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José Javier Azanza López

Sociedad Española de Emblemática

Resulta gratifi cante comprobar, y más en los tiempos actuales, cómo se van 
consolidando proyectos editoriales tan estimulantes como el de Emblecat, 
la revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblematica. Art i Societat, 
destinada a dotar a la comunidad científi ca de una publicación periódica 
enriquecedora de los estudios en torno al valor de la imagen como vehículo 
para el conocimiento humano.

Señala Mario Praz que dormida en viejas bibliotecas europeas yace una 
vasta literatura de libros de emblemas, refl ejo de una sociedad que, después 
de todo, no era muy diferente a la actual, pues todas las creaciones de los 
hombres se dan en cada período de la historia. En su clarifi cador recorrido 
historiográfi co por la confi guración histórica del pensamiento iconológico, 
Rafael García Mahíques coincide con el anterior al afi rmar que las imágenes 
deben ser consideradas como un luminoso legado producido en toda época 
con fi nes comunicativos y poéticos, desempeñando en consecuencia 
funciones culturales. Las imágenes han sido, en cualquier tiempo y lugar 
de la Historia, un fenómeno visual vivo que ha contribuido decisivamente a 
transformar aspectos de la vida del hombre y de la sociedad. Así lo entiende 
la revista Emblecat, que constituye un punto de encuentro para el estudio de 
las imágenes vinculadas a todos los períodos históricos, países y lenguas, 
con especial atención a Catalunya.

El conjunto de trabajos recogido en el número 2 de la revista, organizado en 
sus diferentes secciones, es buena muestra de ello. El carácter interdisciplinar 
de las artes adquiere connotaciones musicales, merced a los estudios de 
Clara Beltrán, que analiza tres obras del pintor y grabador catalán Pau Roig 
para la tienda de pianos Cassadó & Moreu, en el barcelonés Paseo de 
Gracia.
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La imagen de la mujer nos traslada en primer lugar al teatro regio de la 
muerte en las ceremonias de exequias por las reinas en la Barcelona de los 
siglos XVII y XVIII, escenario en el que José A. Ortiz enlaza toda una serie 
de referencias políticas, simbólicas e ideológicas que confi guran la imagen 
del poder en el Barroco. Por su parte, Laura Casal-Valls parte del vestido 
como documento en sí mismo para abordar su vertiente social a través del 
consumo de moda en la Barcelona del siglo XIX. Y Fátima López Pérez nos 
introduce en el simbolismo de la mujer-fl or en el marco del romanticismo 
francés decimonónico a través de la famosa obra Les	Fleurs	animées, escrita 
por Alphonse Karr y Taxile Delord con ilustraciones de J. J. Grandville.

Los escenarios, momentos y temas propuestos en la sección “Festes 
i tradicions” son tan variados como sugerentes. Vicente de la Fuente 
Bermúdez pone de manifi esto el empeño de la nueva burguesía industrial 
de Canet de Mar por recuperar y conservar la tradición, a través de un 
conjunto de festejos populares en cuya organización jugó un papel relevante 
la familia Montaner. Alma Reza rescata un valioso fragmento de la fi esta 
barroca novohispana a partir de la dedicación del templo de la Compañía de 
Jesús en Guanajuato, para mostrar el intercambio cultural a uno y otro lado 
del Atlántico. Alina Gavrus nos introduce en las costumbres y tradiciones de 
los momarlani, pueblo de reminiscencias tribales dacias, cuyos rituales de 
paso muestran un sincretismo con la religión cristiana sin perder por ello su 
simbolismo original. Y Esther García Portugués se adentra en los orígenes 
de la afi ción taurina en Barcelona, para formular la hipótesis de que ésta 
no arraigó hasta comienzos del siglo XIX, refl ejo de una realidad social 
muy diferente a la de otras regiones donde la fi esta era seña de identidad 
colectiva desde siglos atrás.

Finalmente, en la Sección “Imatge i Text (Llenguatges)”, los avatares por 
los que atraviesa el monumento al médico y político barcelonés Bartomeu 
Robert, obra de Josep Llimona inaugurada en 1910, le sirven a Natàlia 
Esquinas Giménez para demostrar que el monumento conmemorativo 
trasciende su naturaleza artística para erigirse en símbolo de un ideal 
sociopolítico. Dos archivos de muy diferente contenido han constituido el 
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punto de partida de otros tantos trabajos: Rosa Maria Vidal Aguilar se sirve 
de un proceso judicial conservado en el Archivo Diocesano de Barcelona 
para analizar las relaciones clero-justicia en la Edad Media, en tanto que 
Roberta Bogoni descubre en la producción gráfi ca de Joan Miró custodiada 
en los archivos de la homónima fundación barcelonesa una fuente esencial 
para profundizar en el arte mironiano. Menos conocida resulta la fi gura del 
pintor Aleix Clapés, cuya infl uencia de las obras literarias de Jacint Verdaguer 
en distintos encargos para la familia Güell es el tema de estudio de Sebastià 
Sánchez Sauleda. De esta manera, el camino de la interdisciplinariedad 
emprendido en los primeros artículos en sus relaciones arte-música, culmina 
en este último en su manifestación arte-literatura.

Uno de los objetivos que, en el momento de su creación el 1 de abril de 2010, 
se marcó l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblematica. Art i Societat, fue 
la publicación de investigaciones científi cas en el campo del arte y de la 
historia, de la iconografía y de la emblemática. La vitalidad de los trabajos 
contenidos en el número 2 de la revista Emblecat da sobradas muestras 
de que tal propósito se ha logrado con creces, aunando disciplinas muy 
variadas en torno al estudio de las imágenes, portadoras de una luz que 
alumbra la naturaleza humana. Es momento ahora de degustar los frutos 
del trabajo bien hecho, y de hacer llegar nuestra más sincera felicitación al 
grupo de responsables, colaboradores e investigadores de Emblecat por 
haber hecho posible esta realidad en el ámbito cultural catalán.
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Francesc Fontbona

Institut d’Estudis Catalans

El número dos d’una revista de recerca –en aquest cas d’Emblecat- és 
gairebé més important que el número u, ja que si aquest és el fruit d’una 
empenta inicial, el segon número prova la continuïtat del projecte, i per tant 
la seva solidesa i seriositat. Per això a les hemeroteques hi ha molts més 
números uns de revistes que números dos.

Aquesta revista és òrgan de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica, 
Art i Societat i, des del començament, s’ha concentrat no sols a la primera de 
les seves dedicacions sinó també a les altres dues, de manera que Emblecat, 
en un sentit ampli, podem considerar-la també una revista d’història de l’art, 
incloent-hi lògicament la música en aquesta defi nició.

En aquest número hi trobarem les col·laboracions de diversos associats 
investigadors que ja apareixien en el primer número i que per tant el lector ja 
coneix: Laura Casal-Valls, Fàtima López, José Antonio Ortiz, Alma Reza, a 
part de l’ànima del projecte, Esther García Portugués. A més, Glòria Guirao 
Soro i Esther García a l’apartat Reportatges inclouen notícies d’actualitat 
dins del camp de les arts interdisciplinàries i del mercat de l’art.

També, Emblecat s’obre amb promptitud als temes de recerca dels nous 
associats i així, en aquest número Clara Beltrán participa amb la seva 
investigació sobre la decoració pictòrica de Pau Roig de la desapareguda 
botiga modernista barcelonina de música “Cassadó & Moreu”; Natàlia 
Esquinas ens dóna un nou tast de la seva ja intensa dedicació a la fi gura 
del gran escultor del Modernisme català, Josep Llimona; Sebastià Sánchez 
Sauleda aborda aspectes d’una fi gura rara i fi ns ara poc estudiada, malgrat 
que més d’un investigador s’hi ha acostat, el pintor simbolista Aleix Clapés; 
Roberta Bogoni vol endinsar-se en els orígens dels símbols que surten a 
l’obra de Miró. I l’ampli món de l’antropologia rep la dedicació de textos 
d’Alina Gavrus i Vicente de la Fuente, mentre Rosa Maria Vidal Aguilar tracta 
un aspecte sociològic del clergat medieval. 
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Benvingut sigui el número dos d’Emblecat, i més benvingut serà el tercer, 
ja que vista l’empenta inicial del projecte, segur que arribarà, tot consolidant 
d’aquesta manera una tribuna per tal que molts investigadors joves, amb 
sòlida formació universitària i que ja estan fent troballes interessants en els 
seus respectius camps de recerca, tinguin un canal mitjançant el qual donar-
les a conèixer en un context solvent. Mentre Emblecat els dóna aquesta 
plataforma notable, ells també han de contribuir amb el rigor i la qualitat dels 
seus estudis a que la revista esdevingui una publicació de referència.
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El ritual de pas en el poble momarlan*

Alina Gavrus
alina.gavrus@gmail.com

Resum
Els momarlani són coneguts com descendents directes dels dacis. Moltes de les seves 
tradicions, costums i supersticions més antigues encara es conserven. Els rituals de pas i, 
especialment, els d’enterrament, presenten com aquests costums i tradicions ancestrals 
s’uneixen en harmonia amb les doctrines cristianes, però sense perdre el seu signifi cat i 
simbolisme original.
Paraules clau: ritual de pas, momarlani, tradicions d’enterrament, strigoi.

Resumen: Ritual de paso en el pueblo momarlan
Los momarlani son descendientes directos de los dacios y muchas de sus tradiciones, 
costumbres y supersticiones más antiguas aún se conservan. Los rituales de paso y, 
especialmente, los de entierro, presentan cómo estas costumbres y tradiciones ancestrales se 
unen en armonía con las doctrinas cristianas, pero sin perder su signifi cado y el simbolismo 
original.
Palabras clave: ritual de paso, momarlani, tradiciones de entierro, strigoi.

 
Abstract: Rite of Passage through Momarlan People
Momarlan people are direct descendants of Dacians and many of their ancient traditions, 
customs and superstitions are still in use. Rite of passage and, specially, the burial ritual, show 
how these ancestral customs and traditions come together in harmony with the Christian 
doctrines, without losing its original meaning and symbolism.
Key words: Rite of Passage, Momarlani, burial traditions, strigoi.

*Agraïments a Vasile Corbei per la seva col·laboració en la preparació d’aquest article.

SECCIÓ: FESTES I TRADICIONS
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Els momarlani (fi g. 1) són un poble ramader que viu als monts Carpats al 
voltant de la vall del riu Jiu, anomenada Valea Jiului, a Transilvània. Es 
considera que podrien ser els descendents directes dels dacis, tant pels seus 
costums com per les seves tradicions ancestrals. 

Hi ha tres teories que intenten explicar el signifi cat de la paraula “momarlan” 
i el seu origen. La primera considera que ve del grec momos, ja que els 
momarlani s’anomenen entre ells també momo, que representa, segons les 
paraules de Ioan Dan Balan i Elisabeta Bogatan, “els homes que dominen, 

Fig. 1 El momarlan Baia Luca amb el vestit tradicional, davant de casa seva 
(1990-1994), Imatge cedida per Vasile Corbei.
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viuen dins de l’esperit de la terra, dins de l’ànima del lloc, bons criadors 
d’animals, guardians dels costums, de les tradicions dels ancestres dacis, els 
que es van negar a barrejar-se amb els desconeguts (anomenats barabe), 
vivint als monts, amb la front unida amb les estrelles”. La segona teoria 
presentada pels mateixos investigadors afi rma que ve dels antics sacerdots 
zamolxians que veneraven el déu Zamolxis1, el déu daci de la medicina. Els 
rituals es realitzaven davant d’unes estàtues de pedra anomenades homes 
de pedra, Oameni	 de	 Piatra, així com també momarle. L’última teoria 
afi rma que el nom prové de la paraula hongaresa maradvány i que signifi ca 
romanent, és a dir, romanent dels dacis (Balan, Bogatan, 2011:5). No obstant 
això, el momarlan Vasile Corbei opina que es refereix a “una persona que 
aprecia la vida, però sense descuidar la mort” (Gavrus, 2012-a).

Les tradicions i els costums més ancestrals dels momarlani s’han anat 
barrejant, al llarg del temps, en harmonia, amb la religió, i així, les tradicions 
d’enterrament representen, com en d’altres costums, tant les creences 
paganes com les cristianes. Encara continuen enterrant els morts a prop 
de casa seva i no als cementeris, ja que consideren que la família, tan viva 
com morta ha d’estar unida, així com per a salvaguardar la propietat de la 
terra davant de l’expropiació per part de la indústria minera. Aquests petits 
cementiris familiars de prop de casa han rebut el nom de tombes de jardí2. 

Quan mor una persona sonen les campanes tres vegades, per anunciar 
l’esdeveniment i es porta la bandera mortuòria anomenada prapure, feta 
de tela negra, que es posa a sobre de la casa del difunt. Els següents tres 
dies segueixen sonant les campanes tres vegades al dia: al matí, al migdia 
i a la nit. Tots els veïns es reuneixen i es comencen els preparatius per a 
l’enterrament. Dels preparatius s’ocupen només els veïns i mai la família. Es 
renta el mort, les dones si és dona, i els homes si és home; es vesteix amb 
roba bona i es posa al taüt. L’aigua amb la qual es renta es considera que 
purifi ca el cos i l’ànima pel pas a la nova vida al més enllà i, dins del ritual de 
l’aigua morta-aigua viva, com l’aigua morta (Radu, 2012).

1Heròdot presenta el déu Zalmoxis com el déu de la medicina al qual alguns 
també anomenen Gebeleicis, el déu ós. (1999:434)
2 L’estudi de Balan i Bogatan reafirma la informació proporcionada per Vasile 
Corbei: Així com s’ha vist, gran part dels morts momarlani  són enterrats dins 
del jardí a prop de la casa. No tots, és veritat, alguns són enterrats al cementeri 
del poble. Però és una gran tranquil·litat per a un momarlan  saber que es 
mudarà de casa seva al jardí. I per l’últim, l’instint de propietat del camperol 
ha generat el desig de ser enterrat a la seva terra, deixant als descendents amb 
‘l lengua de mort’ el seu desig. (2011:348-349)
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A continuació passen a l’escena de la celebració unes persones que es 
poden titllar de “coneixedores”, que no deixen de ser els avis del poble en 
qüestió, els quals s’encarreguen de la pràctica del descantec. Aquesta 
consisteix, per un costat, en una pregària per tal que el mort es porti bé i no 
surti del taüt, es quedi 40 dies comptant les llavors de rosella i no es torni 
strigoi3. Per l’altre costat, els mateixos coneixedors el maleeixen, ja que, si 
no fa cas, rebrà el seu càstig fent-se mal amb les punxes de les fl ors d’spin 
i amb la dalla rovellada. 

El taüt, amb el mort a dins, és subjecte d’una sèrie de premisses: es guarda 
en una habitació on les fi nestres i tots els miralls o qualsevol altre objecte 
que pugui refl ectir el cos del mort es cobreixen amb teles negres, ja que es 
diu que si el seu esperit, que encara es troba dins de la casa, es veu refl ectit 
ja no podrà passar al més enllà. També s’amaguen tots els gats, perquè es 
considera que poden robar-li l’ànima, així com els gossos, perquè creuen 
que, si un gos passa per sota del taüt, el mort es torna strigoi. D’altra banda, 
la família s’encarrega de vigilar-lo durant tres dies amb l’obligació de no 
deixar-lo sol ni un moment perquè sinó correria el perill de tornar-se strigoi, 
o bé un strigoi li pot robar l’ànima, o altres persones que fan encanteris 
podrien sostreure objectes personals del mort per utilitzar-los en pràctiques 
malignes4. Per aquest motiu, al costat del cap del mort ha d’haver sempre una 
espelma encesa5. Així mateix, durant aquests tres dies, els veïns preparen 
menjar i festegen la mort, ja que els momarlani consideren la mort com un 
pas cap a una vida millor, en què es deixa enrere la vida terrenal plena de 
sofriments i de dolor6. 

3 Vasile Corbei defineix els strigoi com esperits que per qualsevol raó no poden 
arribar al més enllà. Aquests se suposa que surten de la tomba i fan malifetes: 
provoquen la mort d’animals, sequeres o pluges que fan malbé les collites, etc. 
També es considera que les persones que en vida feien encanteris i bruixeria, 
així com les persones malèvoles, les nascudes de relacions incestuoses, etc. 
tenen més possibilitats de tornar-se strigoi que les altres i per això s’han de 
prendre més mesures de seguretat durant l’enterrament. Es diu que a aquests no 
els agraden els alls i  les f lors d’spin (f lors amb punxes) i de calcie (f lor de color 
groc que f loreix a la primavera en zones pantanoses). (Gavrus 2012-a)
4 Aquestes pràctiques dominadores van més enllà de la usurpació de l’ànima del 
mort, perquè també s’aplica a noies que utilitzen els objectes per a encanteris 
d’amor. (Gavrus 2012-a)
5 Balan i Bogatan consideren que l’espelma encesa és més una reminiscència dels 
antics rituals dacis que no pas una influència cristiana, ja que a Ghelbeleisis (el 
déu de la l lum) només s’hi podia arribar amb l’arma en mà o amb una espelma 
encesa. (2011:332)
6 Balan i Bogatan presenten al seu llibre que “per als jieni  (sinònim de momarlan) 
la vida de després no es concebuda com ho ensenya la dogma cristiana, com una 
recompensa o un càstig etern pels fets de la vida terrestre, sinó d’una manera 
molt propera al Zamolxisme, ja que a través dels seus rituals d’enterrament, 
ells també conceben la vida en el més enllà com una continuació eterna de les 
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Aquest pas de la vida a la mort es pot interpretar de dues maneres: per 
la vigilància alegre del mort (priveghi	 vesel) i la trista (priveghi	 trist). El 
priveghi	vesel es dóna quan al mort li ha arribat l’hora, previsible o per causes 
naturals, i llavors tots passen a estar alegres i, fi ns i tot, juguen a jocs com 
per exemple el baza, joc en el qual un jove, amb els ull tancats es col·loca 
al mig del grup, un del grup el colpeja i el noi del mig ha d’endevinar qui ho 
ha fet; també d’altres jocs, com el mort que es mou, en el qual un noi mou la 
mà del mort per a espantar als presents, especialment a les àvies; o el joc de 
la mort, en el qual un noi es posa un llençol blanc a sobre, agafa una dalla 
a la mà i entra adoptant el paper de la mort7. El priveghi	trist8 es dóna quan 
mor un jove o una jove abans d’hora i en aquest cas la vigilància és més 
solemne. En totes dues tipologies, les persones que es volen acomiadar del 
difunt segueixen un ritual que consisteix en encendre una espelma amb la 
llum que prendran de l’espelma que hi ha encesa al costat del cap del mort i, 
així encesa, es dóna a la persona que el vigila i li diu: Dumnezeu	sa-l/o	ierte	
(Que Déu el/la perdoni) i qui la rep contesta Dumnezeu	sa	 te	auda (Que 
Déu t’escolti), apagant-la i dipositant-la al costat d’altres espelmes portades 
de la mateixa manera. Així, durant aquests tres dies es repeteix el ritual com 
a forma de salutació als familiars del difunt, sigui a casa o al carrer.

El dia de l’enterrament, la feina recau sobre uns homes del poble, bé amics o 
veïns, sempre nombre senar, cinc, set, nou, etc., que s’encarregaran: alguns 
de fer el forat a terra on es posarà la copalna, o sigui el revestiment de fusta 
que protegirà el taüt; d’altres de fer aquest revestiment; d’altres de portar 
el taüt a les espatlles fi ns a la tomba i un per a portar la creu. El forat s’ha 
de vigilar fi ns que s’acabi el procés d’enterrament, ja que la terra pot ser 
utilitzada en encanteris o també pot entrar un strigoi a dins a l’espera del cos. 

