1961. període post-jujolià
Després de la mort de Josep M. Jujol, el maig de 1949, van continuar l’obra 
del temple, l’arquitecte Rafael Marquina, que era un ajudant de Jujol; The-
cla Jujol (fig. 84 i 85) i els seus germans que eren els hereus legals dels 
projectes del seu pare. I els artesans vendrellencs: l’escultor Joan Borrull; 
el mestre d’obres Jaume Roca; el guixaire Jaume Ferrer Casas; el ferrer 
Joan Cardó; Estanislau Orpinell, lampista; Jaume Constantí i Josep Sana-
bra, fusters; Rafael Palau, manyà; Jaume Prats, marbrista; els decoradors 
i pintors Anton Barnadas i Miquel Rossell; Josep Maria Gual i Bernades, 
entre altres.

Al voltant de 1955, l’Altar Major estava quasi acabat, tan sols mancava 
daurar amb làmines d’or la seva estructura i col·locar-hi diverses escultu-
res (fig. 86). Després de vint-i-dos anys des de l’inici de la reconstrucció 
de l’església de Sant Salvador, l’abril de 1961 el cardenal Arriba y Castro, 
arquebisbe de Tarragona, va beneir finalment l’Altar Major. I com a punt 
final d’aquesta conferència, cal dir que davant d’aquesta magnífica arqui-
tectura molts testimonis de l’època restaven impressionats pels efluvis de 
tanta magnificència.
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Si ser forense és analitzar les restes per determinar la causa de la mort, 
aquest article serà l’autòpsia del que queda d’allò que va ser el Cambril del 
Carme a l’església dels Carmelites de Jujol. Abans, però, cal explicar en què 
va consistir la intervenció de Jujol al convent de Pau Monguió.

El convent dels Pares Carmelites (1896-1897) és un edifici de planta 
quadrada amb claustre central, també quadrat. Recorda, organitzativa-
ment, als grans monestirs del Cister català amb un lateral ocupat íntegra-
ment per l’església; en planta baixa, els altres tres laterals estan ocupats per 
les dependències comunes, refectori i locutori i altres que donen servei 
—cuina i rebost; la planta primera té la biblioteca, l’hostatgeria i habita-
cions; la planta segona habitacions i algunes sales de reunió. L’alçada de 
la nau de l’església és, aproximadament, la mateixa que els tres pisos del 
monestir. Per singularitzar l’església Pau Monguió decideix fer una façana 
neogòtica amb un pinacle que assenyala, a nivell urbà, on és la part públi-
ca del monestir, per on s’accedeix al conjunt. Monguió, per remarcar-ho, 
retira la façana del carrer de l’assalt. En el marc d’aquest convent Jujol ha 
de reformar la sagristia de l’església per transformar-la en un cambril que 
serveixi, a més, per fer cerimònies privades. 

El dia 11 de setembre de 1917 el diari La Cruz publicava una columna 
intitulada “Concurso para el proyecto del camarín de la Virgen del Car-
men”, sota aquest títol hi havia les bases per un concurs obert per arqui-
tectes per fer un cambril modificant l’església de Monguió. Les bases del 
concurs demanen, en primer lloc “aprofitar les obres existents” i “seguir el 
mateix estil arquitectònic de l’església”. Les altres condicions seran de tipus 
pràctic: lloc de presentació, quantia dels premis, pressupost, etc. 

Jujol decideix presentar-se al concurs. Un tarragoní de família i de nai-
xement, basat a Barcelona, amb una carrera professional prometedora 
en aquells moments, amb encàrrecs puntuals però cada vegada més pe-
rifèrics a Barcelona, amb una posició guanyada com a professor a l’escola 
d’arquitectura, amb una edat —39 anys— que ja es considera madura com 
arquitecte, es decideix presentar a un concurs obert a Tarragona. Jujol no 
sembla que li agradin massa els concursos, però aquest té diverses carac-
terístiques que el fan especialment atractiu, d’una banda és per guanyar un 
encàrrec per l’església, és a Tarragona i està prou ben pagat. Són tres bons 
motius al que cal sumar-hi la voluntat de trobar una clientela a la ciutat 
de Tarragona entre la gent que anava construint l’eixample de la ciutat. 
L’església dels Pares Carmelites estava cridada a ser, per posició a la ciutat, 
el punt de referència de la gent benestant de Tarragona; poder interve-
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nir al lloc de celebracions íntimes com batejos o primeres comunions era 
una possibilitat per donar-se a conèixer a aquests potencials clients. Això, 
però, no va reeixir, bé per les limitacions de clients a la ciutat, bé per les 
pressions dels arquitectes establerts i ja basats a la ciutat. 

El concurs és una de les carpetes amb més documentació que es conserva 
a l’Arxiu Jujol, amb més d’un centenar de dibuixos (hom pot pensar que això 
no és massa, però si ho comparem amb la trentena que hi ha de l’Església del 
Sagrat Cor de Vistabella, o amb el poc més de dos centenars de documents 
que hi ha de la Casa Bofarull —un projecte que s’allarga uns trenta anys). 

Jujol, doncs, agafa amb voluntat el projecte de fer el Cambril del Carme. 
El concurs el guanya a l’altre oponent, el vallenc Cèsar Martinell que obté 
l’accèssit. El lema triat per Jujol és: dignare me laudare te, Virgo sacrata, 
una part de l’Ave Regina Caelorum, una de les antífones marianes. Una 
antífona mariana per al cambril de la Verge del Carme sembla un tema 
adequat, però el vers triat, aquest ‘deixa’m que t’alabi, verge santa’, mos-
tra la disposició de Jujol vers la verge, admiració i veneració acrítica però 
sobretot tracte directe, sense necessitat de passar per l’estructura de l’es-
glésia. Jujol abonyega fins a perforar el sostre de l’església buscant la llum, 
buscant una relació que connecti el cambril amb el cel, una relació directa 
entre els homes i els habitants del cel. Aquest vector vertical veurem que 
és la base per entendre el projecte. 

El projecte el podem resumir com l’esforç per mostrar com de la mare 
de Déu del Carme s’eleva per sobre el pla de terra del Cambril perquè sigui 
vista des de l’església; a partir d’aquesta acció, es desencadena tot el projecte. 
D’una banda fa que la paret del final de l’església, on hi hauria d’anar el re-
taule, es perfori per donar lloc a la visió de la verge; per l’altra fa que calguin 
unes escales per pujar i baixar al cambril des de l’església; això provoca que 
l’espectador que ha pujat a veure la verge, un cop al cambril, com que aques-
ta està elevada, encara hagi de pujar uns graons fins a anar a besar-la; l’aura 
de la verge del Carme fa que el sostre del cambril s’abonyegui i es faci una 
cúpula just sobre d’ella amb el templet exterior que li fa de llanterna. 

Aquest dibuix (làmina 1) mostra l’ascensió de la verge del Carme. La 
verge és l’element més ben definit del dibuix, té suficient espai al voltant 
perquè ens adonem que és el centre del dibuix, les escales entre la nau i 
el cambril salven una distància que sembla exagerada, el sostre del cam-
bril explota en un sol moviment que uneix cúpula i llanterna. És aquest, 
un dibuix que explica el moviment vertical i expansiu, explica, arquitec-
tònicament, el projecte. És una de les làmines que podem suposar que 
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formaven part del concurs per la imprecisió d’algunes mesures i per com 
estan dibuixades les lletres, una làmina a punt per ser ensenyada.

relació entre la nau de l’església i el cambril
La làmina 2 mostra dos dibuixos, tots dos des del nivell de la nau de l’església; 
un mostra l’ascensió dels visitants per l’escala i l’altra mostra l’ascensió de la 
verge del Carme. Començarem per aquest segon, l’objectiu del concurs era 
fer l’església dels pares carmelites una església dedicada a la verge del Carme, 
per tant saber situar la verge del Carme tant en la nau de l’església com en el 
cambril és bàsic per complir l’encàrrec. Saber tractar aquesta paret entre un 
espai i l’altre serà un dels punts clau per entendre el projecte —ho sabem per 
la quantitat de temptatives diverses que va provar Jujol. L’interès és ressaltar 
la figura de la verge, per tant l’estructura simètrica amb la verge al centre, 
elevada, sembla que és la idea òptima; Jujol la intenta ressaltar seguint amb 
el neogòtic de l’església, com es pot veure en aquest dibuix, però també amb 
un baldaquí al damunt de l’altar per sobre del qual s’elevaria la verge. 