A continuació el protagonisme de la celebració el tenen els nens que, 
segons la recerca de Balan i Bogatan reben 24 panets especials, anomenats 
colacei, que tenen a dins una moneda que representa el pagament de les 
24 fronteres del cel que l’ànima del difunt ha de passar (Balan i Bogatan 
2011:345). No obstant això, el momarlan Vasile Corbei manifesta que no 

activitats terrestres. (2011:330)
7 Dels nombrosos jocs que s’han arribat a jugar tradicionalment, els esmentats 
en l’estudi són els més practicats, segons el momarlan  Vasile Corbei. (Gavrus 
2012-a)
8 En el seu estudi, Balan i Bogatan presenten la vigilància trista de la següent 
manera: per a les persones que la mort els arribava de sobte, així com a les 
persones joves, no es podia fer priveghi vesel  i  es plorava tota la nit. Així mateix 
passava a les cases benestants, on la família no permetia els jocs alegres durant 
el priveghi .  (2011:337)
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sempre, en els pobles, hi ha 24 nois i, en aquest cas, el ritual es manté sense 
que sigui obligatori donar 24 panets amb moneda a dins (Gavrus 2012-a).

El mort és enterrat amb una sèrie de sortilegis: alguns per a protegir-lo, com 
és el cas de l’encens; d’altres perquè s’entretingui durant els 40 dies que 
ha de passar dins del taüt, com les llavors de rosella i els grans de pebre; 
d’altres per a desanimar-lo a sortir com els alls; i d’altres perquè li facin mal 
si fi nalment decideix sortir, com la dalla rovellada i les fl ors d’spin. A més a 
més, se li posen dues monedes als ulls, que són els diners que ha de pagar 
al barquer, segurament Caront de la mitologia grega, encarregat de portar 
l’ànima al més enllà. 

Abans de cobrir amb terra el taüt, la gent tira monedes per la por de somniar 
amb el mort, i si succeeix, aquests hauran de regalar el que el mort els ha 
demanat en el somni, que segons la creença dels momarlani pot ser un got 
d’aigua, roba, etc. El sacerdot llença vi i aigua beneïda a sobre el taüt en 
forma de creu i tira, amb la punta de la pala, terra dels quatre punts cardinals 
a dins de la tomba. Si el mort és jove i solter, uns amics, sempre nombre 
senar, han d’anar a buscar un avet9, que serà més gran o més petit en 
funció de l’edat del difunt. Aquest avet s’ha d’adornar amb mocadors i teles 
de colors, com a símbol del casament del qual no va poder gaudir i s’ha de 
posar al costat esquerra de la creu, on es deixarà durant un any. Si el noi 
o la noia s’havia compromès, s’ha de posar una tela negra, anomenada 
naframa, a la punta de l’avet. Un altre element important és la creu. Aquesta 
acostuma a ser de fusta i porta la decoració d’un ocell, perquè, segons les 
creences momarlan, l’esperit puja al cel en forma d’ocell10.

Després de l’enterrament s’acostuma a celebrar una nova festa o àpat ritual 
anomenada pomana, a la qual hi va tothom. Allà es menja i es beu i no hi pot 
faltar el plat típic d’aquest dia anomenat pasat, que es fa amb blat de moro 
picat, mantega, formatge i llet. 

També se sacrifi quen vaques i ovelles, que són cuinades només pels homes 
aliens a la família, i que correspon al menjar que el mort podrà portar-se a la 

9 No està clar quin és el seu significat, però segons Balan i Bogatan alguns 
investigadors creuen que l’avet simbolitza a la deessa dacia Bendis, la protectora 
dels boscos, així  com a símbol de la vida eterna, ja que és sempre verd, però 
també com a homenatge a la Magna Mater (la gran mare) com era coneguda la 
deessa Cibeles confosa aquí amb la terra que ho rep tot ( 2011:353).
10 Segons Balan i Bogatan el costum precristià de col·locar un ocell al cap de 
la tomba és una herència dels dacis i asseguren que ve d’una tradició basada 
en la creença que, 40 dies després de la mort, l’ànima se’n va en forma d’ocell  
(2011:350).
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nova vida. La família regala als assistents, a més del menjar, animals vius, 
objectes, mobiliari, etc., a excepció d’armes o cavalls, que es vinculen amb 
la guerra, ja que el destí del difunt és un món de pau i tranquil·litat. 

El momarlan Vasile Corbei comenta com és el ritual que s’ha de realitzar 
abans de la pomana. Els familiars reben els assistents amb un vaset 
d’alcohol, un pa rodó, colac, i una espelma encesa que es donen dient: Sa-i	
fi	e	pomana	lui/la…,	fi	e	iertat/a (que li arribi a…, sigui perdonat/da” i es diu el 
nom del difunt). Els que reben l’ofrena contesten Dumnezeu	sa	primeasca 
(que Déu rebi), als quals se’ls respon: Dumnezeu	 sa	 te	 auda (que Déu 
t’escolti).

L’àpat ritual s’ha de realitzar com a mínim tres vegades: una just després de 
l’enterrament, una altra a les sis setmanes de l’enterrament i l’altra a l’any. 
Almenys un menjar ha de ser de post, o sigui que no hi hagi ni carn, ni peix, 
ni ous, ni llet o productes que en continguin, ni qualsevol altre producte que 
provingui dels animals. En aquest cas el pasat es fa només amb blat de 
moro i sucre o mel. 

Durant aquests dies es considera que l’ànima del mort encara vaga per 
la terra i visita els seus familiars i amics dels quals s’acomiada, però si la 
defunció es produeix durant la Pasqua, l’esperit va directament al cel, ja que 
durant aquesta setmana, està obert. Per ajudar-lo a anar-se’n al més enllà, 
cada matí la tomba s’ha de tamaia, o sigui que un familiar ha de donar tres 
voltes a la tomba amb brases incandescents i encens anomenat tamaie i, una 
vegada acabat el procés, ha de portar una galleda d’aigua a un veí. L’aigua 
tanca el procés anomenat aigua morta – aigua viva, que es va començar 
amb el rentat del cos del mort, i es considera viva perquè té el poder de refer 
el cos i l’ànima, d’anul·lar la mort i fer possible el ressorgiment en l’altra vida 
(Radu 2010). 

Si en aquest període de temps es produïen uns mals esdeveniments 
com sorolls que fi ns llavors no s’havien escoltat, animals que apareixien 
mossegats, o qualsevol altre fet que podia inquietar, s’organitzava, amb gran 
secret, la caça del strigoi a la seva tomba, on es desenterrava per a veure 
si continuava com l’havien deixat. Els avis del poble momarlan expliquen 
que hi han hagut casos en què els morts apareixien amb pells d’animal a 
la boca, o bé amb el cos de costat, o que el cos encara no havia iniciat la 
descomposició. En aquests casos, per a acabar amb l’strigoi, se li havia de 
clavar una estaca de fusta al cor que després es treia i es cremava, mentre 
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es recitava un descantec. Aquesta pràctica està prohibida tant per l’església, 
com per la llei, ja que l’obertura de qualsevol tomba es considera profanació.

El dia 1 de novembre11, dia dels morts, segons les creences momarlan, el 
cel es torna a obrir, per segona vegada a l’any, i les ànimes dels morts tornen 
a la terra. Els momarlani, per celebrar-ho, adornen les tombes amb teles 
de colors, fl ors i espelmes. També fan un parastas: les dones carregades 
amb uns cistells amb vi i pa en forma de creu van a l’església, on el sacerdot 
beneeix els cistells de tots i després passa tomba per tomba per a mullar-les 
amb el vi consagrat, en forma de creu. Una vegada més és fa una pomana 
repartint el pa i el vi, productes que es considera que arriben al difunt i així 
pot celebrar el dia amb la família.

El poble momarlan ha sabut guardar les seves tradicions i supersticions 
més ancestrals al llarg del temps i les ha sabut transmetre de generació 
en generació tot superant les difi cultats que els han anat sorgint, així com 
combinar-les i adaptant-les a la religió. Aquestes tradicions ancestrals dels 
dacis són relatades en la Història d’Heròdot com l’estranya costum de plorar 
pel naixement d’un nadó i de festejar la mort (1999:490). En la descripció 
de l’enterrament d’un home adinerat l’historiador afi rma que exposen durant 
tres dies el difunt i celebran un banquet per al qual sacrifi quen víctimes, 
després d’haver-lo plorat (Heròdot 1999:491). Aquest text, que coincideix 
amb el costum dels momarlani de vigilar el mort durant tres dies i després 
de celebrar l’àpat ritual anomenat pomana amb el corresponent sacrifi ci 
d’animals, així com el fet de plorar pels familiars. 

Dins del ritual de l’enterrament també es troben vestigis d’altres cultures 
ancestrals com ara de la cultura grega i romana. El barquer que porta 
l’ànima del difunt cap al més enllà recorda la mitologia grega i al barquer 
Caront, a més de la creença, segons Pierre Grimal, que tant els grecs com 
els romans entenien la inhumació com un deure sagrat, ja que negar la 
sepultura signifi cava condemnar l’ànima del mort a errar pel món, un fet 
que provocava un greu perill per als vius (Grimal 2011:33). Aquesta creença 
recorda la por manifestada pels momarlani a l’ànima que vaga pel món 
durant els 40 dies, associada als grans mals que el poble pot patir.

11 El momarlan  Vasile Corbei afirma que el dia dels morts originàriament se 
celebrava després de la Pasqua i que aquest dia encara es decoren les tombes, 
però que el dia 1 de novembre es considera el dia més important, a causa 
segurament de la influència internacional. Informa també que dins del calendari 
cristià ortodox hi ha dissabtes anomenats dissabtes dels morts quan es realitzen 
recordatoris del difunt. (Gavrus 2012-a)
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Una altra cultura ancestral molt més llunyana, amb la qual els momarlani 
comparteixen creences, prové del poble prehispànic mexicà, de la que 
encara es conserven tradicions lligades amb la mort, a qui aquesta cultura 
considerava com un renéixer constant (López Casillas 2008:11). Aquestes 
arrels que vinculen les dues cultures han portat cap a tradicions semblants 
per al dia dels morts. A Mèxic, els dies 1 i 2 de novembre són dies dedicats als 
difunts, festa en la qual decoren les tombes i un altar amb fl ors i menjar amb 
l’objecte de rebre les ànimes dels difunts que els venen a visitar (Brandes 
2000). També elaboren el Pa de Mort i calaveritas de sucre, que són uns 
preparats que és fabriquen només per a aquest dia. Tal com s’ha explicat 
en aquest article, els momarlani també esperen retrobar-se amb les ànimes 
dels difunts el dia 1 de novembre, i com els mexicans també adornen amb 
creus i fl ors les tombes, a més de compartir el pa i el vi a fi  que el difunt pugui 
celebrar aquest dia amb els vius.

La doctrina cristiana ortodoxa també va deixar la seva empremta en les 
tradicions momarlan. Molts costums van prendre un caràcter religiós i molts 
símbols es van cristianitzar com és el cas, per exemple, de l’ús de l’aigua 
beneïda i la benedicció dels cistells amb vi i pa preparats per al parastas 
en el dia dels morts. Així, la pomana que s’ha de servir sense res que 
provingui dels animals, recorda els dejunis que es realitzen abans de les 
grans celebracions cristianes. Aquesta adaptació i barreja amb la doctrina 
cristiana té com objecte garantir la supervivència de les creences paganes 
més ancestrals.

Dins la mateixa cultura es pot observar també una clara relació entre les 
tradicions de pas: el naixement, el casament i la mort. Així, trobem un punt 
en comú l’avet elaborat i guarnit per al casament i que, en cas d’una mort 
prematura d’un jove solter, també s’ha d’adornar i deixar al costat de la tomba 
durant un any. Els quatre punts cardinals també són una altra constant en la 
vida dels	momarlani, ja que per al casament, la núvia llença aigua dibuixant 
els quatre punts cardinals, mentre que a l’enterrament, el sacerdot tira terra 
sobre la tomba en direcció als quatre punts (Gavrus 2012-a). La protecció 
contra els strigoi també apareix en diverses festes cristianes. Per exemple, 
antigament coincidien amb les festes paganes de la renovació de la natura 
amb les estacions, com la festa de Sant Andreu a la tardor i la de Pasqua a 
la primavera.  Concretament, durant la festa de Sant Andreu, els momarlani 
posen alls a les portes i a les fi nestres per a protegir-se dels possibles 
atacs dels strigoi, que, segons la tradició, durant aquest període ataquen la 
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família, mentre que durant la festa de Pasqua, cal salvaguardar els estables 
amb fl ors d’spin i de calcie, ja que a la primavera els strigoi ataquen només 
els animals (Gavrus 2012-a).

Els momarlani presenten una cultura plena de supersticions i creences 
sobrenaturals, amb ànimes que sobreviuen a la mort, poden vagar pel món 
fent malifetes i tenen por dels alls i només poden ser allunyats amb una 
estaca de fusta clavada al cor. Per aquest motiu, qui diu que les creences 
dels momarlani no van inspirar Bram Stoker12 en escriure Drácula?
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Guanajuato Triunfante. Fiesta jesuita en una ciudad 
novohispana

Alma Reza
alma.emblecat@gmail.com

Resumen 
El estudio de la fi esta barroca en la Nueva España, heredera de la tradición europea, nos presenta 
la oportunidad de conocer los elementos iconográfi cos, emblemáticos y propagandísticos 
presentes en la imaginería local. El texto que describe la fi esta celebrada con motivo de la 
dedicación del templo de la Compañía de Jesús en una de las ciudades mineras más prósperas 
de la Nueva España en el siglo XVIII, tiene un especial interés, ya que desafortunadamente, 
para esta zona, es el único ejemplo que se conserva.
Palabras clave: Fiesta barroca, Nueva España, Guanajuato, Siglo XVIII

Resum: Guanajuato Triomfant. Festa jesuïta en una ciutat novohispana  
L’ estudi de la festa barroca a la Nova Espanya, hereva de la tradició europea, ens presenta 
l’ oportunitat de conèixer els elements iconogràfi cs, emblemàtics i propagandístics presents 
en la imatgeria local. El text que descriu la festa celebrada en honor a la dedicació del temple 
de la Companyia de Jesús en una de les ciutats mineres més pròsperes de la Nova Espanya al 
segle XVIII, té un especial interès, ja que malauradament, en aquesta zona, és l’únic exemple 
que es conserva. 
Paraules clau: Festa barroca, Nova Espanya, Guanajuato, Segle XVIII

Abstract: Triumphant Guanajuato. Jesuit celebrations in a novohispana city 
Th e study of the baroque festival in New Spain, heir of the European tradition, allow us 
to have the opportunity to meet the iconographic, symbolic, and propagandistic elements 
present in the local imagery. Th e text describing the party held in honor of the dedication of 
the temple of the Society of Jesus in one of the most prosperous mining towns of New Spain 
in the eighteenth century, has a special interest, because unfortunately, in this area, it is the 
only surviving sample.
Key words: Baroque Festival, New Spain, Guanajuato, XVIII Century.
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A Luis Serrano In	Memoriam

El  Rasgo	breve	de	 la	 grandeza	guanajuateña1 es un texto publicado en 
1767 con motivo de la dedicación del Templo de la Santísima Trinidad de la 
Compañía de Jesús en la ciudad de Guanajuato.2 Son muchos los ejemplos 
que registran este tipo de celebraciones en diversas ciudades del territorio 
novohispano, sin embargo para Guanajuato es importante por dos razones; 
es el único de su género en la historiografía local que se conserva y fue 
publicado unos meses antes de la expulsión de los jesuitas de los territorios 
hispanos. En él quedó refl ejado además de los detalles de la construcción 
del templo y la descripción de la fi esta, el apoyo y la simpatía de la población 
a la Compañía.

Después de la publicación del panegírico en 1767 se hizo una segunda 
edición publicada por la Editorial Academia Literaria de México en 1957 y 
una edición facsimilar realizada en 1997.3 Son pocos los estudios que se 
han hecho sobre este texto, generalmente es utilizado como fuente para el 
estudio de la arquitectura local ya que describe detalles sobre la construcción 
del edifi cio, pero no se conoce ningún trabajo que establezca la infl uencia 
jesuita en el programa iconográfi co de los fastos. El presente trabajo es 
un primer acercamiento al contenido simbólico y emblemático de la fi esta 
barroca Guanajuatense.

La presencia de la Compañía de Jesús en Guanajuato, comenzó en el siglo 
XVI pero no fue hasta 1732 que se establecieron en la ciudad. Ese mismo 

1 Rasgo breve de la grandeza guanajuateña generoso desempeño con que celebró la regocijada 
dedicación del suntuoso templo  de la sagrada compañía de Jesús que a sus expensas erigió, 
solemnizada en el octavario con que anualmente obsequia a su santísima patrona y madre la 
señora de Guanajuato, madrina del nuevo templo, siendo Diputados  Don Vicente Manuel de 
Sardaneta y Legaspi, regidor y alcalde provincial y Don Antonio Jacinto Diez Madroñedo, que 
lo son de la minería, la que generosa erogó todos sus gastos. Con las licencias necesarias. en la 
imprenta del Colegio Real de San Ignacio de la Puebla. Año de 1767 (1997) Edición facsimilar, 
México, Archivo del Estado de Guanajuato. 
2 Guanajuato, México, población minera que durante el siglo XVIII fue uno de los mayores 
productores de plata de la Nueva España. Ver: Brading (1994) Mineros y comerciantes en el 
México Borbónico. 1763-1810
3 En el  Prólogo de la  edición facsimilar Luis Serrano explica que el texto preliminar de la 
edición de 1957 está fi rmado por Gonzalo Obregón quien atribuye la autoría del panegírico al 
jesuita Nicolás Noroña. Serrano es el único autor que establece la importancia del Rasgo breve 
en el marco de la fi esta barroca novohispana
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año se fundó el hospicio, comenzando así su labor educadora en una casa 
cedida para ese fi n; treinta años después en 1761 se concluyó el edifi cio 
del Colegio que estaría unido al Templo proyectado por el padre Betlemita 
Fray José de la Cruz. La construcción se comenzó el 30 de julio de 1745, 
coincidiendo con la festividad de San Ignacio, patrón de la Compañía y 
estaría dedicado a la Santísima Trinidad a petición de Doña Josefa Teresa 
de Busto y Moya, principal benefactora del Colegio (Guevara 2003:73-74), 
razón por la que la fachada presenta un medallón sobre la puerta principal 
con la imagen de la Trinidad.4 (fi g. 1)

Durante su breve estancia en tierras 
guanajuatenses, que no superó los 35 
años, los jesuitas establecieron una 
buena comunicación y entendimiento 
con los habitantes, su convivencia y 
afecto quedó demostrado durante 
los días posteriores a la Pragmática 
de Expulsión; la ciudad al completo 
se unió para defender y ayudar a 
los padres jesuitas que intentaron 
permanecer escondidos entre la 
población.5 

La construcción del Templo estuvo 
promovida principalmente por el 
padre Jesuita José Joaquín de 
Sardaneta y Legaspi, que contó con 
el apoyo de su hermano el Marqués 
de San Juan de Rayas y de todos los 
mineros  acaudalados, los operarios 
de las minas y los ciudadanos. 
(Guevara 2003:79) motivo por el 

que todos los habitantes estuvieron muy pendientes del desarrollo de la 
construcción y de todos los preparativos de la fi esta. 

4 Tras la expulsión jesuita, el Templo de la Trinidad estuvo cerrado durante 27 años. En 1794 
se entregó a la Congregación de los Filipenses y cambió su denominación por Oratorio de 
San Felipe Neri. 
5 (A.H.G. Ramo Militar. Expediente 5, 1767). En este largo expediente se describen los 
interrogatorios a todas las personas que ayudaron a esconderse a los padres jesuitas.