L’ascensió es retrata bé a la perspectiva de l’escala (làmina 2), mostrant 
una volguda imatge serpentejant del recorregut des de la nau de l’església; 
la idea és important perquè aquesta és, de fet, una vista impossible perquè 
la paret perpendicular al lateral de l’església ho impediria. Jujol decideix 
prescindir d’allò existent per a construir la imatge que vol de l’escala. 

Aquesta relació en secció i en alçat ocupa a diversos documents. Hi ha 
un esforç important per encabir totes les escales necessàries per poder 
salvar, amb vint graons els 365 cm entre el terra de l’església i el primer pis 
del convent i després, encara pujar set escales més (128 cm) fins a arribar 
a l’alçada del cambril. La forma de l’escala està dibuixada en diverses oca-
sions i es veu l’esforç per col·locar el gran nombre d’escales que calen, amb 
un pendent suau, per poder pujar al cambril des de la nau de l’església. 
L’ascensió és com un camí processional, l’objectiu és important, però el 
recorregut, entendre que s’està ascendint, és el que fa l’arquitectura. 

Si mirem la planta veurem una doble escala simètrica (làmina 3). El pri-
mer tram, de vuit escales puja 150 cm respecte al nivell de la nau, el segon, 
que gira 45 graus respecte al primer i es fica cap a l’interior de l’espai del 
cambril, amb vuit graons arriba fins als 275 cm respecte a la nau; el tercer 
tram, que arriba fins als 365 cm respecte al nivell de la nau, a escala del 
primer pis del convent, consta cinc graons i gira 90 graus cap a la direcció 
contrària de l’anterior; el quart, de set graons, arriba fins al nivell del cambril 
i torna a ser paral·lel a la paret lateral de l’església. L’escala, hagués ocupat 



[ 192 ]

menys espai si s’haguessin fet dos trams paral·lels, però aquí no es necessita 
espai a dalt el cambril, el que es necessita és el recorregut per fer l’ascensió. 

Quan hom comença l’ascensió no veu la verge, s’està encaixonat; des-
prés del primer gir la direcció apunta a la verge i a la gran cúpula i l’espec-
tador s’hi va acostant —ja s’ha intuït la promesa del final—, és el moment 
de girar-nos d’esquena, de mirar les parets i començar a reconèixer l’espai, 
al final, quan s’hi arriba, com que ja s’ha vist des de lluny hom sap que ha 
de girar 135 graus per poder veure-la i encara s’haurà de continuar l’as-
censió per arribar a tocar-la. L’escala és un aparell de dilació que ens fa ser 
conscients de la nostra ascensió al costat de la verge. Amb els trams curts, 
que pugen al voltant d’un metre i una mica, cada descans és una ocasió 
per alçar el cap i adornar-nos-en d’on som, després del primer tram vin-
drà la sorpresa de veure, primer que hi ha un sostre en forma de cúpula 
i després, a través de la reixa de la barana, la Mare de Déu del Carme. El 
posterior encarament cap a la paret, el fet de deixar de veure el nostre ob-
jectiu, com en el camí d’Ítaca, ens fa recordar que l’important és el camí, 
en aquest cas, l’ascensió que ens portarà a tocar la verge. 

element construït per elevar la verge del Carme
Si la verge del Carme es posés a l’alçada del terra del cambril, a poc mes de 
tres metres i mig respecte del nivell del terra de l’església, estaria a una alçada 
prou baixa per a ser quasi un element més del retaule. Situar-la més amunt, a 
l’altura que la situa Jujol, com a figura més elevada de l’església, fa que tingui 
una posició excepcional i convoca a tots els feligresos a aixecar el cap i mirar 
cap al cel. És el fet que hem dit que funda aquest projecte i, com podem veure 
es va repetint en cadascun dels elements arquitectònics que el conformen. 