Fig.1 Detalle de fachada del templo de la 
Santísima Trinidad. Fotografía de Beatriz 
Arredondo 
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La fi esta como espacio emblemático

La capacidad didáctica de la fi esta barroca novohispana como espacio de 
persuasión, comunicación y propagación de ideas, radica en la producción 
visual de imágenes, alegorías y metáforas de tradición occidental 
sincretizadas con manifestaciones de la imaginería local. Guanajuato no fue 
la excepción, aunque no se han localizado ejemplos gráfi cos de fi estas, sí 
han quedado registradas por ejemplo las celebraciones que con motivo de 
bodas, juras y decesos de Reyes se llevaban a cabo por orden Real.6

El programa iconográfi co preparado para esta ocasión no fue al azar, 
como lo demuestra María Bernal (2005:32-33) en sus diversos estudios 
sobre la simbología jesuita en los fastos. La iconografía desarrollada por 
la Compañía de Jesús en sus fi estas peninsulares obedecía a un riguroso 
diseño simbólico. En tierras novohispanas se trasladaría casi de manera 
idéntica sincretizándose con algunas tradiciones locales, pero conservando 
en esencia la tradición occidental. 

El  Rasgo	breve (1997:16-17) señala que la celebración de dedicación del 
Templo de la Trinidad fue semejante a las procesiones que organizaban los 
jesuitas para la fi esta de Corpus en la que se potenciaban los elementos 
representativos de su universo emblemático; la presencia de San Ignacio 
de Loyola, la representación de las naciones, los cuatro elementos, danzas 
de temas bíblicos, mitológicos e históricos, fi guras como el sol, el águila o la 
presencia y participación de los gremios con sus banderas y estandartes, las 
órdenes religiosas, la representación de comedias, también la construcción 
de invenciones o arquitecturas efímeras acompañadas de luminarias y 
música, etc.

Los gastos generados por la fi esta estuvieron divididos y organizados entre 
los participantes: el primer día le tocó al Ayuntamiento y al clero; el segundo 
al Convento de San Pedro de Alcántara; el tercer día al Hospital de Belén; 
el cuarto al Hospicio de los Mercedarios; el quinto día a la orden tercera; 
el sexto a los comerciantes; el séptimo a los mineros, y el último día a la 
Compañía de Jesús.

Las invitaciones que se enviaron eran una lámina ilustrada con la fachada 
6 El cronista Lucio Marmolejo (1967:220) registra las juras de los reyes como la de Felipe V 
en 1701, la proclamación del heredero príncipe de Asturias en 1710 con gran regocijo, o las 
fi estas ordenadas por el Ayuntamiento en 1766 para celebrar el matrimonio del príncipe de 
Don Carlos con la princesa Luisa de Parma, se organizaron misas, iluminaciones, corridas de 
toros y demás festejos acorde al real evento.
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del templo con un mote inspirado en Ezequiel, 46  Porta	die	autem	sabbati	
aperietur	et	princeps	 intrabit	per	 viam	vestibuli “Pero en el día de reposo 
se abrirá y el príncipe entrará por el portal” haciendo alusión al día que 
vendrá la señora con su hijo santísimo en los brazos. En las cercanías de las 
puertas de acceso al templo se pintaron representaciones de la Virgen de 
Guanajuato con las llaves en la mano derecha y el mote: venit jesus januis 
clausis “Vino Jesús las puertas cerradas” así como una representación de 
una multitud con el mote: Erat	omnis	civitas	congregata	ad	januam “La ciudad 
entera estaba agolpada a la puerta”. En esta primera jornada la reiteración 
del nombre Jesús enmarca la fi esta y deja patente quien es el verdadero 
protagonista.

La fi esta se llevó a cabo en el mes de noviembre durante el octavario de la 
Virgen de Guanajuato que fungió como madrina del acontecimiento, sin lugar 
a dudas un gesto de respeto por parte de la Compañía a la tradición local 
que tenía gran arraigo y devoción por dicha festividad. El 8 de noviembre 
de 1765 se bendijo con toda solemnidad el nuevo Templo, se cantó un 
Te	Deum y se anunció a la ciudad mediante repique de campanas. Al día 
siguiente como encargado del primer día de la fi esta, el Ayuntamiento sacó 
la imagen de la Virgen, adornada con un manto de piedras preciosas regalo 
del gremio de minería para la ocasión. La procesión dirigió sus pasos desde 
la Parroquia hasta el nuevo Templo y una vez ahí el Juez Eclesiástico tomo 
de las manos de la Virgen las llaves y las entregó a Vicente Manuel de 
Sardaneta y Legaspi, Marqués de San Juan de Rayas y representante del 
gremio minero. Dicho gremio fue el invitado de honor por ser el patrocinador 
principal de la construcción.

Desde el primer día y durante el resto de las fi estas se contó con la 
participación de un coro de las Casas de la Profesa de la ciudad de México, 
Querétaro y Valladolid.7 El primer día de festividades se cerró con fuegos de 
artifi cio al compás del repique de las nuevas campanas.

La ciudad se adornó con enramada como en los días del Corpus8 y las 
señoras y señores de las casas principales, desde sus balcones lucieron sus 
mejores trajes. Acompañados por música, participaron en el desfi le todas 
las Cofradías, los representantes de la Catedral de Valladolid, el Gremio 

7 Valladolid, actual ciudad de Morelia Michoacán, México.
8 Sigaut, 2011:123 indica que en su origen la fi esta del Corpus Christi era una celebración 
reverente y al mismo tiempo alegre, que optó por la forma procesional que el cristianismo 
heredó de la tradición romana y de algunos elementos del Carvanal.
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de Comerciantes, la Compañía de Granaderos y en un lugar importante de 
la procesión las imágenes de San Ignacio y San Pedro. La procesión hizo 
pozas o paradas en diversos altares efímeros que se construyeron a lo largo 
del trayecto. Reunidos en la plaza de la Iglesia y una vez entregadas las 
llaves para la apertura del nuevo edifi cio, entró la procesión al completo. 
Durante los ocho días que duró la fi esta la iglesia permaneció abierta y llena 
de público curioso y emocionado, no cesó la música, las misas acompañadas 
de coros que estrenaron repertorio para la ocasión y que causaron gran 
expectación como los coros italianos de la época (Rasgo 1997:30). 

Es de especial interés el carro triunfal que desfi ló siguiendo el programa 
iconográfi co claramente jesuita y que resultó una declaración de intenciones 
de la ciudad como demostración de afecto a la Compañía de Jesús, debido 
a que era del conocimiento popular que en otros reinos como Francia o 
Portugal ya habían sido expulsados un año antes. Los emblemas que 
presenta el carro triunfal describen detalladamente las líneas doctrinales de 
los ignacianos. Aunque el Rasgo	breve	carece de representaciones gráfi cas, 
es posible seguir las referencias iconográfi cas y sus fuentes emblemáticas a 
través de las detalladas descripciones del autor, los motes y los sonetos que 
acompañan a cada dibujo simbólico.

El carro iba precedido de personajes con trajes alegóricos a las naciones y 
tirado por representaciones de las cuatro partes del mundo, que signifi caba 
la universalidad jesuita (Bernal, 2005:3). En el centro del carro iba un 
personaje vestido con el estandarte del nombre de Jesús con el mote Arma	
Militiæ	societatis, “Las armas de la alianza militar”. 

En el frontispicio o lienzo principal de la cabeza del carro se pintó el escudo de 
armas de Guanajuato, que representan la Fe ciega (fi g. 2), y junto al escudo, 
el nombre de Jesús con el siguiente elogio: “A mayor gloria / de la compañía 
de Jesús/ en celebridad/ del Augusto Templo/ que ha erigido en este lugar/ 
para benefi cio común/ en recompensa/ de los denigrantes insultos que 
padece/ del error y de la imbidia/ y para publico monumento/ de la gratitud/ 
de la Muy Noble Leal Ciudad/ y Real de Minas/ de Guanajuato/ que así con 
triumphos/ victorea, aclama, engrandece/ sus afanes, su merito, su gloria/.” 
(Rasgo 1997:31) Con este texto queda demostrado el agrado por la nueva 
construcción y el apoyo incondicional por parte de la ciudad a los ignacianos.

En la cabeza del carro se dejaba ver entre peñas un águila que tomando a 
uno de los polluelos con las garras lo levantaba en acción de presentarlo 
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al sol con el mote: Ut	Aquilae	juventus	
tua “Tu juventud como el águila”. 
La referencia directa de este primer 
emblema que encabeza la máquina o 
carro, la encontramos en Hernando de 
Soto (1599), Emblema 37 y Sebastián 
de Covarrubias Horozco (1610), 
Emblema 79, en ellos el vuelo del 
águila y la prueba a la que somete 
a sus polluelos, signifi ca un camino 
espiritual, una prueba por la que tienen 
que pasar los iniciados y los fi eles que 
deben probar su limpieza de espíritu.9

En el costado derecho estaba 
representado un huerto de cedros y 

árboles robustos y algunas plantas más sencillas que regaba una fuente 
con el mote: A	máximo	usque	ad	mínimum “Desde el más grande al más 
pequeño”. Juan Francisco de Villava en sus Empresas	 Morales	 (1613), 
Empresa 5 explica que en las Escrituras el cedro describe a los soberbios y 
elevados, que no ceden ante nada y se quiebran ante el viento, los compara 
con los juncos o plantas más delicadas que se inclinan y nunca se rompen 
por que están dispuestas a humillarse ante Dios. La fuente en este contexto 
podría signifi car la ayuda divina para lograr una actitud recta y humilde, pero 
alimentada por la fe.

En el costado izquierdo sobresalía una roca entre las aguas del mar y en ella 
un templo con su muralla a la que batían encrespadas olas y el mote Super 
hanc petra, “Sobre esta roca”. Alude a la referencia bíblica de Mateo, 16, en 
la que Jesús dice a su discípulo Pedro que sobre él fundará su Iglesia; pero 
también encontramos otra clave en el emblemista Diego Saavedra Fajardo 

9 García Arranz (1996: 185-186) encuentra referencias desde la edad media y en tratadistas 
del siglo XVII. Dice que para Archibald Simons en su obra Hierog Volat, los polluelos que son 
capaces de contemplar la luz solar son los hombres píos, que pueden soportar con fi rmeza los 
rayos de Cristo como Sol de Justicia en tanto el resto son los hipócritas. Explica que Francisco 
Marcuello en su Historia Natural y moral de las aves 1617 entiende que el águila es, en este 
caso, imagen de Dios que somete a los fi eles a la visión del Sol de la claridad eterna a los que no 
soportan su visión (…) los arroja del nido de su amor y para Jakob Masen, los aguiluchos que 
no son capaces de mantener la visión de la luz solar son jeroglífi co de los herejes que huyen de 
la luz verdadera o de los hijos legítimos. Jaime Cuadriello también ofrece un detallado estudio 
sobre el águila en los jeroglífi cos de la Nueva España (1994:94-100)

Fig. 2 Escudo de la ciudad de Guanajuato. 
Edición facsimilar. Archivo Histórico de 
Guanajuato
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(1999), en su Empresa 83 explica que la imagen de la fortaleza sobre un 
risco signifi ca que es inaccesible, y que a pesar de la furia de las olas, éstas 
le sirven como protección ante el asedio de las naves. Esta fi gura desea 
recordar a los espectadores que no importa cuán difícil sea mantenerse, 
pero es necesario salir fortalecido de las tribulaciones que la vida presenta.

 En el mismo costado izquierdo se pintó el sol con el mote Sine	macula, “sin 
mancha”, y un hombre como observándola con un anteojo. Aunque este 
mote alude generalmente a la pureza de María, en este caso la clave nos 
la señala una vez más Villava (1613) en su Empresa 43 nos explica que 
la mayor virtud de un cristiano es la pureza, si el alma está corrupta, es 
imposible ver su interior y por tanto no podrá llegar ante Dios. 

En el costado derecho, paralelo al anterior emblema, se veía un personaje 
que representaba un minero trabajando el azogue para sacar la plata y este 
mote Pretiosum	a	vili, “Precioso de lo vil”. En su Iconografía Cesare Ripa 
(1987) dicta la alegoría del bien y el mal con un personaje en cuyas manos 
sostiene un cedazo y un rastrillo. La representación que se utiliza en esta 
fi esta es una versión local de la alegoría de Ripa; en una ciudad minera 
como Guanajuato la representación de un trabajador que está separando el 
mineral del resto de piedras por medio del azogue, es una imagen clara y 
directa. El azogue al igual que el cedazo actúa como fi ltro para separar las 
impurezas y conseguir el metal más puro y limpio. Juan de Borja (1680), en 
su Emblema 171 “hacer y enseñar” señala una grave advertencia: un hombre 
capaz de discernir entre el bien y el mal y que sin embargo, no aprovecha 
de ese don, entregándose a los vicios, es comparable al cedazo que “deja 
pasar el harina y se queda sólo con el salvado.” El doble mensaje para la 
población no tiene duda, el hombre de fe debe esforzarse por conocer los 
peligros y las sutilezas del mal, el arduo trabajo de los operarios en las 
minas sirve de ejemplo para recordarles cautela y buen juicio.

En el frontis o proa del carro se descubría la luna en el cielo y un perro 
en la tierra ladrándole con el mote: contra	insontem	frustra cuya referencia 
toma el autor del libro de los Proverbios, 8 que habla de la excelencia y la 
eternidad de la sabiduría. La referencia emblemática está en Alciato (1993), 
que con su Emblema 194 “El vano acometimiento” describe como el perro 
ladra en vano mientras que Diana (la luna) no le escucha y continúa su 
movimiento nocturno. Sentencia sobre el poco caso que debe hacerse a 
las murmuraciones. La imagen bien podría señalar a la muchedumbre que 
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no deben atender a lo que se dice sobre la posible expulsión jesuita. La 
luminosidad de Diana -como astro de la simbología ignaciana- señala el 
buen camino hacia el aprendizaje de las cosas importantes para el espíritu.

El programa iconográfi co que formaba el carro triunfal como una parte 
fundamental de las fi estas, nos habla de la importancia que tenía para la 
Compañía de Jesús la educación, la enseñanza de los mensajes morales y 
también, debido a las circunstancias, la proclamación de la Fe en la Iglesia. 
El mensaje del desfi le en su conjunto es una muestra de la simbología 
ignaciana, pero también del apoyo y la confi anza que expresó la ciudad a la 
comunidad jesuita en un momento de afl icción.

Durante la fi esta también se construyeron arquitecturas efímeras que 
representaban árboles, montes, o batallas navales, a la manera que se 
acostumbraba en este tipo de celebraciones. Todo acompañado de música, 
lucidas iluminaciones y corridas de toros. El último día de la fi esta se ofreció 
un espectáculo de música y poesía, para ello se levantó un escenario dentro 
de la iglesia; unos tablados en los que se representaban dos mares cuyas 
olas simulaban moverse al ritmo de la música. La representación teatral -que 
requiere un estudio aparte- mostraba al gran público un mensaje sentencioso. 
Entre varios personajes sobresalían del mar dos sirenas, cuya imagen en 
este contexto de la fi esta y de acuerdo con la Empresa 78 de Saavedra 
Fajardo (1993), anuncia al público presente cautela; muestra su belleza pero 
deja oculta una parte de su cuerpo. El mensaje directo que se lanza al gran 
público insiste en que el hombre juicioso debe ser cauto en las cosas que 
parecen benévolas, pero esconden el mal. Debe permanecer alerta de las 
falsas apariencias y los engaños (fi g. 3).

Los días de fi esta terminaron con gran éxito y participación de la población 
local y muchos visitantes de otras ciudades. La Compañía agradecida dirigió 
a la ciudad unos versos: “Por fi n el último día/vecindario grande/noble/por 

Fig.3 Josep Romaguera, 
Atheneu de Grandesa (1681), 
Biblioteca de Catalunya



Guanajuato Triunfante. Fiesta jesuita en una ciudad novohispana
Alma Reza Vázquez

EMBLECAT, núm. 2, 2013, p. 21-32 30
ISSN 2014-5675

R
E

C
E

R
Q

U
E

S

querer lucir al doble/pide el fuego compañía/este Colegio que haría/ya que 
tan vuestro se nombra/sin vuestra salva/si asombre/verlos por vos tan lúcido/
vuestra salva agradecido/pide claro a vuestra sombra.” 

*****

La estancia de la Compañía de Jesús en la ciudad de Guanajuato fue breve. 
Un año antes de su expulsión, los jesuitas que habitaban la América española 
fueron acusados de obtener riquezas sin informar debidamente a las cuentas 
Reales y de intentar funcionar como un Estado independiente dentro de las 
colonias, sin embargo la presencia de los jesuitas en Guanajuato tuvo una 
fuerte infl uencia señalada no sólo por el establecimiento del Colegio o la 
construcción de la iglesia sino también por todo el esquema propagandístico 
que heredaron a la ciudad dentro del ámbito de las celebraciones.

El programa simbólico que se presentó en esta dedicación incluyó no sólo el 
desfi le que se acostumbraba habitualmente en la ciudad durante la fi esta del 
Corpus, sino un programa iconográfi co como se hacía en otras urbes de la 
Nueva España. La Compañía tenía una larga tradición de triunfos y máscaras 
con representaciones de las cuatro partes del mundo y la presencia de los 
astros para signifi car el poder y la universalidad que la confi anza papal le 
confería.

Según señala María Bernal, de todos los fastos profanos, la máscara o 
desfi les era el que mejor se adaptaba a la celebración jesuita (2005:3). En 
esta fi esta la máscara fue una gran ocasión para que los jesuitas consolidaran 
su postura en la población. La fi esta, como espacio simbólico, ofrecía la 
oportunidad de llegar a mayor número de espectadores y difundir sus ideas. 
La dedicación del Templo fue un momento propicio para que la Compañía de 
Jesús ampliara su labor; sus actividades de enseñanza dentro del hospicio y 
del Colegio de la Trinidad, no les había dado la oportunidad de compartir con 
la ciudad todo su caudal signifi cativo de manera tan directa. 

La presencia de los triunfos o carros dentro de la máscara parece aludir a la 
milicia cristiana que lucha contra el mal para salvar las almas, idea sostenida 
por la Compañía como parte fundamental de su doctrina. El legado jesuita y su 
gran interés por la emblemática y la cultura simbólica, como método didáctico 
en la enseñanza de sus preceptos, permaneció en la memoria colectiva 
perpetuando su presencia en una ciudad a la que no han vuelto jamás.
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La fi esta en el Canet Modernista: patrocinio e infl uencia 
de la familia Montaner

Vicente de la Fuente Bermúdez
vicente.dlfuente@gmail.com

Resumen 

En el Canet modernista se observa un intento de recuperar tradiciones perdidas y mantener 
aquellas que pueden desaparecer. Es importante el papel que desempeña la nueva burguesía 
industrial y los grandes propietarios agrícolas, entre los que destaca la familia Montaner. 
Ramon de Montaner era uno de los dueños de la editorial barcelonesa Montaner y Simon 
y tío del arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Además su hija Julia estaba casada con el 
diseñador Ricard de Campmany, padres del pintor Ramon de Capmany. En conjunto, todos 
estos nombres marcaron la calidad estética y la brillantez de las fi estas populares en el Canet 
del cambio de siglo.
Palabras clave: Modernismo, Canet de Mar, mecenazgo, decoraciones efímeras.

Resum: La festa en el Canet modernista: mecenatge i infl uència de la família Montaner  

Al Canet modernista s’observa un intent de recuperació de tradicions perdudes i mantenir 
les que tendeixen a desaparèixer. És important el paper de la nova burgesia industrial i dels 
grans propietaris agrícoles, entre els quals destaca la família Montaner. Ramon de Montaner 
va ser un dels amos de l’editorial barcelonina Montaner i Simon i oncle de l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner. A més, la seva fi lla Júlia estava casada amb el dissenyador Ricard 
de Campmany, pares del pintor Ramon de Capmany. En conjunt, tots aquest noms donaren 
qualitat estètica i riquesa a les festes populars de Canet en el canvi de segle.
Paraules clau: Modernisme, Canet de Mar, mecenatge, decoracions efímeres

Abstract : Th e festive Canet in the Modernista period: sponsorship and inlfuence of the 
Montaner family

In Modernism Canet is regarded as an attempt to regain the lost traditions and prevent the 
other ones from disappearing. Th e new industrial bourgeoisie as well as the landowners also 
played a very important role in their preservation. Montaner family stood out among all of 
them. Ramon Montaner, uncle of the architect Lluís Domenench i Montaner, was one of the 
owners of the Barcelona publishing company Montaner & Simon. In addition, his daughter 
Julia got married to the designer Ricard de Campmany, they both become the parents of the 
painter Ramon Capmany. All of these names marked the esthetic quality and the brilliance of 
the popular celebration in Canet at the change of the century.
Key words: Modernism, Canet de Mar, patronage (sponsorship), ephemeral decorations.

SECCIÓ: FESTES I TRADICIONS
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Las crónicas del periódico conservador y catalanista, editado en Canet, La 
Costa	de	Llevant (1894-1922), y el Dietari del médico y alcalde de Canet, 
Marià Serra (1863-1926), son fuentes indispensables para conocer los 
diferentes rituales y elementos del calendario festivo tradicional de esta 
población. Calendario que va unido a las fi estas religiosas: Sant	Antoni y Els 
Tres	Tombs, Semana Santa y Carnaval, Corpus, Festa dels Barris o	Vuytada	
del	Corpus,1 la Santa Reliquia, la Divina Pastora, la Asunción, Sant Pere, 
que era la Festa	Major, la Mare	de	Déu	de	la	Misericòrdia y El	Vot	de	Vila. 
Celebraciones que en su mayoría constan de dos partes bien diferenciadas: 
la religiosa y la laica. 

La fi esta religiosa la conforman los actos litúrgicos en la iglesia y las 
procesiones, cuyo mayor o menor esplendor depende de los administradores 
de los altares de la iglesia2 y de los encargados de llevar los pendones de las 
diferentes cofradías en las procesiones, responsables del acompañamiento 
con orquesta y cirios.

En las misas solemnes, alrededor de tres horas de duración, tocaba alguna 
de las dos orquestas del pueblo, Los Quirretas (o Els Quirretes) o la d’en	
Sayrol, aunque podían venir contratadas de toda la comarca, de Barcelona 
o incluso de más lejos, como la de Pep Ventura, de Figueres. Forma parte 
de la liturgia el oratorio Gallia de Charles Gounod o la Misa	Pontifi	calis de 
Lorenzo Perossi entre otras. Para la fi esta de Sant Pere se interpretaba 
la Misa de Saverio Mercadante,3 pero con el cambio de siglo y a instancia 
del papa Pio X, no se consideraron apropiados los valses y las polcas en 
las misas, priorizándose el canto gregoriano y las canciones que formaban 
parte de la tradición popular.

1 Eran las fi estas de los barrios de Canet, conocidos por los nombres satíricos de Bulladers, 
Socarrats, Gitanos, Fadrins, Mercaders, y Los Abells. Cada barrio elegía a sus quinaires, que eran 
los encargados de organizar la fi esta religiosa, bailes y adornos de calles. El éxito dependía del 
dinero que se recaudaba entre los vecinos.
2 Por ejemplo, para Sant Antoni, durante tres generaciones, fue la familia Codina la 
administradora del altar, la que se encargaba de la misa, iluminando el altar con velas. A 
fi nales del siglo la fi esta laica, Els Tres Tombs, sufre un progresivo abandono que se recupera a 
partir de 1900 con la participación de los jinetes del castillo de Santa Florentina, que llegaron 
al número de once.
3 Así la describe Vicente Blasco Ibáñez, “En el Palmar querían la misa de Mercadante, como en 
todos los pueblos valencianos. Durante la � esta se enternecían las mujeres oyendo a los tenores, 
que entonaban en honor del Niño Jesús barcarolas napolitanas, mientras los hombres seguían 
con movimientos de cabeza el ritmo de la orquesta, que tenia la voluptuosidad del vals.” (Blasco 
1902:182).
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Al paso de las procesiones se levantaban arcos de triunfo de madera, 
cubiertos de ramaje y fl ores, adornados con banderas, escudos e iluminados 
con velas. Arquitectura efímera que era costeada por particulares de la villa4. 

Con el nuevo siglo se producen cambios importantes, cada vez es más difícil 
encontrar pendonista y también aumentan las quejas por el comportamiento 
de los jóvenes durante los actos religiosos. Se produce un descenso de la 
religiosidad en la población, mientras que desde el sector catalanista se 
intenta recuperar tradiciones caídas en desuso, como adornar el altar mayor 
con neules durante la Navidad.

La fi esta laica estaba en manos de las diferentes sociedades recreativas 
que competían entre ellas, en fastuosidad y lujo, y, también, políticamente. 
Así, El Casino Canetense reunía a los integrantes del Partido Conservador y 
a los canetenses que habían regresado con fortunas de América, conocidos 
como los americanos. El Ateneo Canetense y más tarde la asociación 
recreativa Lo	Foment, agrupaba a catalanistas. Estas asociaciones pagaban 
los envelats y los bailes que se hacían en sus sedes para sus asociados e 
invitados. Además se tocaban sardanas y conciertos en las calles del pueblo 
para todo el público. Entre los bailes cabe destacar el ball	 de	morratxes, 
una tradición que se iba perdiendo y en la que se llegaban a romper en 
algunas ocasiones más de 3000 de estos recipientes5. A partir de 1908 deja 
de bailarse por el dispendio, pero por iniciativa de Marià Serra se recupera 
en 1914, modifi cándolo en un número simbólico de morratxes a romper, 
quedando el resto como recuerdo para las jóvenes.

Por la noche eran habituales los fuegos artifi ciales, que en grandes 
ocasiones, como lo fue la Festa	Major que coincidió con la inauguración de 
la nueva Casa	de	la	Vila en 1906, se encargaban a prestigiosas casas de 
Barcelona como: El Trueno Iluminado o Tarruella y Berch. 

Otra de las actividades organizadas eran los espectáculos en los teatros 
Canetense del Casino, Principal de Lo	Foment o el teatro del Centre	Católich. 
Participaban en la puesta en escena grupos de afi cionados y compañías 
profesionales como la de Enric Borràs del teatro Romea de Barcelona o la 
de Joseph Sitjà de Badalona y los prestidigitadores Francesc y Salvador 

4 Se levantan arcos de este tipo para la Entronización y la Coronación de la Verge de la 
Misericòrdia en 1881 y 1907 respectivamente, o durante la visita de Alfonso XIII el 4 de 
noviembre de 1908.
5 Según una antigua leyenda, una joven de Canet rechazó las pretensiones amorosas de un 
rico sarraceno de la comarca, rompiendo la morratxa con agua perfumada que éste le ofreció 
durante un baile en la casa-castillo de los Montaner.
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Campins. Se representaron piezas de actualidad como Mar	 i	Cel o Maria	
Rosa de Àngel Guimerà; Cor	del	Poble de Ignasi Iglesias; Lo ferrer de Tall, 
de Pitarra; Lo Positivo, de Manuel Tamayo y Bous; o El	Pañuelo	Blanco de 
Eusebio Blasco, no siempre respetando los derechos de autor.6 Destacó 
entre todas el preestreno en el Principal de la obra de Guimerà Judit	 de	
Welp, el 20 de octubre de 1883, promovida por Lluís Domènech i Montaner 
(1850-1924), con decorados dibujados por el mismo arquitecto.

La parte musical fue fundamental con conciertos de música clásica, ópera 
y zarzuela de amateurs de Canet, aunque con frecuencia se contrataba 
a famosas tiples como Asunción Echevarría (que era la primera actriz del 
Teatro Español de Madrid) o compañías de prestigio como la de zarzuelas 
de Ramón Pruna. Del género chico se interpretaron piezas tales como Los 
diamantes	de	la	corona	(música de Francisco Asenjo y libreto de Francisco 
Camprodón), no obstante era habitual solicitar temas variados, aunque 
fueran en castellano, siempre que trataran una temática catalana o de 
calidad, evitando “xulos y toreros”7 o títulos como Torear	por	lo	fi	no. Estas 
piezas castellanas se interpretaron preferentemente en el Casino Canetense 
(conservadores) lo que provocó la mofa de los cronistas de La	Costa	de	
Llevant, cuando oyeron a los actores afi cionados hablando en castellano 
con marcado acento catalán e impostando acento andaluz.

A partir de 1903 se suman las interpretaciones del Orfeó	Canetench, fundado 
con la idea de regenerar y de hacer “molt Art y molta Patria” (Verns 1905:10). 
Un factor favorable para aumentar la calidad y la diversión del pueblo fue la 
presencia de forasteros, la llamada colonia estihuenca. 

Hacia 1890 la reducida colonia de veraneantes comienza a organizar fi estas 
en casa de algunas familias: los Roig, Simon, Miranders, Busquets, Roura 
o Alsina. Veladas en las que predominaba la poesía, la música y el baile. 
Destacaron especialmente las veladas musicales en casa de los señores 
Roig8 por la calidad en la interpretación de música clásica de Bizet, Gluck, 
Wagner, Mozart, Mendelshon, Grieg, Berlioz o canciones de Joan Borràs de 
Palau. Eran habituales en estas sesiones Carme Mora, soprano afi cionada, 
o Teresa Nicen que “ab son natural gracejo” recitaba poesías. Estos eventos 

6 En 1892, tras una queja del libretista de zarzuelas Joan Molas i Casas, el Gobierno Civil de 
Barcelona prohibió a las sociedades recreativas de Canet sus representaciones teatrales por 
incumplimiento de la ley de propiedad intelectual. La Dinastía, Año X, nº4424, 30 de junio 
de 1892, p.3.
7 La Costa de Llevant, Any VI, nº53,  31 de desembre de 1899, p. 13.
8 Bartomeu Roig fue el padre de Enric Roig i Masriera, célebre musicólogo y concertista 
catalán.
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eran aprovechados para estrenar composiciones de músicos locales como 
Joan Xiqués. 

Las fi estas que se celebraron en casa de los Simon fueron las más populares 
entre los jóvenes por la selección musical destinada al baile, conocida por 
música neula, de moda y facilona.

A partir de 1905 con el aumento de la colonia veraneante las sesiones 
musicales se profesionalizaron con artistas de renombre como el pianista 
Estanislau Mateu, director del Orfeó de Sants, o las cantantes Mercè Viola 
y Adelina Serra. Un año después la compañía de ópera italiana de Rodolfo 
Cavagliani interpretaba Lucia	de	Lammemoor de Donizzeti y la Traviata de 
Verdi. Algunos fi nes de semana, la coincidencia de actos hacía que, por la 
variedad de diversiones tanto legales como ilegales (era notoria en el pueblo 
la presencia de casas de juego), Canet pareciese una “petit Barcelona”.9

La fi esta de Les	Verges había ido cayendo en desuso en el siglo XIX, su 
recuperación coincide con la compra de Ramon de Montaner (1832-1921) 
de la casa familiar, de la que se había desprendido su padre, e iniciar su 
restauración en 1881. La antigua masía fortifi cada fue convertida en el 
castillo de Santa Florentina, construyéndose una capilla dedicada a la santa 
que hace honor al nombre de la esposa de Ramon de Montaner. 

En el día de Les	Verges se realizaba una procesión de niñas vestidas de 
blanco y adornadas con fl ores del mismo color, que subían al castillo desde 
la casa de Maria de Montaner, hermana del propietario del castillo y madre 
del arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Las niñas, representación de la 
virginidad, rezaban un rosario y tras ello recibían de los señores de Montaner 
regalos “propis de son sexe” (costureros, devocionarios, pequeñas joyas en 
oro). Con posterioridad, en 1896, se incluyeron confi turas y una medalla de 
plata con su cadenita. En la medalla aparece la efi gie de Santa Florentina y 
en el reverso la inscripción Recort	de	las	Santas	Verges, 1896. El cronista 
de La	Costa	de	Llevant manifestó su alegría al comprobar el abandono del 
castellano en un acto al que asistieron solo catalanes.10 

En esas ocasiones el patio era engalanado con arcos vegetales, escudos y 
banderas de los condados catalanes, todo diseñado por Ricard de Campmany 
(1871-1947). Los músicos d’en	Sayrol tocaban mientras el pueblo disfrutaba 
del baile y de las frutas ofrecidas, entre ellas las granadas, la fruta de la 
fi esta, castañas, manzanas y dulces. 

9 La Costa de Llevant, Any XIII, nº44, 3 de novembre de 1906, p. 8.
10 La Costa de Llevant, Any III, nº 43, 25 d’octubre de 1896, p. 1190.
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La celebración en 1898 en el patio del castillo presentó un decorado especial, 
considerado “artístich y catalanament decorat” con estandartes, gallardetes, 
banderas y escudos, realizado por los más renombrados artistas de Barcelona. 
Los elementos utilizados fueron los mismos que ornamentaron el baile de 
disfraces que tuvo lugar en el “Círcul	Artístich” en Llotja, piezas artísticas 
compradas por Ramon de Montaner. En el balcón principal se colocó una 
bandera con la fi gura de Sant Jordi matando el dragón y una alegoría del 
Trueno pintado per Josep Cusachs (1851-1908),11 que fue modifi cada por 
Ricard de Campmany. La imagen representa un jinete a caballo saltando 
hacia el sol naciente, rompiendo los grilletes que lo encadenaban. Enarbola 
en una mano las cadenas rotas y en la otra un pendón con las cuatro barras. 
El cronista de La	Costa	de	Llevant descubre claramente la interpretación 
política de la decoración.12

En 1900 salían por primera vez los “gegants, nanos, trampas, cavallers 
heraldichs, fl uviolaires y orquesta”, con vestuario diseñado por Ricard 
de Campmany, personajes que acompañaban la procesión de unas 220 
vírgenes. El inicio de la comitiva estaba previsto que fuese anunciado por 5 
heraldos a caballo con pajes, pero todo se suspendió por el agravamiento 
de la enfermedad de Maria de Montaner (que fallece el 27 de octubre),  
promotora de la fi esta. Poco después, el 4 de diciembre moría Florentina 
Malató, esposa del propietario del castillo. Con motivo de la llegada del 
féretro a Canet, procedente de Barcelona, se realizó un cortejo fúnebre 
en el que participaron las niñas que habían participado en la fi esta de Les 
Verges, en este caso vestidas de negro, según las instrucciones dadas 
para la organización del funeral por Lluís Domènech i Montaner. Seguían 
a las niñas, más de cien mujeres con cirios, a continuación el féretro y los 
familiares, las autoridades eclesiásticas, amigos, y dos carrozas con coronas 
de fl ores. En 1901 se suspendió la fi esta por el luto riguroso que aún llevaba 
la familia Montaner, y, hasta los años 20 no volvió a celebrarse.

Esta fi esta no fue la única patrocinada por los Montaner. De hecho, las fi estas 
familiares se convirtieron en fi estas para el pueblo, con fuegos artifi ciales o 
lanzándoles desde las ventanas del castillo, o desde la casa de Maria de 
Montaner, todo tipo de regalos: juguetes para los niños, dulces, monedas e 
incluso pollos; al estilo de los verdaderos señores medievales de la villa que, 

11 El cronista de La Costa de Llevant debe hacer referencia a la tela pintada por Cusachs para 
la fi esta de Carnaval de 1891, en la prensa de la época es descrita como “el geni de l’art”. La 
decoración del resto de la sala fue realizada por Josep Pascó. L’Esquella de la Torratxa, nº631, 
14 de febrer de 1891, p.98.
12 La Costa de Llevant, Any V, nº44, 30 d’octubre de 1898, p. 14.
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según las tradiciones románticas, ellos habían sido. La familia cedía sus 
Gegants13 al pueblo para las grandes fi estas, “los gegants de casa Montaner, 
los nostres gegants podém dir, los gegants de Canet”.14 

Ricard de Campmany también participó en los decorados de algunas 
celebraciones del pueblo, como el Ball	 de	 Rams que se celebraba para 
recaudar dinero destinado a la Conferencia de Sant Vicenç de Paul. Las 
jóvenes de buena sociedad confeccionaban ramos de fl ores que se 
subastaban entre los caballeros, que los regalaban a la dama elegida. El 
trabajo de Campmany destacó siempre por la presencia de banderas y 
escudos catalanes, así como por el uso del catalán en la confección de 
programas e invitaciones. 

El Vot	de	Vila era una fi esta pagada por el ayuntamiento, que remite al año 
1703 y obedece al cumplimiento de una promesa hecha a la Virgen de la 
Misericordia, por haber acabado con la sequía que arruinaba las cosechas 
de los canetenses.

Tras la celebración, los regidores y otros miembros de la corporación 
municipal regresaban al pueblo con la estampa de la Virgen obtenida en el 
Santuario, como prueba pública de haber cumplido con el voto. En la década 
de los 90 se produjo un cambio y la estampa se entregaba en casa de los 
regidores, perdiéndose así la exhibición pública de la estampa. Las quejas, 
en 1897, provocaron la recuperación de la tradición. 

Durante las tardes y las noches se programaban diferentes bailes y serenatas 
delante de las casas de familias destacadas y los niños participaban en la 
procesión dels fanals.

El 1892 se produjo la conmemoración de los 400 años de la llegada de 
Colón a América. Canet a iniciativa del director del colegio de la Misericordia 
se sumaba a la efeméride, formándose una comisión gestora entre cuyos 
miembros fi guraban Ricard de Campmany y Lluís Domènech i Montaner. 
Los preparativos fueron solemnes en este año, dado que entre el 8 y el 11 
de septiembre coincidieron los festejos del descubrimiento de América, de la 
Verge	de	la	Misericòrdia y del Vot	de	Vila.  

El día 8 se realizaron los actos en honor a la Virgen de la Misericordia. Al 
día siguiente se organiza una procesión cívica que partía de la estación 
con el siguiente orden de intervención: encabezaba la marcha el pendón de 

13 Ganaron en 1902 el premio a la mejor pareja de gegants de Cataluña. Los trajes fueron 
diseñados por Ricard de Campmany y realizados por la modista, Mercè Banchs.
14 La Costa de Llevant, Any IX, nº40, 5 d’octubre de 1902, p.10.
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Cataluña, seguido de niños con las banderas de los países americanos y 
de las regiones españolas, continua el pendón de Sant Jordi acompañado 
de coro y orquesta y de los representantes de los pueblos de la Costa de 
Llevant con sus pendones respectivos. El gonfalón con el escudo de Canet 
fue llevado por tres jinetes, precediendo a la carroza del pendón de los 
Reyes Católicos15 que era tirada por dos marineros con barretina, mientras 
que los cordones eran sostenidos por cinco jinetes vestidos a la usanza 
medieval. Cerraba la procesión las ofrendas fl orales y los representantes de 
la comisión de festejos: políticos, eclesiásticos y la corporación municipal de 
Canet. Se había previsto la participación de la marina con el cañonero Pilar, 
anclado frente a Canet, pero la mala mar obligó al barco a volver al puerto 
de Barcelona.