Jujol construeix (làmina 4), dins el cambril, un artefacte que per una 
banda fa d’altar i per l’altra de suport de la verge del Carme. La imatge de 
la verge s’encara a la nau de l’església i té la base a 240 cm del terra; davant 
seu, una escala simètrica respecte a l’eix de la verge, puja 150 cm, gràcies 
als seus set graons per banda que envolten la base quadrangular de l’altar. 
La zona de davant de la verge està quasi tocant a la paret que fa de límit 
amb la nau de l’església mentre que la zona de l’altar té tota l’amplada del 
cambril i està reservada com a capella per a celebracions privades. 

La construcció és una estructura de les que Jujol li agradava fer, cons-
truccions molt estilitzades, amb una forta component vertical, coronada 
per una creu o estirada cap amunt per una creu com passa a la font de 
Bràfim o l’església de Vistabella o la torre de la creu, o d’altres. La com-
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posició sembla feta de parts: un altar al damunt del qual hi ha una peça 
rectangular en planta per guardar la sagristia i que construeix un volum 
amb arcs entre gòtics i mossàrabs que puja per damunt la part alta de 
l’escala; damunt seu, una altra construcció, aquesta en forma de fletxa que 
assenyala el cel, amb incisions tri-lobulars i que és coplanar amb la part del 
volum per la banda de l’altar i que deixa lloc a l’altra banda per ser la base 
de la verge del Carme. Damunt aquest parapet una creu estira el conjunt 
amunt. La construcció, llevat de la part llarga de l’altar, està envoltada per 
graons que giren a partir del quart a noranta graus envoltant per tres ban-
des la construcció. Aquesta és una construcció rígida, feta de figures geo-
mètriques, però estava envoltada amb una barana voluptuosa, d’inspiració 
floral, segons podem veure als dibuixos. 

Aquesta construcció al Cambril, permetrà a Jujol desplegar tot un pro-
grama iconogràfic que es mostrarà en aquest espai darrere la nau de l’esglé-
sia. Hi ha un dibuix, (làmina 5), que mostra l’alçat lateral de la construcció 
que acabem de descriure. Al seu voltant, la iconografia del projecte. Al 
costat dret de la Verge del Carme, hi ha dues temptatives de la secció de 
la paret entre cambril i nau de l’església, i dalt d’aquestes possibles secci-
ons, dos intents de coloms, l’un amb les ales desplegades com volent volar 
amunt i l’altre en estàtic. Potser perquè representa la secció d’un mur, pot-
ser pels coloms a la part superior però aquesta part semblen elements que 
ascendeixen o bé que acaben de baixar del cel. 

Al costat esquerre de l’alçat, com baixant del cel, una figura femenina des-
taca sobre un fons circular, podria ser el tapís que sabem que estava penjat 
a la paret; al seu costat un àngel, amb les ales unides damunt el cap, sembla 
despenjar-se (perquè els peus sembla que li pengen), al seu costat tot d’al-
tres dibuixos, uns semblen la planta del cambril, altres una secció amb una 
sagristia que també apunta el cel; hi ha, a l’extrem esquerre d’aquest dibuix, 
un dibuix més gran, que representa dos àngels que sembla que aguantin un 
núvol entre ells, serà el perímetre de la cúpula damunt la verge del Carme. 

La irrupció de la verge del Carme enmig de l’alçada del cambril fa que 
el sostre d’aquesta estança s’abonyegui per fer-li lloc amb una cúpula. La 
cúpula ha fet lloc perquè la Verge del Carme pogués baixar del cel i, per 
fer-ho visible, hi ha uns àngels que aguanten aquest element arquitectò-
nic. També ho podem entendre al revés, la verge del Carme necessita una 
connexió amb el cel i, per aquesta raó, s’abonyega el sostre i qui ho fa són 
uns àngels que indiquen el pas cap al cel, indicant altra vegada l’ascensió. 