El trayecto de la procesión pasaba bajo diferentes arcos triunfales, 
confi gurados con ramaje y fl ores e inscripciones en catalán, hasta la 
explanada frente al santuario de la Misericordia, donde estaba previsto 
celebrar una solemne misa. Las inclemencias del tiempo, una fuerte ventada, 
impidieron la fi nalización del teatro efímero que se estaba construyendo junto 
al santuario y en el que se iban a representar unos cuadros escénicos. El 
escenario se había cubierto por un arco de triunfo, a ambos lados se elevaron 
dos cuerpos de una gran altura, coronados de estandartes blancos con el 
escudo de Cataluña y los nombres de algunos descubridores de América. 
En el centro del arco fi guraba el escudo de España y el lema “Glória	á	Colon” 
y en los mástiles las banderas y los nombres de los pueblos del Maresme. 
Finalmente el evento fue trasladado al envelat, cuyo acceso era de pago, y 
fue suspendido porque los canetenses habían ocupado las sillas del recinto 
sin pasar por taquilla. Durante la noche fueron los protagonistas los fuegos 
artifi ciales, entre ellos unos que representaban la estatua de Colón, y el baile 
en el envelat.

El día 10 tuvo lugar la representación suspendida el día anterior y se 
levantaron las telas del envelat para que el pueblo pudiese ver la actuación. 
Por la tarde se programaron regatas en la playa y el Ball	de	Morratxes.

El día 11 se celebró el Vot	de	Vila. Por la noche, la fi esta consistía en una 
procesión infantil con farolillos. El atractivo de la misma fue la participación 
de los niños a la que se sumaron varias carrozas engalanadas, las de las 
familias Montaner, Llibre, Campmany y Moreu, decoración que fue coordinada 
por Domènech i Montaner. En el recorrido los niños llevaban farolillos con 

15 Bordado por las señoras de la casa Roura/Campmany, tenía más de 5 metros y fue diseñado 
por Ricard de Campmany. 
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los escudos de los condados catalanes, les seguían los jinetes vestidos a la 
usanza de la Edad Media y, en los coches, las doncellas iban elegantemente 
vestidas y los cocheros tocados con barretinas. Cerraba la comitiva una 
carretela con jóvenes vestidos de indios y decorada con plantas tropicales.

En 1903 se celebró el bicentenario de El	 Vot	 de	Vila con una cabalgata 
especial diseñada por la familia Domènech i Montaner,16 gran parte de 
los adornos fueron obra de los Domènech: “Era d’admirar la llestesa y 
entussiasme ab que travallavan las senyoretas, senyoras majors y joves, 
en la sala de la casa de nostre amich D. Lluis Domenech, convertida en un 
verdader taller”.17 

La cabalgata fue una alegoría triunfal de Cataluña. Los carros se construyeron 
en el patio de la fábrica Jover y Serra y quedaron listos para iniciar el desfi le 
a las 10 de la noche. 

De esta magnífi ca cabalgata se conocía su existencia solamente por las 
descripciones del diario de La	Costa	de	Llevant y del Dietari de Marià Serra. 
Afortunadamente se ha descubierto, no hace mucho, en una colección 
particular unas fotografías de las carrozas más destacadas. El primer carro 
iba cubierto de ramas y fl ores, en medio fi guraba un mástil con la bandera 
catalana, tan alto que sobrepasaba el tejado de algunas casas. Sujetaban 
la bandera un grupo de segadores con hoces. Seguía la jardinera de Pere 
Llauger, adornada de fl ores y embellecida por “algunas noyas ben vestidas”. 
El tercer carro pertenecía al herrero Miquel Soler y representaba el globo 
terráqueo, construido por él mismo. A continuación una barca adornada 
con guirnaldas de fl ores y gran profusión de escudos, banderas y farolillos, 
en la que los marineros habían sido sustituidos por “tendres noyetas” con 
barretinas que lanzaban al público bombones y confetis (fi g. 1). 

La popa era un gran farol adornado con los escudos catalanes. La barca 
llevaba su propio gasómetro de acetileno que iluminaba todas las farolas. 
El diseñador fue Eduard Domènech y el constructor el carpintero Salvador 
Manyà. 

16 Francesc Vial i Guardia recordaba que su suegro, Domènech i Montaner, durante el 
verano se entretenía diseñando y dibujando disfraces para los niños. Estos disfraces debían 
causar gran impresión, pues siempre son descritos en las crónicas como “auténtichs” y es que 
Domènech era un gran conocedor de la historia de la indumentaria, de la que tenía material 
para realizar una historia. En sus viajes siempre anotaba los tapices o retablos que le podían 
servir de inspiración, como los que vio en 1893 en la catedral de Tarragona, (AHCOAC, C 
1699 / 3).
17 La Costa de Llevant, Any X, nº37, 20 de setembre de 1903, p. 11.
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El siguiente correspondía al carro de la industria diseñado por Pere Domènech 
i Roura, realizado por el carpintero Joseph Llaví. Una joven representaba la 
industria sentada en un trono con dosel, todo dorado de estilo gótico, a sus 
pies dos chicas cosían y hacían bolillos (fi g. 2). 

A continuación el carro pagado por Marià Serra y construido por los hermanos 
Salvador y Joseph Dotras era una reproducción de la Creu de Pedracastell.18 
Cerraba la cabalgata el carro de Santa Florentina, de Ricard de Campmany, 
realizado por el carpintero Salvador Fornés.

El mismo consistía en dos animales mitológicos tirando de un carro guarnecido 
de fl ores donde una joven simbolizaba la Tradición y que, explicando la 
historia de Cataluña, señalaba a un trono vacío a uno de cuyos lados se 
sentaba una matrona, y al otro lado se situaba el escudo de Cataluña. Lo 
acompañaban caballos, pajes y caballeros vestidos de época medieval con 
banderas y escudos (fi g. 3). 

La dignifi cación de las fi estas populares, mediante la intervención de artistas 
de renombre era un refl ejo de lo que sucedía en Barcelona (Sala 2009), 
aunque Marià Serra, en sus crónicas hace de ello la representación visual 
del catalanismo político.

“Comensà la poesia, vingué la prosa, seguí despres la historia, arribant al 
punt ahon tenia forsosament d’arribar: al catalanisme polítich”19. Recrear esa 
historia y enardecer los sentimientos políticos era la función de todos estos 
elementos que conformaban las fi estas públicas. Para Ricard de Campmany 
“cada costúm es una branqueta del arbre sant de la terra, cada objecte 
antich o vell, cada pedra travallada es una lletra del llibre de nostra historia” 
(Campmany, 1903:21). Un catalanismo de corte romántico y elitista que poco 
tenía que ver con las condiciones de vida y las formas de divertirse de los 
obreros de las fábricas canetenses, poco comprometidos con el catalanismo 
político20, y si éstos salen en las crónicas sociales es para criticar su falta de 
moralidad, sus blasfemias o sus huelgas. 

18 Diseñada por Domènech i Montaner, se construyó en la montaña de Pedracastell, junto 
a Canet. Derribada durante una tormenta y restaurada por su hijo Pere Domènech, fue 
destruida al inicio de la Guerra Civil.
19 La Costa de Llevant, Any I, nº10, 6 de maig de 1894, p. 146.
20 “En un primer momento los obreros siguieron a Lerroux, el mayor enemigo local del 
catalanismo, como si fuera un mesías; después se vieron atraídos por el anarcosindicalismo 
revolucionario. Para el dirigente de la CNT Salvador Seguí los nacionalistas eran ‘señores que 
pretenden monopolizar la política catalana, no para alcanzar la libertad de Cataluña sino para 
poder defender mejor sus intereses de clase’.” (Carr, 2003:101).
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A partir de 1908, con los festejos por la visita de Alfonso XIII21, este tipo de 
festividades y decoraciones modernistas, en los que se trataba de evocar un 
pasado medieval glorioso y mítico, promovido principalmente por la familia 
Montaner y el catalanismo político, liderado por Marià Serra, daba paso a 
otro tipo de fi esta y eventos, como la Festa	del	Arbre (promovida por el propio 
Marià Serra, a partir de 1902, para reforestar los alrededores de Canet) o el 
Homenatge	a	la	Vellesa que abre el camino a otro tipo de promotores, en este 
caso La	Caixa	d’Estalvis	i	de	Pensions. El Modernismo, como movimiento 
cultural y estético, daba paso a otra generación, una generación que ya no 
pasea al atardecer por el carrer	Ample, sino que se va al cine.

21 Las decoraciones de las calles del pueblo se encargaron al arquitecto municipal Eduard 
Ferrés i Puig que levantó dos arcos de triunfo y especialmente una columna, pagada por el 
industrial Ramiro Busquets, en la plaça de la Llenya. La columna estaba cubierta de ramas y 
fl ores, al pie encinas, plátanos y otras plantas y arbustos y un grupo de trabajadores, de Ramiro 
Busquets, con aperos de labranza, aclamaban al rey con una pancarta, “Los agricultores á S.M. 
el Rey”.

Fig. 1 Carroza diseñada por Eduard Domènech, hijo de Lluís Domènech i Montaner en el 
patio de la fábrica Jover i Serra a la espera de iniciar el desfi le, Fotografía del Fons Manel 
Paratje, colección Oriol Arnau.
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Fig. 3 El diseño de Ricard de Campmany es el de simbología 
política más compleja, lo que hace mencionar a Marià Serra 
en su descripción, que no todo el mundo lo pudo comprender, 
Fotografía del Fons Manel Paratje, colección Oriol Arnau.

Fig. 2 Carroza con un diseño del joven arquitecto Pere Domènech, un trabajo plenamente 
modernista y claramente infl uenciado por su padre, Fotografía del Fons Manel Paratje, 
colección Oriol Arnau.
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La lidia de toros, antecedents a Barcelona

Esther García-Portugués
estgar@gmail.com

Resum
L’afecció als toros nasqué entre els barcelonins a partir de 1802, quan el rei Carles IV visità la 
ciutat i es construí la primera plaça de fusta dedicada a la festa a la Barceloneta. Els testimonis 
recollits permeten establir la hipòtesi que, amb anterioritat a aquest any, la lidia de toros no 
formava part de la tradició, tot i que era coneguda a través de la seva representació en la 
ceràmica, en ombres xinesques, en alguna corrida puntual feta a la ciutat i per referència 
en espectacles ambulants afi ns que venien a Barcelona. Abans d’aquesta arribada reial, la 
història remet a l’època medieval quan Joan I tancà la plaça del Rei per a una funció de toros, 
esdeveniment que ha de ser considerat un cas aïllat a la ciutat Comtal quan, en canvi, era un 
tipus de festa molt arrelada a la tradició castellana. 
Paraules clau: Carles IV, toros a Barcelona, festa taurina, tradició, places de toros

Resumen: La lidia de toros, antecedentes en Barcelona
La fi esta de los toros fue una afi ción que nació entre los barceloneses a partir del año 1802, 
cuando el rey Carlos IV visitó la ciudad, construyéndose la primera plaza de madera en la 
Barceloneta. Los testimonios recogidos permiten establecer la hipótesis que, con anterioridad 
a esta fecha, la lidia de toros no formaba parte de la tradición, a pesar de que era conocida a 
través de la cerámica, las sombras chinescas y espectáculos ambulantes afi nes que llegaban a 
la ciudad. Si bien es cierto que la historia del toro nos lleva a la época medieval cuando Joan 
I cerró la plaza del Rey para una función taurina, este acontecimiento debe ser considerado 
un hecho aislado, muy diferente a lo que sucedía en Castilla donde este tipo de fi esta se había 
enraizado en la tradición. 
Palabras clave: Carlos IV, toros a Barcelona, fi esta taurina, tradición, plazas de toros

Abstract: Bullfi ghting, precedents in Barcelona
Th e bulls fi esta in Barcelona was an avocation created among civilians in 1802, when King 
Charles IV visited the city and the fi rst wooden plaza (bullring) was built dedicated to the 
fi esta in Barceloneta. Th e testimonies collected allow to hypothesize that before this date the 
fi esta was not part of the Barcelona’s tradition, although it was known through art as ceramics, 
Chinese shadows or horse performances that came to town, and sporadic performances too. 
History said that King Joan I closed the King Square for an entertainment of bulls in medieval 
times, however we believe it was an isolated incident of the fi esta rooted in the Spanish 
tradition, as other spectacles without a fi xed location, which are related in this study.  
Key words: King Charles IV, bulls in Barcelona, bulls fi esta (bullfi ghting), tradition, bullring
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El dia 28 de juliol de 2010 s’aprovà al Parlament de Catalunya la proposició 
de llei de modifi cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, Decret legislatiu 2/2008.1 Aquesta modifi cació comptà amb 68 vots 
a favor, 55 en contra i 9 abstencions i va suposar la prohibició de celebrar la 
festa taurina a Catalunya, llei que es posà en pràctica l’1 de gener de 2012. 
Davant l’alegria dels defensors dels drets dels animals, contra el patiment, 
la tortura i la mort cruel, s’han aixecat veus manifestant el disgut per la 
pèrdua de la festa o lidia de toros, al mateix temps que clamaven pel dret de 
mantenir una tradició.

A inicis de 2012, la plaça Monumental (1914), la darrera plaça dedicada 
als toros a Barcelona, tancava les portes a la lidia i les obria com a Museo 
Taurino. Una reconversió d’espai que fou precedida per la plaça de les Arenes 
(1900), avui centre comercial, Museu del rock i altres activitats lúdiques i 
esportives, i de la plaça de El Torín o de la Barceloneta (1834), que té un 
precedent històric d’aquest espai dedicat als toros que data del 1802.2 

Sense prendre una posició a favor o en contra de la festa taurina, ens 
preguntem, si veritablement la lidia de toros forma part de la tradició 
barcelonina. La tradició cultural a Catalunya recull que des de l’Edat Mitjana 
a les terres meridionals, a les comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Terra 
Alta, principalment, hi ha una llarga tradició dels correbous i altres festes 
vinculades als toros (Enciclopèdia 2005). Amb un apropament a aquestes 
activitats populars, basades en l’encrueliment, ridiculització i competitivitat 
hercúlia, astúcia, rapidesa i força, en aquestes contrades, es comprova que 
poc tenen a veure amb les suertes practicades en les places: el rejoneo o 

1 Diari de Sessions Parlament de Catalunya 28/7/2010, sessió núm. 85.2, Tram.202-00050/08.
DOGC, núm. 5687, 6/8/2010, prohibició de construir noves places de toros. Llei 28/2010, 3 
d’agost, modifi cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008.
DOGC, núm.  5731, 8/10/2010, prohibició de les festes amb toros o bous a excepció d’aquelles 
festes en què no es mati l’animal (correbous). Llei 34/2010 de 1/10/2010, regulació de les festes 
tradicionals amb bous.
2 S’edifi cà la primera plaça de toros estable a Barcelona en el sector del barri de Ginebra de la 
Barceloneta, coneguda per “Torín”, inaugurada el 26 de juny de 1834. Un any després, el 25 
de juliol 1835, aniversari de la reina Isabel II, els seus partidaris davant dels carlins, van voler 
celebrar la festa amb una corrida. Els toros no van donar gaire joc i el públic es va exaltar, 
entrant a l’arena a matar-lo a ganivetades. Un escàndol que es reproduí al carrer assassinant 
religiosos i assaltant els seus edifi cis. Les corridas van ser suspeses fi ns el 1841. El 1887 la plaça 
va ser reformada per Josep Ignasi Fontserè  i Domènech que subtituí la fusta per pedra i ferro. 
El terreny propietat de Josep Vandeli, va passar a la Sociedad Anónima Plaza de Toros de 
Barcelona, entitat constituïda el 1893 i una parcel·la gran passava a la Catalana de Gas el 1934 
(García-Martín 1989:98-101).
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lidia a cavall i el toreig a peu o lidia, que ha donat estrelles en aquestes arts 
com el tan celebrat Manolete o l’actual rei de la plaça, José Tomás, entre 
altres noms. Un espectacle, a voltes artístic i encertat amb l’estoc i d’altres 
convertit en una veritable sagnia si no es fa una buena faena.

La lidia de toros com a tradició a Barcelona no és clara, i potser el lector 
d’aquest estudi determinarà si és o no una tradició amb els testimonis 
artístics i històrics que aportem. Primerament, la recerca es remunta a la 
ceràmica encarregada el 1710 pel comte de Castellar per guarnir la Font 
de la Salut del jardí de la seva fi nca a Alella. Les referències esmentades 
pel baró de Maldà, Rafael d’Amat i Cortada, en el seu Calaix de Sastre 
a fi nals dels segle XVIII, revelen que la lidia de toros era coneguda pels 
barcelonins com a mínim gràfi cament a través de la ceràmica i les ombres 
xinesques i per les curses de jònecs organitzades al costat del convent de 
Santa Mònica, procedents de terres tortosines. Així mateix, el baró de Maldà 
plasma en el seu diari com fou rebut aquest espectacle el 1802, el seu èxit i la 
prohibició d’aquest espectacle el 1805. Una altra font històrica, testimoni de 
les activitats taurines, és el Diario de Barcelona. Algunes notícies publicades 
al diari corroboren l’escrit del baró, des de l’anunci ofi cial de l’espectacle i 
d’altres activitats lúdiques com les ombres xinesques i altres distraccions 
com la funció ambulant de genets i picadors, que col·lateralment es podria 
vincular a l’espectacle de la lidia de toros. També el diari recull la notícia de 
la festa taurina com a part de la programació de festeigs organitzats per 
rebre a Carles IV el 1802, un fet que no es repetí amb Ferran VII el 1827. 
Tanmateix, hem recopilat alguns referents puntuals anteriors que desvetllen 
la presència dels toros a Barcelona com el diari del cronista Jeroni Pujades 
de principis del segle XVII.3 En conjunt, uns fets històrics puntuals que 
mostraran com l’espectacle taurí de la lidia de toros constituí una novetat 
a Barcelona, primer introduït artísticament i amb espectacles ambulants i 
després amb una plaça de toros construïda per a la festa, essent considerada 
una funció ocasional i convenient per celebrar l’arribada reial a Barcelona i 
que fou apassionadament acceptada pel poble barceloní.

El plafó de Els	toros	a	Madrid (fi g.1), una de les joies del Museu de Ceràmica 
de Barcelona, és un testimoni artístic del coneixement aquí de la festa 
taurina que se celebrava a la plaça Major de la capital d’Espanya. El plafó 
procedeix de la fi nca d’Alella, coneguda per Ca les monges, per haver estat 

3 Volem agrair l’ajut inestimable de la Dra. Maria Àngels Pérez Samper en proporcionar 
informació bibliogràfi ca corresponent al període anterior objecte del nostre estudi. 
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ocupada aquesta masia del segle XIII per monges, abans de ser adquirida 
el 1707 per Francesc d’Amat-Grevolosa i de Planella.4 La ceràmica, datada 
el 1710, quan el nou propietari, el primer comte de Castellar, austricista, 
s’instal·là en la fi nca i manà la construcció de la Font de la Salut. Aquest 
plafó formava part de la decoració de les llunetes del pavelló o refugi de la 
font dins del jardí. Els altres plafons representaven els temes de la xocolata,5 
la cacera i la batalla, temàtiques vinculades a les activitats i distraccions de la 
noblesa. A més de la Verge de la Salut, presidint l’espai, l’acompanyaven les 
ceràmiques amb els temes d’estar massa gras o massa prim, dos extrems 
considerats una malaltia (Llubià 1969; Riera 1983:35-37; Riera 1983-II:46-
48, i Garcia-Portugués 2012-II). 