[ 194 ]

Bony del sostre perquè hi càpiga la verge
En aquest dibuix (làmina 6) podem veure una representació del conjunt 
de l’espai cobert del cambril. Veiem que als punts rodons de la planta que 
havíem vist abans (làmina 3) hi ha escultures que marquen una vertical. 
La part que hostatge la verge del Carme i la pròpia verge forma part d’una 
estructura en forma de fletxes que assenyalen al cel —s’assembla a un tros-
set de les muntanyes de Montserrat. Tot allò que surt del terra assenyala i 
sembla que ataqui el sostre, fins i tot les finestres existents tripartides que 
donen al carrer marquen aquesta verticalitat, però també les línies que 
donen la textura d’aquesta paret que a la part superior són línies verticals i 
la part inferior són fletxes que assenyalen cap amunt. Aquestes forces ver-
ticals afecten el sostre, sembla que hagin arquejat les bigues que aguanten 
el cambril que, lluny de ser unes línies rectes, són una concatenació d’arcs 
rebaixats. L’encaix del dibuix revela aquesta intenció de verticalitat que és 
present en tot el projecte, Jujol retalla la visió general per només apuntar 
a aquesta verticalitat i passa a net aquest dibuix per presentar-se al con-
curs, cosa que es pot suposar del fet que estigui datat. La part superior 
del dibuix, la meitat superior, només es dedica al bony que té el sostre en 
forma de cúpula. Sabem que és una cúpula i ho veiem així però, si no ho 
sabéssim, podria semblar que és una làmpada que entra a l’espai. Les di-
verses arestes entre el sostre i la cúpula estan darrere els àngels i, per tant 
no les entenem massa i el que sí que veiem és que, al centre, hi ha una part 
hexagonal més clara, per on entrarà llum a l’espai, llum zenital. 

llanterna per fer entrar llum a la cúpula
La cúpula no s’entén com a tal a l’exterior, és massa petita. És per això que 
Jujol pensa que pot hipertrofiar l’element que es sol posar damunt l’òcul 
de les cúpules per fer entrar llum, la llanterna. La llanterna pràcticament 
abraçarà tota la cúpula a l’exterior i l’estirarà amunt, en un moviment molt 
semblant al de l’element central del cambril que acabem de descriure. Per 
fer-ho Jujol aprofitarà els vuit nervis que vénen de la base de la cúpula i 
els farà també exteriors. Això són les set línies de l’octògon que primer 
s’adapten a les formes corbes de la cúpula per acabar essent un octògon en 
planta quan arriba a dalt, amb finestres de gran format en totes les seves 
cares. El que veiem a la fotografia, (làmina 7), és quan ja estava tapiat per-
què s’havien trencat les finestres, però hem d’imaginar tota la part plana, 
entre pilarets amb uns vitralls de colors mostrant diversos sants. En la 
fotografia també es pot veure com els germans que vivien al convent van 
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trobar en aquest un bon lloc per prendre el sol i, gràcies a uns bancs que 
va col·locar Jujol, feia d’aquest el lloc més proper al cel per poder estar. Cal 
destacar que el conjunt es completa amb una altra creu, com la de la cons-
trucció que conté la verge al cambril, que l’estira cap amunt, que assenyala 
el moviment d’ascensió. 

La construcció de la llanterna es va fer amb elements prefabricats de 
formigó, recurs habitual en algunes obres contemporànies com el Palau de 
la música però no en l’arquitectura de Jujol. Sempre associem Jujol a la in-
venció i aquesta sembla renyida amb la prefabricació, però en aquest cas, 
com en d’altres (podem citar els pilars de formigó —capitell i basament 
inclosos— de la Casa Bofarull o els marcs de les finestres d’alabastre de 
Vistabella), Jujol usa la prefabricació en elements de formigó molt dif ícils 
d’executar in situ. Hom es pot imaginar un encofrat d’aquests pilarets —
amb ànima de ferro— que suporten la llanterna in situ, però la dificultat 
de posar el formigó pel lloc que toca permet pensar que és millor fer un 
motllo, fabricar-lo i després col·locar-lo. Així Jujol genera un sistema d’ele-
ments prefabricats que es van repetint i acaben conformant les diferents 
formes de formigó que té la llanterna. Fins i tot el remat d’aquests elements 
de formigó, que són uns coloms com els que abans hem vist dibuixats, són 
igualment de formigó. Jujol confia en la prefabricació tant per als elements 
estructurals com per als més lúdics. 

allò que resta
Aquesta intervenció va ser, durant un temps, no massa més de deu anys, 
fins a la guerra —pel que expliquen—, celebrada per una bona part de 
la societat tarragonina que tenia un lloc on realitzar cerimònies íntimes. 
Això no obstant, amb l’adveniment de la guerra va quedar en desús i un 
seguit d’actuacions han anat desvirtuant la seva forma fins a l’estat actual 
on s’ha perdut tot allò que estava a nivell del Cambril; la connexió Cam-
bril-Nau també s’han perdut, resta l’estructura de la cúpula interior, molt 
deteriorada, i la llanterna exterior, actualment en procés de desaparició. 