El cronista de la societat barcelonina descriu en els seus jornals, com així 
titllà el baró de Maldà a les seves estàncies a can Pexau (Badalona),6 els 
seus itineraris després de dinar a les fi nques veïnes. En una d’aquestes 
visites, el mes de maig de 1797, detallava el seu pas pel jardí del botiguer 
Basté. Identifi cava les fl ors i detallava la decoració d’un espai ajardinat amb 
un “cenador» cobert amb pintures de temàtica religiosa de sants i amb la 

4 La fi lla del comte de Castellar, era una Amat i hereva de totes les propietats. En morir sense 
descendència, aquestes passaren als Amat, concretament al primer marquès de Castellbell, avi 
del baró de Maldà.
5 Sobre el plafó conegut per La xocolatada vam donar una conferència a la sala IX del Museu 
de la Ceràmica de Barcelona, el dia 27 de febrer de 2012, dins del Tercer cicle de Col·loquis a 
les sales del museu, intitulada Hortus conclusus. Jardines y salones de la nobleza catalana del 
siglo XVIII per introduir-nos en els costums dels barcelonins en aquest segle. Així mateix, 
aquest plafó ha constituït un dels testimonis fonamentals en l’estudi presentat en el XVè 
Congrès del Comité de Historia del Arte celebrat en la Universitat Jaume I, Castelló, intitulat 
Costumbres sociales de la nobleza catalana del XVIII. Salones y jardines, hortus conclusus del 
poder y del estatus social (García Portugués 2012).
6 La fi nca passà al baró de Maldà a través de la unió de la família Senjust o Santjust/Sentjust 
amb la família Cortada el 1754 per casament (Amat 1948:XIX-XXV, i Amat 1990-I:17-18)

Fig.1 Els toros a Madrid (c. 1710), plafó de ceràmica, 122,5x368 cm., Museu de Ceràmica de 
Barcelona. Fotografi a Museu de Ceràmica de Barcelona
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profana dedicada als toros, repetint la representació emprada en la ceràmica 
de la casa d’Alella (Amat 1948:252).

A fi nal del segle XVIII, entre els espectacles que se celebraven a la ciutat, 
el baró de Maldà esmentava en la seva miscel·lània les curses de jònecs 
(novilladas) i el Diario de Barcelona anunciava els espectacles de les ombres 
xinesques i les funcions ambulants de genets i cavalls. El 21 d’agost de 
1777, el baró feia testimoniatge de la improvisació d’una plaça construïda 
amb pals per fer una cursa de jònecs «...en lo costat de la iglésia i convent 
de Santa Mònica, abans l’hort dels religosos, aon se diu s’hi farà lo Pastim, 
s’han posat uns pals, com bigues (a no enganyar-me), a dos per part, que 
formaran círcol per plaçar-s’hi quant antes corrida de novillos, los que se 
diu vindran de Tortosa» (Amat 1990-I:61). D’aquesta manera, el text dóna 
informació sobre la procedència de la funció, Tortosa, i la provisionalitat 
de la plaça, un fet que demostra que no era un espectacle habitual. El 6 
de juliol de 1800, el baró recordava una altra funció taurina celebrada uns 
cinquanta anys abans, quan el marquès de La Mina, capità general de la 
ciutat i promotor de les vivendes del barri de la Barceloneta, habilità un 
terreny a l’Escorxador per aquesta «bàrbara diversió» com a espectacle per 
treure diners en benefi ci dels pobres (Amat 1990-V:74). Potser més curiosa 
fou la peregrinació dels barcelonins a Vic recollida pel baró amb motiu de la 
celebració dels sants màrtirs de la vila, Llucià i Marcià, i del beat Miquel dels 
Sants, el 3 de juliol de 1797, perquè es varen fer venir de Castella i Navarra 
toros i toreros. Segons el baró era una bogeria per la despesa i pel fet de 
realitzar els vigatans una festa com si fos una beatifi cació, guarnint fi ns i tot 
els carrers. Dies després el baró recollia la decepció dels barcelonins que 
anaren a Vic per no haver tingut cap torejador, per tant només van exercir de 
torejadors els propis vigatans, un fet que titllà el baró de «xasco» per aquells 
que van anar-hi. (Amat 1990-III:206, 208 i 209)

Les Sombras chinesas de Jaume Chiarini comptava en el seu repertori els 
Toros Reials de Madrid, una de les funcions més anunciades en el Diario 
de Barcelona, també representada durant l’estada del rei Carles IV i el seu 
seguici a Barcelona el 1802. Així, tant les ombres xinesques com altres 
actuacions que tenien lloc al carrer de la ciutat com l’arribada anual de 
dues companyies de Genets i Picadors de Valanciene i Avrillon, creaven 
gran expectació i interès entre la ciutadania, especialment aquest darrer 
grup perquè l’espectacle, a més d’exhibir les habilitats dels genets i cavalls, 
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fi nalitzava amb focs d’artifi ci.7

Amb motiu de l’arribada de Carles IV se celebraren diverses manifestacions 
públiques, degudament acceptades per la Secretaria d’Estat. Entre els 
nombrosos festeigs estaven els tradicionals besamans, la màscara reial i 
els balls de màscares organitzats per la Comissió d’Obsequis creada per 
tal efecte. Una de les novetats fou l’accés dels barcelonins a la festa taurina 
(García Sánchez 1998 i García-Portugués 2010:623-642).

La lidia de toros, tot i que era coneguda, tal com ho demostra la representació 
en la ceràmica, les ombres xinesques, i una aproximació més real a través 
de les curses de jònecs tortosines i els espectacles de genets i picadors 
francesos, es pot afi rmar que a Barcelona no s’havia representat ni amb una 
certa asiduïtat ni amb periodicitat per poder considerar la lidia de toros una 
tradició a Barcelona. Néstor Luján en el seu llibre Historia del toreo distingia 
la lidia a cavall de la de peu en el capítol «Principios del toreo a pie» (1954:9-
28) i recull el lament dels nobles per la transformació de la festa, més vulgar, 
amb el canvi de dinastia, quan va ser tan grata pels àustries. La societat 
culta passà a menystenir la festa dels toros i concretament recull l’afi rmació 
de Nicolás Fernández de Moratín «con la gran fi esta de 1725… se acabó 
la raza de los caballeros» (1954:13). D’altra banda, el dietari de Jeroni 
Pujades, realitzat un segle abans, ens remet als torneigs que se celebraven 
a Barcelona amb motiu de les festes dedicades a la fi gura de sant Jordi 
en les quals els cavallers, sobre el seu cavall armats amb l’escut i llança,  
posaven en escena la mort del drac, o bé per Carnestoltes la lluita entre 
els cristians i els musulmans, triomfant en ambdós casos el Bé davant del 
Mal. També, amb motiu de la canonització de sant Ramon de Penyafort, els 
cavallers lluitaren contra els almogàvers en un torneig (Dietari 1976-I:131-
141,195).8 

Entre els anys 1601-1630, Pujades esmenta la presència dels toros a 
Barcelona, amb motiu de l’estada d’uns dies a la ciutat de la infanta donya 
María, reina d’Hongria, germana de Felip IV, de viatge cap a Alemanya per 
casar-se amb Ferran II d’Àustria. Concretament, el 21 d’abril de 1630 a 
casa del duc de Cardona, «…al Pla de St. Francesch, en Barcelona, ahont 
està aposentada la Reyna de Hungria, dins lo ort de dita casa, se féu gran 

7 Diario de Barcelona, 1, 3 i 10/1/1802, 25/3/1802 i 4 /4/1802, pp. 4, 12, 38, 339 i 378. Més 
informació sobre altres espectacles a García Portugués 2010:623-642.
8 Més informació sobre aquests tornejos transcrita del Llibre de Solemnitats i del Dietari de 
Jeroni Pujades es pot consultar en l’estudi de M. Àngels Samper (2003:139-192)
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hastaferm y day varrit y sortija, carrera, tiro de pistola, en Blanch. Hagué y 
també córrer de toros. Lo primer joch fou bona vista; los toros, cosa molt 
bruta, perquè los cavallers los dejarretaban y los fl amenchs o húngaros de la 
guardia al punt los trossejavan» (1976-IV:229), de nou comprovem el rebuig 
cap a aquest divertiment sanguinari. Així mateix, tot i que Lluís Permanyer 
(2008:262) informa en L’esplendor de la Barcelona burgesa que a l’època 
medieval i durant el mandat de Joan I se celebrà una corrida a la plaça del 
Rei. 

De moment, no hem trobat cap altre referent fi able que suggereixi que es 
tracti d’una antiga tradició, sinó d’un fet aïllat. També és cert que fou a l’entorn 
del 1900 quan l’afecció als toros fou prou rellevant per erigir dues places a la 
ciutat. La publicació de la funció d’ombres xinesques dels «Toros Reales de 
Madrid» en el Diario	de	Barcelona	és un testimoni sufi cient que indica que a 
Barcelona, com a mínim, es coneixia l’espectacle dels toros a nivell popular, 
mentre que era molt celebrat a la cort i seguit pel poble madrileny, així com 
en altres poblacions espanyoles. El Museo Municipal de Madrid conserva 
diverses obres d’aquest tipus de festa cortesana a la plaça Mayor (fi g. 2), 
normalment composicions en perspectiva en les quals es divisen diverses 
suertes taurines.9 D’altra banda, a la cort napolitana també eren conegudes 
les lidies de toros, un testimoni fefaent n’és la Veduta di Plaza Mayor di 
Madrid o la pintura mural ubicada en la lluneta de la contrafaçana del segon 
atri de l’Arco di Trionfo di Alfonso d’Aragone en el Castel Nuovo o Museo 
Civico a Nàpols (fi g. 3).10

Aquesta informació preliminar, tot i el canvi de gust de les dinasties 
monarquiques, permet plantejar la hipòtesi que la festa taurina era un tipus 
d’espectacle que en primera instància havia d’agradar tant als reis Carles IV i 
Maria Lluïsa com als convidats d’honor que celebraven els seus casaments: 
Ferran, futur Ferran VII, i Maria Antònia de Nàpols i a la Infanta María Isabel 
i a l’hereu al tron napolità, Francesco Genaro. Especialment els consorts 

9 Concretament un oli anònim datat l’any 1618 (inv.3152), un altre oli anònim del segle XVII 
(inv.3153), altre oli de la col·lecció Abelló datat al segle XVII (P693) i una estampa sense datar 
i anònima (inv.4873). Imatges i fi txes donades a conèixer en el Congreso Internacional sobre 
Clásico Español celebrat del 7 al 9 de maig de 2003, organitzat per SEACEX a Madrid.
10 Com a informació general de la pintura mural s’assenyala la capacitat d’aquest espai 
urbanístic per a cinquanta mil persones i l’autoria atribuïda a un pintor napolità abans 
de 1672, quan es produí un incendi i es modifi cà la plaça. Fitxa sobre la pintura a l’atri de 
l’entrada proporcionada pel Museo Civico de Castel Nuovo, Nàpols. Així mateix, el text inclou 
dos referents de les funcions taurines a la Plaza Mayor de Madrid, una atribuïda a Juan de la 
Corte (1623) del Museo Municipal de Madrid i altra anònima que es conserva en el Museo de 
la Scala a Milà (García Portugués 2010:623-642).
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veurien amb bons ulls un espectacle que els era familiar. Per això, amb unes 
premises tan favorables s’atorgà el beneplàcit reial per construir una plaça de 
toros o anomenada «coso taurino» a la Barceloneta, el primer emplaçament 
permanent per aquesta funció a la ciutat. Rafael d’Amat en el Calaix de 
Sastre recollia la notícia de la construcció d’un «toril»11 per a la diversió 
dels monarques i la cort durant l’estada a la ciutat. El 20 de juliol de 1802 
s’iniciaren les obres en l’hort propietat de Baltasar de Bacardí, ubicat més 
enllà del Portal del Mar a les afores de la muralla. La plaça fou construïda en 
fusta, amb disseny de forma circular amb graderies i unes llotges d’ordre únic 
destinades a la cort a la part més alta, situades a quatre vegades l’alçada 
dels toros (Pérez 1973:124-125 i García Sánchez 1998:424-425).

L’acceptació de l’espectacle dels toros pels barcelonins fou molt favorable. 
El 16 de setembre s’assenyalaven per a la primera corrida quinze toros, 
cinc pel matí i deu per a la tarda. El marquès de Vallesantoro, responsable 
de la seguretat, presidí la festa. A la lidia participaren els millors picadors, 
banderillers, capeadores i toreros del regne amb la fi nalitat de complaure 
els reis i el públic. Participaren cuadrillas de gran reputació procedents de 
Sevilla, Jerez de la Frontera, València, Madrid i Tortosa i ramaderies d’Antonio 
Ybar (Arnedo, La Rioja), de Joaquín Zalduendo (Caparroso, Navarra) i 
Francisca Estronat, vidua de Miguel Pérez (Egea de los Caballeros, Aragó).12 
L’actuació més espectacular la protagonitzà Ramón de la Rosa, conegut pel 

11 Segons les fonts Diario de Barcelona  i el Calaix de Sastre aquest espai es esmentat com“toril”, 
mentre que la bibliografi a parla de “torin” (García-Martín 1989:98-101) 
12 Diario de Barcelona, núm. 257 i 258, 15 i 16 de setembre de 1802, p. 1137 i 1142. Més 
informació sobre els picadors, banderillers, capeadors i toreros al Diario de Barcelona, núm. 
269 i 270, 27 i 28 de setembre de 1802, p. 1189 i 1193-4; Cossio 1978-III, i García Sánchez 
1998:684-689.

Fig. 2 Toros en la plaza Mayor de Madrid, (s.XVII), pintura, Museo Municipal de 
Madrid. Imatge de M.A. Casanovas (Casanovas 2011:24)
Fig. 3 Veduta di Plaza Mayor di Madrid (c.1672), o pintura mural ubicada en la llu-
neta de la contrafaçana del segon atri de l’Arco di Trionfo di Alfonso d’Aragone en el 
Castel Nuovo o Museo Civico a Nàpols. Fotografi a d’E.García-Portugués.
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nom de «El Indio», amb malabarismes i arriscats exercicis davant del toro.13 
El Diario de Barcelona descriu amb tota mena de detall l’intrèpit banderiller 
Ramón de la Rosa davant les banyes del toro per saltar-lo, lligat de peus per 
després clavar la banderilla a l’animal o bé muntar-lo sense sella o a pèl, 
agafat d’una regna mentre tocava la guitarra.14 A la darrera funció davant 
dels reis aparegué com a criat del famós torero Alfonso Alarcón, tirant del 
carro triomfal on estaba el torero. «El Indio» pujà sobre el toro com si fos 
el seu genet per tal que l’animal passés a tirar del carro triomfal, després el 
banderilleà, essent rematat per Alarcón. De l’escrit es dedueix, en primer 
lloc, una possible exageració de la funció i, en segon lloc, permet considerar 
la funció més aviat com un espectacle de circ que com una lidia de toros. 
Segons el Diario, aquesta escenifi cació ja s’havia representat en la Reial 
Plaça d’Aranjuez i a la de Madrid davant de SS.MM.15

Aquest mateix any s’edità a l’impremta Piferrer una Auca popular que es 
posà a la venda a la llibreria-taller de la plaça de l’Àngel. L’Auca constava 
de 48 caselles que compartimentaven diferents faenes de l’espectacle dels 
toros que van tenir lloc a Barcelona. La xilografi a (fi g.4), de fet, recull els 
moments més destacats de les vuit curses dedicades a Carles IV durant la 
seva estada a la ciutat, així com els noms dels toreros més aclamats.16

La festa taurina obtingué un èxit clamorós, amb un ple espectacular i 
sorprenent tant per la reialesa17 com pel públic, especialment si tenim present 
el preu elevat de les entrades. Aquestes s’esgotaren des de l’inici i continuà 
els dies 22, 28 de setembre, 6, 13, 18, 25 d’octubre i 2 de novembre fi ns a la 
darrera festa que fou la vuitena representació a Barcelona (García Sánchez 
1998:684-689).

El preu de les entrades no constituí cap limitació pels barcelonins per tal de 
poder accedir-hi. L’entrada més econòmica fou de mitja peseta i arribaren 

13 Goya immortalitzà la fi gura del torero en els aiguaforts de la tauromàquia mostrant la 
“osadía y temeridad”, “El Indio mote del torero Mariano Ceballos, en la suerte de atronar a los 
toros con un puñal” (Luján 1954:40)
14 Diario de Barcelona, núm. 277, 278, 284, 285, 289, 290, 296, 298 i 299; 5, 6, 12, 13, 16, 17, 
18, 24, 25 i 27 d’octubre de 1802, p. 1221-1123, 1227, 1249-1250, 1256, 1269, 1273-1274, i 
1278, 1306-1307, 1309 i 1320
15 Diario de Barcelona, núm. 305, 2 de novembre de 1802, p. 1349-1350.
16 La xilografi a presentada en aquest estudi pertany a la col·lecció del baró de Vilagayà. Una 
reprodució de la imatge surt en el catàleg de l’exposició El Eterno efímero, grabados y dibujos 
conmemorativos del siglo XVI al XIX (Domènech 2009: núm. 17).
17 Sembla que l’única persona que demostrà un rebuig clar cap a l’espectacle dels toros fou 
Maria Antonia de Nàpols (Pérez 1973:156, n. 299).
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fi ns a quinze duros, preu de la llotja per a tot el dia. També el preu era 
diferent segons si l’entrada era de matí o de tarda, si es triava sol o si es volia 
llotja, balcó o grades cobertes. En la primera corrida s’imposà una pràctica 
que feia viable l’accés a capes socials menys afavorides, i que es descobrí 
en la segona corrida programada pel 22 de setembre, quan s’anuncià la 
penalització amb una multa de sis ducats per aquells que lloguessin els 
balcons i després relloguessin l’espai per seient al públic. La picaresca de la 
revenda va permetre a un sector de la població gaudir de l’espectacle, a més 
de documentar una manera de sobreviure en aquell temps.18

L’espai del «coso taurino» fou aprofi tat per altres programacions populars 
com balls o l’enlairament del globus de Lunardi, una nova atracció que 
coincidí amb l’estada dels monarques a la ciutat.19 També va haver un intent 
frustrat d’incloure la diversió d’atrapar el porc. Aquesta consistia en fer 
participar quinze homes amb els ulls tapats, guarnits amb un esquellot i un 
fuet destinat a moure un porc portador també d’esquellot. Aquell concursant 
que atrapava el porc l’obtenia com a premi.20 Per tant, aquesta diversa 
utilització de la plaça i la inclusió d’altres funcions indica que no es pensava 
en els toros com a únic espectacle en el recinte, ni com a funció habitual a 
Barcelona com ho era el teatre (García Portugués 2010: 623-642).

El baró de Maldà en contínues ocasions titllà de barbàrie la lidia de toros 
i, per aquest motiu, mostrà la seva satisfacció quan el 1805 fou prohibida 
aquesta diversió popular (Amat 1990-VII:51). Possiblement, l’èxit consistí 
més en comprovar que els toros fossin bravos i que es produís la mort del 
torero o del cavall del picador. També, el baró en l’escrit del 22 d’abril de 1804 
distingia entre l’espectacle de jònecs del de toros «…s’ha començada en 
esta tarda, en lo toril, la bàrbara diversió de corrida de novillos, que a estos 
seguiran, qui sap, los toros. Por lo que los catalans s’han tornat castellans 
per lo que molts s’hi afi cionen», i afegia «…i visca la Roma…», recordant els 
jocs al circ i remarcant quina era la procedència dels toreros «…a venir més 
menjapans d’aquelles terres de Madrid» (Amat 1990-VII:25). Successives 
vegades, el cronista va incidir en la crueltat de l’espectacle, separant les 
dues tipologies de «corridas castellanas» (Amat 1990-VII:33). També, 
aquest mateix any assenyalava la procedència dels animals «toros bravos 

18 Diario de Barcelona, núm. 263 i 264, 21 i 22 de setembre de 1802, p. 1164 i 1168-1169 i 
Coroleu 1901:15.
19 Diario de Barcelona, núm. 295, 301,302, 305 i 306; 23, 29, 30 d’octubre i 2 i 3 de noviembre 
1802, p. 1302, 1331, 1334, 1349-1351 i 1360.
20 Diario de Barcelona, núm. 295, 23 d’octubre 1802, p. 1302.
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de Navarra» (Amat 1990-VII:41), així com l’aforament, entre onze mil i quinze 
mil afeccionats en el «toril», la gentada i les males condicions ambientals 
amb expressions com «eixams d’abelles o mosques» o «omplint-se aquell 
toril com un ou, en número», de tanta gent que hi anava (Amat 1990-VII:42-
43). El baró considerà el lloc com un purgatori, per no poder ni tan sols 

Fig. 4 Els toros a Barcelona (1802), xilografi a, paper verjurat, 430x313 mm., col•lecció baró 
de Vilagayà, fotografía d’E.García-Portugués
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estirar les cames i pel patiment durant quatre o cinc hores de la funció, però 
sobretot la informació sobre les cogidas, de vegades exagerades, que el 
propi baró rectifi cà en l’escrit del 5 de juliol de 1804 «… se m’ha dit primer 
haver mort a catorze cavalls, i luego después, en disminució de deu, no han 
sigut més que quatre» (Amat 1990-VII:42). Tot i així, sembla una barbaritat 
si el més important de la festa consistia en recordar la quantitat de morts i 
cogidas: «… que a un torejador l’alçà per les dos astes entremig…». Més 
clar no ho pot explicar el baró de Maldà quan assegura que, malgrat les 
incomoditats, el poble assistia a aquest espectable perquè «tot ho venç la 
passió, i seran frequentades les corrides sempre que los toros sien bravos, 
com fi ns ara, i màtien força cavalls, com esta última corrida» (Amat 1990-
VII:43). El dia 14 d’agost de 1804 el baró escrigué «Ahir fou dia de desgràcies. 
Tal foren de dos toreros en la corrida de toros…» (Amat 1990-VII:51). L’any 
següent, el 4 de març de 1805, el baró constatava el fi  de la lidia de toros. 
«…Entre tants desgarros com fa cada dia l’Espanya, a lo menos hem vist 
una bona providència, pués que queden totalmente abolides les corrides de 
toros i novillos…». L’escrit continuava «Esta providència de la prohibició de 
toros i novillos és del tot humana i desterra la barbàrie dels espanyols en lo 
concepte de les demés nacions, que tant lo vituperaven». Més interessant 
és el fi nal de l’escrit quan el baró tem que tornin els toros «… Però jo em 
temo que, com res aquí és estable i media lo geni de la nació, i sempre se 
fan pensaments com fer Diners, ísquien d’aon ísquien, que ab est o altre 
pretext no tórnien tals corrides, que jo no voldria» (Amat 1990-VII:88). Anys 
més tard, Ferran tornava a Barcelona com a rei d’Espanya. La presència de 
Ferran VII i Maria Josefa Amàlia de Saxònia, del 4 de desembre de 1827 al 
9 d’abril de 1828 a la ciutat, fou una qüestió política molt convenient per una 
monarquia malmesa. L’objectiu principal era aconseguir la fi delitat ciutadana, 
en plena crisi del poder absolutista.21 

En aquest clima Barcelona havia de rebre els reis i retre’ls fi delitat i honors, 
un ambient molt diferent al que havia viscut el llavors príncep d’Astúries 
amb el seu pare Carles IV, el 1802. La Intendencia del Ejército y Prado 
de Cataluña va remetre a la Reial Junta de Comerç, el 24 de novembre 
de 1827, una sèrie de normes protocolàries que els barcelonins havien de 
mostrar a SS.MM., com «lealtad, respeto y demostración de amor e inculcar 

21 Revoltes dels malcontents i la sublevació carlista dels favorables a l’infant germà del rei, que 
cercaven l’estabilització del règim des d’una facció ultra-absolutista (Burdiel 1995-2008:232-
260).
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los principios que se observaron en los festejos y recepciones de 1802”.22 
Per aquest esdeveniment es creà una Comissió de Reials Obsequis23 i actes 
d’homenatge que foren recollits en la Relación de la entrada.24 

Dos dies abans de l’entrada se signà un bando de la policia que marcava el 
comportament ciutadà, prohibicions de venda ambulant, horari de trànsit pel 
carrers, etc.25 Els espectacles ambulants, habituals als carrers de la ciutat, 
foren prohibits, talment com altres que no foren acceptats per la Comandància 
militar per la difi cultat de poder-los controlar durant l’estada reial, mantenint-
se per inofensives les xinesques o Sombras	Chinesas, mentre que els toros, 
novetat el 1802, no foren programats per la Comissió d’Obsequis als Reis.26 
Ferran VII era molt afeccionat als toros i aquest fet es demostra perquè a 
València, ciutat llevantina per la qual passà abans d’arribar a Catalunya, 
s’organitzà la festa taurina. El 19 de novembre, el Diario de Barcelona es 
feia ressò de les funcions de toros celebrades les tardes del 12, 13 i 14, amb 
el concurs de 24 toros de les acreditades «vacades de D. Ignacio Boigues, 
D. Antonio Chordá, Francisco Cañizares y Miguel Ramon Picaràn». També 
la notícia especifi cava que els toros van ser picats de «vara larga...» per  
«Sebastian Miguez, Juan Martin (el Pelón), Atanasio el Capon y Cristobal 
Ortiz...» i lidiados per la quadrilla sota la direcció del «primer espada Juan 
Giménez (alias Morenillo) que estoqueará el primero; segundo, cuarto y 
séptimo toro; el tercero y sesto toro serán muertos por Manuel Parra; y el 
quinto y octavo por Manuel Carreto». Així mateix, el Diario detallava els 
noms i les edats dels toros entre els cinc i tres anys, així com el preu de 
les entrades, 12 rals per «asiento tendido y grada» i 24 rals «sillas rellano y 

22 Notícia publicada en el Diario de Barcelona, núm. 292, 19/10/1827, p. 2332-2333. Domingo 
Maria Barrafon de la Intendencia del Ejército y Prado de Cataluña enviava a la Real Junta de 
Comercio el 24 de novembre de 1827 una relació de com mostrar lleialtat, respecte i amor a 
SS.MM., seguint els principis de la recepció reial de l’any 1802. BNC, AJC, caixa XVI, llig. 7, 
doc. 22. (García Portugués 2012-I:1174-1189).
23 El 22 d’octubre de 1827 la Junta de Comerç pren l’acord i emet un ofi ci a l’Ajuntament de 
Barcelona per formar una comissió de comerç i una altra de fàbriques com a entitat facultada 
per obsequiar els reis. BNC, AJC, caixa 23, llig. XVI, doc. 8, procès de nomenaments, doc. 
9-20 i programació doc.22. 
24 Relacion de la entrada de los Reyes nuestros Señores en la Ciudad de Barcelona la mañana 
del 4 de diciembre de 1827 y de los demás festejos públicos, que se tributó a SS.MM. la Junta 
de Reales Obsequios, en nombre y representación de dicha ciudad, Barcelona, Viuda Agustín 
Roca, 1828.
25 Diario de Barcelona, núm. 337, 4/12/1827, p. 2699. Per assegurar-se una bona acollida 
ciutadana es proclamaren Reials Decrets afavorint els fabricants de fi ls i manufactures de 
cotó i convertint el port de Barcelona en port Dipòsit amb les mateixes franquícies que altres 
ports espanyols. Decrets del 28 de setembre i 28 de noviembre de 1828. Diario de Barcelona, 
núm.333, 30/11/1827, p. 2668 y 2669 (García Portugués 2012-I:1174-1189).
26 Les funcions teatrals també patiren restriccions i prohibicions en la programació (García 
Portugués 2012-I:1174-1189).
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barrera», les quals es podien adquirir al pati de la Reial Duana de la ciutat. 
Probablement resulta força interessant la prohibició per ordre del govern 
de llençar a la plaça «... cascos de naranja, piedras, gatos, perros ni otra 
cualquier cosa que pueda perjudicar a los lidiadores», un fet que denota 
el comportament o costum dels assistents a la festa, els quals podien ser 
penalitzats amb una multa de 10 ducados, o bé amb 2 ducados en el cas de 
baixar a la plaça abans no fos «...enganchado el último toro.»27 Per tant, va 
haver toros a València, però no a Barcelona.

*****

Com a punt fi nal de l’estudi es constata que la lidia de toros a Barcelona era 
coneguda a inicis del segle XVIII, com lidia de toros pròpia de Madrid, segons 
el testimoni de la ceràmica que s’ha aportat en aquest estudi (fi g.1). Abans 
d’aquest, no s’ha trobat cap altre referent que demostri que aquesta pràctica 
fos habitual a la ciutat. Les ombres xinesques foren un altre mitjà lúdic que 
facilità la difusió dels toros castellans entre els barcelonins. Un document 
recentment descobert a l’arxiu de Simancas per l’historiador Gonzalo 
Santonja revela informació del perquè Felip II ignorà una butlla papal de 
Pius V que pretenia prohibir la Festa. El document, a més d’argumentar 
les diferències de la festa en altres indrets, ressalta que els toros són a 
Castella «fi esta y regozijo ordinario» (Santonja 2011:10). De moment, el 
1802 s’ha de considerar l’any de la presentació de la lidia de toros a peu 
com a funció popular a Barcelona. Aixi ho corrobora la creació d’una plaça, 
«el toril» o «torín», segons la font emprada, com a lloc estable per aquesta 
activitat, tot i que com hem assenyalat en aquest estudi, després fou una 
diversió prohibida durant anys. Fins que no aparegui un document que digui 
el contrari, només podem parlar de cursa de jònecs i altres tipus de funcions 
esporàdiques vinculades als toros. Un altre fet interessant a destacar és que 
la festa taurina no es programà el 1827 durant l’estada de Ferran VII. Tot i 
l’afecció del monarca, possiblement es considerà una funció problemàtica, 
difícil de controlar, i per això se l’afegí entre els espectacles no acceptats 
per la Comandància militar. Per tant, a Barcelona no se celebrà la lidia de 
toros mentre que a València no hi hagué cap problema per programar-la, tot 
i que s’ha demostrat que fou en l’any 1802 quan va germinar una afecció 
barcelonina als toros. El baró manifestà repetidament en en el seu diari que 
era un espectacle de castellans i no de catalans.28 De fet, Jaume Fontanals, 
27 Diario de Barcelona, 19 de noviembre de 1827, núm. 322,  p.2580
28 El baró de Maldà no anava gaire errat, Néstor Luján realitza un detall dels toreros, les 
quadrilles i ramaderies taurines de fi nal del segle XVIII i se centren a Sevilla, Henares, Madrid, 
Extremadura, Pamplona i València com a zones més importants (1954:9-28) 
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criat del baró, era un habitual d’aquestes festes i l’informador de tot el que 
succeïa a la plaça al cronista, Rafael d’Amat i de Cortada, baró de Maldà. 
No obstant això, el cert és que cada vegada més, entre la gent del país, els 
toros atreien a més afeccionats, un fet que es manifestà clarament amb la 
construcció de dues places, les Arenes i la Monumental, capdavanteres de 
la festa taurina a principis del segle XX. Però també és cert que un ampli 
sector català no ha sentit mai cap interès per aquest tipus d’espectacle, i 
que ha fi nalitzat amb la corresponent Llei prohibint la celebració de la festa 
taurina a Catalunya, aprovada per majoria al Parlament.
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El proceso del rector de Torrelles

Rosa Maria Vidal Aguilar  
rvidalaguilar@gmail.com

Resumen
En la Edad Media la iglesia controla casi todos los aspectos de la sociedad y disfruta de un 
buen número de privilegios, aunque estos no la hacen inmune a la justicia. En este artículo 
mostraremos la relación del clero con la justicia, a través de uno de los procesos judiciales 
conservados en el Archivo Diocesano de Barcelona.
Palabras Clave: siglo XV, proceso judicial, iglesia, Archivo Diocesano, Torrelles

Resum: El procés del rector de Torrelles
A l’Edat Mitjana l’Església controla quasi bé tots els aspectes de la societat i gaudeix d’un 
bon nombre de privilegis, encara que aquests no la fan inmune a la justícia. En aquest article 
intentarem mostrar la relació del clergat amb la justícia,  a través d’un dels procesos judicials 
conservats en el Arxiu Diocesà de Barcelona.
Paraules Clau: segle XV, procés judicial, Església, Arxiu Diocesà, Torrelles

Abstract: Th e process of the rector of Torrelles
In the Middle Ages the Church controlled almost everything and had a handful of privileges. 
Although they were not immune to justice. Th is paper will try to show the relation of the 
clergy to justice through one of the legal processes preserved in the Diocesan Registry of 
Barcelona.
Keywords:  Fift eenth century, prosecution, church, Diocesan Archives, Torrelles
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En el siglo XV la sociedad era eminentemente cristiana, edifi cada sobre una 
estructura de valores que marcaba la frontera entre lo permitido y lo prohibido. 
De la misma manera, dicha sociedad estaba construida sobre un sistema 
jurídico que rechazaba determinados comportamientos que de hecho afectaban 
al funcionamiento de la misma. 

A través del análisis de uno de los casos presentados en el tribunal ordinario 
episcopal de la diócesis de Barcelona, esta investigación pretende mostrar 
una visión de cómo era la situación jurídica que se vivía en este siglo de la 
Edad Media.  

La sociedad de entonces estaba afectada por una crisis económica 
que empeoraba y acrecentaba los confl ictos sociales, que fi nalmente 
desembocaron en una cruenta guerra civil entre la Generalitat de Catalunya 
y el rey Juan II (1462-1472) (Rodríguez 1990:50).

La alteración social comprendía todos los sectores y la Iglesia no fue una 
excepción; como así lo demuestra la presencia de clérigos en actos de 
violencia y procesos judiciales (Aguilar 2003:91).

 No será hasta el último cuarto de siglo, una vez conseguida la paz durante 
el reinado de Fernando II (1479-1516), más conocido como Fernando el 
Católico (Orea 1980:13), cuando se impulsará una política que permitirá la 
recuperación económica y la pacifi cación social y política.

Dentro de esa coyuntura de confl icto, la administración constituye una fuente 
fundamental para plantear de una manera global cómo era este periodo. En 
particular, la actuación de una de estas administraciones, el tribunal episcopal, 
que actuaba dentro de diversas jurisdicciones,  tanto civiles como eclesiásticas, 
objeto de este estudio.

Concretamente los procesos judiciales son de hecho un testimonio esencial, 
una rica fuente que recrea la historia social y de las mentalidades de la época 
medieval, ya que toda la sociedad desfi la por las actas procesales. De esta 
forma, a través del lenguaje popular de sus protagonistas, damos voz a aquellos 
grupos sociales menos favorecidos  que permanecen en el anonimato en la 
mayoría de los documentos de este siglo conservados en archivos parroquiales 
y episcopales. 

El proceso estudiado pertenece al segundo cuarto del siglo XV y nos revela 
la amplia presencia de la Iglesia en todos los aspectos, sean nimios o 
relevantes de la vida de la población. Por este motivo, no es de extrañar 
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la constante actividad de los tribunales eclesiásticos (Bonet 1984:14) ya 
que comprende aquellos pleitos en los que directa o indirectamente está 
involucrado algún miembro de la Iglesia. 

Estos procesos desarrollan temáticas diversas: ajusticiamientos de clérigos, 
peleas, brujerías o conductas deshonestas entre otros. De todos ellos, los 
procesos penales han sido estudiados por Yolanda Serrano en El	sistema	
penal	del	Tribunal	Eclesiástico	de	la	Diócesis	de	Barcelona	en	la	Baja	Edad	
Media (2006:391).

Tal y como indica Jaume Codina (1984:165), en su Inventario de los 
Processos	de	l’Arxiu	Diocesà	de	Barcelona, la mayoría de los mismos todavía 
son inéditos. Son textos en pergamino que tratan sobre los acontecimientos 
en las diferentes parroquias de las actuales comarcas del Baix Llobregat, 
Penedès y Vallès. Casi todos  presentan un  buen estado de conservación y 
están escritos en letra gótica catalana. 

Los textos contienen fórmulas o actuaciones del personal de la curia en latín, 
mientras que las partes donde los personajes realizan sus declaraciones 
son en el catalán de la época, salvo alguna interferencia de los escribanos.

A partir de estas declaraciones el lector se acerca a la lengua popular que 
se hablaba en el siglo XV; por lo tanto, es necesario destacar la importante 
información que aportan estos documentos procesales no solo para 
cuestiones de la vida sino también para el estudio de la lengua catalana. 

La temática de estos procesos es variada y en su mayoría la riqueza 
de detalles resultan decisivos para distinguir el papel de los diferentes 
estamentos de la sociedad barcelonesa de este periodo y también de su 
arzobispado. La moralidad pública, la agitación social y sus reivindicaciones 
feudales son aspectos que frecuentemente se repiten con gran énfasis 
(Carrasco 2008:186). 

Todos estos aspectos, aparecen  refl ejados en procesos como el del rector de 
Torrelles, que nos ocupa en este estudio. El mismo recoge las acusaciones 
que se realizaron contra el párroco de esta localidad del Alt Penedès.1  

Dicho personaje  vivió a principios del siglo XV y  mantuvo el cargo de rector 
de la parroquia hasta su muerte en 1431. Si seguimos las pautas del ideal 
del Concilio de Trento (Sanz 2002:201), la fi gura del rector se asemeja ya 
desde este periodo a la de una persona que se ocupaba del cuidado de las 

1 ADB. Proc.nº623. Volum I. 
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almas de la comunidad parroquial donde está destinado, un pastor de almas 
descarriadas. Por este motivo se intentaba así poner freno sine	qua	non a 
las inmoralidades y abusos que venían caracterizando a los rectores de la 
época medieval. En la visita pastoral que realizó el obispo Andreu Bertran2 
en el año 1430 instruyó un  proceso contra la actuación del rector de esta villa 
del Alt Penedés. Este proceso se halla recogido en un volumen dedicado a 
las visitas que tuvieron lugar en la diócesis en 1430.3 En el mismo, se  acusa 
al rector, entre otros pecados, de concubinato, usura y lujuria.

Los feligreses de su parroquia se quejaban abiertamente del rector, ya 
que desatendía la labor que le había sido encomendada: ésta consistía 
en  administrar los sacramentos, asistir a los moribundos y cumplir con el 
ofi cio de notario cuando alguno de sus vecinos quería hacer testamento. 
Su incumplimiento en las tareas eclesiásticas, le llevó a ser acusado de 
negligencia “Maria, uxor Arnaldi B aldoni, negligentia dicti rectoris et malitia, 
qui requisitus bis et cum instancia quof iret ad eam que in oericulo mortis 
stábat, rector predictus noluit ire et ideo morta fuit absque factione testamenti 
et penitentia et confessione propter quid dominus temporalis consuetudine 
terre, ocupavit bona dicte defuncte, ratione intestationis...”.4 

El propio rector Guau fue juzgado por no guardar secreto de confesión, por 
haber dicho a su familia quienes eran las personas que más pecados habían 
confesado en su parroquia “…Quod Petrus de Corbera et Maria Baldina 
habebant peiiores animas quam aliqui de parrochia et hec dixit tempore 
quo confessionem recepit ab eis. Negar rector per sacramentum. Fuit sibi 
in dicta purgatione ut supra…”. El obispo consideró que existió un delito 
de revelación de secretos y le impuso una pena al rector, aunque la causa 
fue dudosa y no demostró que hubiese habido tal violación del secreto de 
confesión.