La cúpula en la seva part interior semblava un mocador blau cel que 
aguanten uns àngels i aquesta acció subtil ocultava una estructura octo-
gonal amb nervis. Avui, despullat dels seus atributs (làmina 8), és només 
aquesta estructura. Un cadàver d’allò que va ser. Un cadàver literal, només 
queden els ossos, la carn, l’ànima se n’han anat, els ha passat les obres de 
diversos pares per sobre, només l’estructura, ni la llum ja queda. No queda 
cap idea d’ascensió en els elements que resten. Potser sí que hi ha una idea, 
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més que d’ascensió, de descens en el qual queda (làmina 9), quan hom 
mira els pilars de formigó amb ànima d’acer pensa que aquesta estructura 
està a punt de caure. Aquí acaba la dissecció del cadàver.

En aquest procés de descomposició del cambril hi ha hagut molts fac-
tors que han intervingut, socials, polítics, per no citar els econòmics i per-
sonals, però mirar el que queda de l’obra amb ulls contemporanis ens ha 
de fer preguntar què fem amb el nostre patrimoni i sobretot si ens podem 
permetre que desaparegui com, de ben segur, desapareixerà el que queda 
del Cambril de la Verge del Carme a l’església dels Pares Carmelites. 

l’estat actual 
Malgrat que l’estat de la construcció sempre tindrem un dibuix de Jujol 
que resumeix la seva intervenció a l’església dels Pares Carmelites. És un 
full de paper no massa gran (làmina 10), que s’ha esgrogueït pel pas del 
temps, ha envellit però no està terminal com el que queda de la construc-
ció, on es mostra com es relaciona la nau de l’església amb la seva agulla i la 
llanterna-cúpula exterior de la intervenció de Jujol. El document es troba 
en un format estrany: un full apaïsat no massa gran i amb un sol dibuix al 
centre, cosa insòlita per ser de Jujol que acostumava a ocupar fins a l’últim 
racó utilitzable de cada paper. Dins aquest tros de paper al centre hi ha un 
perfil dibuixat, emmarcant el dibuix un rectangle en el sentit contrari del 
perfil. L’operació és clara, tot i que la nau de l’església, el Cambril i l’edifici 
en general tinguin una dimensió horitzontal, el nou encaix que li donarà 
Jujol té una dimensió vertical, d’ascensió, com hem vist en molts moments 
del projecte. Aquesta dimensió vertical la subratlla el mateix Jujol mentre 
fa el dibuix i s’entreté a dibuixar el carener de la nau de l’església no amb 
una horitzontal sinó amb una suma de verticals igual que la resta del di-
buix que va prenent diverses formes en la component horitzontal però 
només està dibuixada amb línies verticals. 

La intervenció de Jujol al Cambril del Carme dels Pares Carmelites de 
Tarragona es pot resumir amb aquest intent per fer vertical una estructu-
ra horitzontal, per aconseguir que una estructura urbana prengui una di-
mensió divina intentant mostrar l’ascensió. Jujol es posa al servei d’aquest 
missatge diví, com diu en el seu lema, i intenta mostrar aquesta ascensió 
divina amb mitjans arquitectònics. 
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Làmina 1. Dibuix de l’ascensió de la Verge del Carme 



Làmina 2 . Ascensió a la perspectiva de l’escala

Làmina 3. Nau amb doble escala simètrica



Làmina 4. Artefacte per a altar i suport  de la Verge 

Làmina 5 . Alçat lateral de la construcció
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Làmina 6 . Representació del conjunt de l’espai cobert del cambril
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Làmina 7. Cúpula ja tapiada.

Làmina 8. Interior de la cúpula



Làmina 9. Pilars de formigó amb ànima d’acer

Làmina 10. Dibuix de Jujol amb un plànol general
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