Bernat Guau fue acusado también en ese mismo proceso de ejercer a la vez 
de rector y de alcalde de la población. El párrafo transcrito a continuación, 
detalla con toda precisión el control de este eclesiástico en la vida diaria de 
Torrelles, dando permiso o prohibiendo los juegos o cualquier acto de la vida 
social, después de haberse autoproclamado rector-alcalde5. “Encara que el 
dit clergue estant batle veda joch de daus e de totes altres coses en la dita 

2 <http://www.arqbcn.org/es/historia/episcopologio>, 15-08-2012
3 ADB.V.P.623, vol.I/1,fol.55.
4 ADB V.P.623, vol I/1,fol.38
5 ADB V.P.623, vol I/1,fol.56
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parroquia e dona licencia que en la sua casa poguessen iugar a fogassses 
e a pa de forment e daço tench gabella…”.6

En el proceso más adelante, una mujer de nombre Elisabeta Beneta también 
acusó al rector de haberle solicitado relaciones carnales. Ante este ejemplo 
de lujuria del rector planteamos la difi cultad de poder establecer la estadística 
de sacerdotes inductores del adulterio que fueron acusados, aunque resulta 
evidente que una parte de ellos pecaron impunemente. En el proceso se 
testimonia que Bernat Guau solicitó a Elisabeta, durante la confesión que 
aceptará convertirse en su pareja “…no ha fembra en sa parrochia que yo 
ant am, ne tan gran goig me fasa con vos e asso durava de pus hant la havia 
vista”.7 

Si bien sabemos que en este período una cuarta parte de los sacerdotes 
vivían en concubinato, no disminuían el escándalo de conductas como la 
del rector Guau provocaba en la sociedad. En este caso el rector vivía con 
numerosa descendencia y sus propios hijos le ayudaban en la celebración 
de la Santa Misa y en otros ofi cios.  

Estas participaciones en ofi cios totalmente ilícitas se deducen en el proceso 
al rector de Torrelles. El mismo en su defensa alega que, tanto su hijo como 
el hijo del carpintero actúan como verdaderos clérigos aunque no hayan sido 
tonsurados: “Cum dicto fi lio suo et cum fi lio fabri dicte parrochiae missam…”.8 
Una justifi cación totalmente inaceptable, a pesar del buen hacer de sus hijos, 
ya que no han sido ordenados y de ninguna manera la Iglesia puede permitirlo. 
El proceso también pone en evidencia una de las prácticas utilizadas por 
estos párrocos como es la de enseñar las respuestas en latín a sus vástagos, 
quienes eran capaces incluso de aprender de memoria el responsorio de la 
Misa de difuntos. De esta manera evitaban ser descubiertos por el obispo, 
evitando así ser castigados con penas pecuniarias enormes que el señor 
obispo imponía9 cuando eran descubiertas tales prácticas.  

En este caso concreto, el obispado descubrió estas malas artes y les impuso una 
pena de veinte libras barcelonesas y la privación de la titularidad de la Iglesia “…
in minori Registro visitacionum lacius continetur quam quod ex ista inquisicione 
fuisset sibi in. XX. Libris Barchinone condempnat…”.10   

6 ADB V.P.623, vol I/1,fol.56v.
7 ADB V.P.623, vol I/1,fol.50
8 ADB V.P.623, vol I/1,fol.38
9 ADB.V.P.623, vol.I/1,fol.56.
10 ADB.V.P.623, vol.I/1,fol.56vº
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Finalmente, el rector de Torrelles fue acusado y ajusticiado en el proceso penal 
del mes de Noviembre de 1431 por un pueblo sediento de venganza por todos 
los abusos que habían cometido, él y su descendencia.
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Gust i consum d’imatge al segle XIX: el vestit

Laura Casal-Valls
laura.casalv@gmail.com
Universitat de Barcelona

Resum 
Aquest article estudia el concepte “gust” amb l’objectiu de compilar una breu llista d’aspectes, 
trets i característiques que formin un corpus estètic propi en el qual poder incloure el consum 
de moda. El gust és variant i dinàmic en essència i implica una relació estreta amb el lloc i el 
moment. La fi losofi a del gust es desenvolupà de manera molt intensa al llarg del segle XIX, 
donant lloc a tota una industria de les arts aplicades que, a diferència de les grans estètiques, 
impulsaren al consum d’objectes. En aquest article s’estudia, doncs, el procés pel qual el gust 
prengué protagonisme en el desenvolupament del mercat i ho fa a través d’un cas concret: la 
moda.
Paraules clau: Gust, moda, Barcelona, arts decoratives, consum.

Resumen: Gusto y consumo de imagen en el siglo XIX: el vestido
Este artículo estudia el concepto “gusto” con el objetivo de compilar una breve lista de 
aspectos, rasgos y características que formen un corpus estético propio en el que poder incluir 
el consumo de moda. El gusto es variable y dinámico en esencia e implica una relación 
estrecha con el lugar y el momento. La fi losofía del gusto se desarrolló de forma muy intensa a 
lo largo del siglo XIX, dando lugar a toda una industria de las artes aplicadas que, a diferencia 
de las grandes estéticas, impulsaron un nuevo consumo de objetos. En este artículo se estudia, 
por lo tanto, el proceso por el cual el gusto tomó protagonismo en el desarrollo del mercado 
y lo hace a través de un caso concreto: la moda.
Palabras clave: Gusto, moda, Barcelona, artes decorativas, consumo.

Abstract: Taste and image consumption in the 19th. century: clothing 
Th is paper focuses on the concept of “taste” with the aim of elaborating a short list of traits 
and characteristics that make part of an own aesthetic corpus where we can include the 
consumption of fashion. Th is taste is dynamic and variable and has a direct relationship with 
the context. Th e philosophy of taste was intensively developed throughout the 19th century, 
producing a decorative arts industry, which motivated a new consumption of objects. Th is 
is why this paper studies the process through which taste became the main character of the 
market development, and it did it through fashion.
Key words: Taste, fashion, Barcelona, decorative arts, consumption
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Abordar en una recerca breu qüestions com el gust i el consum d’imatge 
al segle XIX és probablement una empresa difícil d’assolir sense córrer el 
risc de caure en una banalització dels fenòmens implicats. Quan en aquest 
estudi es refl exiona sobre el concepte de gust es fa per tal de traçar les línies 
generals en les quals cal entendre el consum del vestit i la seva recepció 
social en el segle XIX. De fet, els límits cronològics emprats en estudiar 
aquests termes tendeixen a ser imprecisos. Expressions com “la segona 
meitat de segle”, el “tombant de segle” o “fi nisecular” eviten haver de fi xar 
un any concret com a inici o fi nal de l’evolució del gust, que genera cicles 
molt amplis. No cal tampoc ser excessivament rígids ja que es tracta d’una 
evolució gradual. Pel que fa al gust, potser seria just prendre la data de 1851 
com l’inici de tot un plantejament nou de l’objecte, coincidint amb la primera 
Exposició Universal de Londres. Si es volgués establir una data fi nal per 
a aquest procés, caldria anar-la a trobar el 1914, amb l’inici de la Primera 
Guerra Mundial, que generà un canvi en l’escala de valors i que, per tant, 
incidí directament en el gust de la societat.

El gust: una estètica empírica

El gust és un concepte certament rar. Refl exionar sobre la seva naturalesa 
podria implicar el desenvolupament de tota una epistemologia de l’estètica 
lligada a una geografi a i a un període cronològic concret. Parlar de gust és, en 
una primera instància, parlar de les impressions estètiques que s’esdevenen 
a l’individu a través dels diferents sentits. Aquesta defi nició primària es pot 
fer extensiva en un marc més universal, referint-se a l’individu formant part 
d’una civilització, en la qual el gust seria el procés de crear una impressió 
estètica en un context social concret. En aquest sentit, més abstracte, cal 
fer-hi entrar el concepte de “judici”, pel qual s’emet una opinió que sovint va 
més enllà del propi individu: permet discernir entre el bell i el lleig. El bon 
gust, el bon ton, són conceptes abstractes que sovint il·lustren i justifi quen 
arguments. El gust, l’emoció estètica que genera, es veu alterat per l’ús (i 
sovint també per l’abús pretensiós) que es fa del seu signifi cat (Gras 1991). 
El gust, que a priori podria semblar quelcom d’espontani, d’individual, està 
regit per normes, regles i principis que cal educar, que depenen d’unes regles 
morals i d’un marc ideològic esdevenint, per tant, una capacitat adquirida. 
Bourdieu considerava que eren pocs els casos en què la sociologia fos 
tan propera a la psicoanàlisi social com quan es parlava del gust, on es 
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retrobaven les classes dominants i la producció cultural (Bourdieu 1979). Cal 
afegir, a aquesta, la producció industrial, que es retroba amb la cultural en 
la faceta estètica del producte, de la qual s’alimenta el gust i que, per tant, 
genera consum.

Intentar crear una estètica de la moda seria, al meu entendre, un plantejament 
erroni. La fi losofi a estètica hauria de fer més aviat referència al procés de 
creació, a l’actitud i a la voluntat d’un determinat artista a l’hora d’afrontar 
i representar o interpretar una realitat, ja sigui individual o col·lectiva. Els 
“ismes” són esquemes mentals per interpretar una realitat i categoritzar-
la. Així, parlar de Neoclassicisme, Naturalisme, Realisme, Romanticisme o 
Modernisme portaria, en el camp del vestit, a conclusions poc exactes i a 
interpretacions poc fonamentades, sense una correlació amb la realitat que 
les pogués justifi car. L’objecte del vestit, la peça, no coincideix amb el guió 
formal que inspiren tots aquests moviments artístics, bé que existeixen uns 
paràmetres estètics que els són paral·lels i que vénen determinats pel gust. 
Per tal de fer una classifi cació estilística de les arts decoratives sovint s’han 
emprat els noms dels monarques de cada moment o els seus regnats (moda 
Imperi, Restauració), que marcaven els gustos cortesans i que defi nien les 
noves tendències de moda (Sala 2001: 207-216). Aquesta nomenclatura 
vinculava directament una solució estètica determinada amb un moment, 
un període cronològic i una geografi a local. Són, per tant, denominacions 
que vénen a caracteritzar un gust determinat associat a les arts decoratives 
i que, per tant, diferencia aquestes de les belles arts, per a les quals s’empra 
una altra nomenclatura estilística.

Pena afi rma que totes les disciplines productores de l’home es pleguen a 
una mateixa voluntat de forma, perquè totes són generades per les mateixes 
necessitats psicològiques (Pena 2004). Considerem que, malgrat la idea de 
Pena no manca d’interès, precisament la diferència entre les anomenades 
arts majors i les arts decoratives rau en l’expectativa que se’n té d’elles com 
a objecte; per tant, en el cas de les arts decoratives, la seva forma no està 
regida per una qüestió estètica sinó més aviat de gust.1 En el cas de les 

1 Com ja s’ha apuntat a l’inici de l’article, en aquest estudi es distingeixen els conceptes 
d’estètica i gust, entenent la primera com el conjunt d’idees i el context fi losòfi c en què té lloc 
la creació, dipositant un missatge en una obra, i el gust com el conjunt de criteris amb que es 
rep un objecte determinat, que no té per què ser una obra d’art.  Per exemple, es considera que 
el vestit, per la seva característica caduca de moda, difereix d’un tapís o una escultura tèxtil pel 
fet que la voluntat creativa, la pulsió que l’origina, no és la creació d’un missatge artístic sinó 
la creació d’un objecte pensat per ser consumit. Així, mentre que en el tapís o l’escultura seria 
correcte parlar d’estètica, en el cas del vestit hem de parlar de gust.
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arts decoratives, o del vestit, no es troba l’existència mimètica de l’artista i, 
per tant, es fa difícil desenvolupar el plantejament d’un pensament estètic 
seriós. Sí que es pot però, parlar de la recepció d’aquestes arts decoratives 
per part de la societat i és en aquest sentit que toca parlar de gust. Es tracta 
d’objectes dissenyats amb voluntat estètica, pensats per a ser consumits 
i no plantejats des del punt de vista del procés creador. Així, mentre que 
l’estètica vindria determinada per la voluntat creadora, trobant-se en el pla 
teòric, el gust ho faria per la voluntat consumidora, en un pla pràctic. Solà 
Morales (Solà Morales 1984) parlava d’una estètica empírica en el sentit que 
esdevenia un fenomen amb interaccions complexes entre factors emocionals 
i intel·lectuals (Peacock 1972: 11). 

Durant el segle XIX, i sobretot vers la meitat de la centúria, es perdé l’interès 
per les grans gestes, les històries heroiques, els grans temes, mentre que 
altres aspectes superfl us de la vida prenien una rellevància inaudita fi ns 
aleshores. Això podria ser degut al fet que la vida prenia una velocitat nova, 
amb un fl ux d’informació més ràpid, amb unes comunicacions més efi cients 
que infl uïen en l’intercanvi d’experiències. Potser es tractava d’una nova 
manera d’entendre les relacions, d’entendre la vida, d’entendre el passat i, 
sobretot, d’entendre el futur, no sempre ben vista:

“En canvi la gent d’ara, fi lls ganduls de cases bones, educats a l’estranger 
molta part, escèptics en sa majoria, vividors en política, descreguts en religió, 
que no han vist cap exemple d’heroisme en sa època, alliçonats pel segle 
més positivista, més centralitzador, homes sense caràcter, esclaus dels 
respectes socials i de la moda, lligats de mans pels compromisos comercials 
i polítics, què voleu que facin? què voleu que diguin? què voleu que sentin? 
Aquesta és la gent del dia.”2.

L’interès per la decoració passava per davant de l’emblema. Els motius 
ornamentals ja no tenien una funció simbòlica ni creaven un discurs èpic 
sinó que adquirien simplement un rol comunicatiu, que cultivaria el que 
posteriorment es coneixeria com la cultura visual. Ja no eren símbols, sinó 
que esdevenien senyals, creant així una estètica que es podria defi nir com 
“lleugera”, en el sentit que perdia el pes del signifi cat. D’aquesta manera, 
l’evolució de la moda i de la seva signifi cació ja no tenia a veure amb els 
valors de la societat piramidal, on el vestit esdevenia pràcticament emblema, 
sinó que aquest era ara una opció individual, decorativa i comunicativa d’un 

2 L’Atlàntida, 1 d’abril de1897, núm. 22, p. 7
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discurs molt diferent. Fou precisament en aquest context del gust per les 
coses supèrfl ues en el que pogué aparèixer un mercat com el de l’Alta 
costura, a través del qual es posà en rellevància la fi gura de l’autor no com 
a creador, sinó com a productor de quelcom destinat al consum i al desgast, 
com és la moda.

La transmissió del gust

Hem observat que els canvis de gust no tenen només a veure amb les teories 
estètiques sinó que tenen una vinculació directa amb els usos i costums. El 
gust és una capacitat de judici, de discernir entre el bo i el dolent, entre allò 
bell i allò lleig, partint d’una visió maniquea del món. El gust no és absolut sinó 
que és necessàriament relatiu a un context. El gust impera i dicta i esdevé 
universal en una societat concreta: és el punt on es troben el coneixement 
i la sensibilitat. El gust és, per tant, una capacitat que es pot transmetre i 
educar. Amb la intenció de transmetre i de difondre una determinada manera 
d’entendre allò bell, allò bo o, sintetitzant, el “bon gust”, sorgiren al llarg del 
segle XIX una sèrie d’activitats, publicacions i, en defi nitiva, d’intents, per 
aconseguir estendre un cert ordre de criteris en el sistema de judici del gust. 

La ciutat de Barcelona es convertí, en el darrer quart del segle XX, en una 
metròpoli industrial, comercial i cultural (Freixa 2010:163-190). Durant 
aquest període s’hi desenvolupà una vida artística intensa, que implicà no 
només el treball dels artistes sinó l’evolució d’un important mercat d’art, d’una 
nova xarxa de relacions i de la creació d’un corpus de pensament estètic, 
que generà crítica i opinió. Paral·lelament a aquest nou desenvolupament 
artístic i intel·lectual, prengué rellevància una important producció industrial 
d’objectes variats de consum que transformà l’entorn i la vida quotidiana 
i que posà de manifest la convergència entres les arts i la indústria. El 
debat entre les belles arts i les arts aplicades a la indústria ja feia temps 
que era viu entre els intel·lectuals, artistes i industrials i s’havia materialitzat 
a nivell internacional en publicacions3 i mostres com la de Londres l’any 
1851, que posaven de manifest que la qualitat del disseny4 no era aliena 

3 Henry Cole a través del seu Journal of Design (1849-52) o la ressenya publicada pel compte 
de Laborde, Exposition universelle de Londres en 1851. Travaux de la comission française sur 
l’industrie des nations, publiqués par ordre de l’empereur, que es publicà el 1856, a França. 
En aquesta mateixa línia hi ha d’altres publicacions en l’àmbit internacional com JONES, O. 
Grammar of Ornament, del 1856 o SEMPER, G., Der Still in den Technischen und Tektonischen 
Kunst, publicat el 1860-63 (citats amb algunes errades aquí esmenades a Solà Morales 1984:8). 
4 El concepte “disseny” podria comportar una refl exió molt extensa de caràcter historiogràfi c 
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al valor comercial dels productes. La preocupació per conjugar la dimensió 
industrial i la dimensió artística dels objectes fou també a Catalunya un punt 
d’estudi i de teorització:5 calia educar l’artífex i el públic i, per fer-ho, es 
dugueren a terme diverses iniciatives. La creació d’escoles d’una banda, i 
el foment d’exposicions industrials, de museus de reproduccions, així com 
la publicació de manuals i àlbums amb repertoris formals i de models (Vélez 
2005:9-52; i Vélez 2004:41-74), de l’altra, permetien al públic familiaritzar-
se amb una nova idea d’objecte. Però de fet el vestit quedà fora del camp 
d’estudis d’aquests intel·lectuals ja que no era un objecte industrial, com sí 
que ho fou en canvi el teixit. 

El procés de transmissió de gust i la dinàmica de mercat eren, en el cas 
del vestit, diferents. No es tractava d’una oferta existent prèviament i 
dirigida al consumidor, sinó a la inversa. Es partia d’un consumidor que 
encarregava productes a un professional: la clientela, sobretot femenina, 
es feia fer els vestits per una modista. Així, la dinàmica de consum no venia 
donada per una renovació del mercat sinó per una renovació de l’exigència 
i de les necessitats de la clientela. En el vestit hi entraven en joc diversos 
elements: el teixit, element industrial, i el disseny i la confecció, de caràcter 
encara artesanal –malgrat que a partir de la segona meitat del segle XIX es 
començà a mecanitzar la producció i es popularitzà la venda de vestits ja 
confeccionats, que es podien adquirir sobretot als grans magatzems. 

En el procés del disseny, del patronatge i de la confecció, hi tenia un paper 
molt rellevant la modista (Casal-Valls 2012). Tot i que el disseny solia ser una 
còpia d’un model en el qual s’hi podien afegir algunes variacions, l’elecció 
d’una modista o altra era determinant: els coneixements, la formació, 

i etimològic. Sense voler entrar a refl exionar sobre aquest concepte, citarem les paraules de 
Manuel Tarradell: “El concepto de diseño es, más que moderno, contemporáneo. Pero como 
en tantos otros casos, la cosa, el objeto, ha precedido a la palabra-concepto. Porque, en efecto, 
podemos aplicar nuestra actual visión del diseño a producciones muy remotas, desde casi los 
primeros momentos humanos”. (Tarradell, 1985: 20). 
5 Rigalt, L. (1857-1859), Album enciclopédico-pintoresco de Industriales. Colección de dibujos 
geométricos y en perspectiva de objetos de decoración y ornato, en los diferentes ramos de la 
albañilería, jardinería, carpintería, cerrajería, fundición, ornamentación mural, ebanistería, 
platería, joyería, tapicería, bordados, cerámica, marquetería, etc., con una serie de adornos de 
todas las épocas del arte, aplicables a las variadas secciones anteriores, para la  correspondiente 
aclaración y estudio de las mismas, Barcelona, Litografía de la Unión de Francisco Campañá; 
Trias, F. (1856), Relación de las bellas artes con la industria, Barcelona, [s. n.]; Manjarrés, 
J. (1865), Aplicación del arte a la industria Barcelona: [s.n.]; i Sampere i Miquel, S. (1881), 
Aplicació del art a l’industria. Principis a que deurien subjectar-se las institucions d’aplicació en 
Espanya, Barcelona, Imprenta La Renaixensa.
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l’experiència i, fi ns i tot, la importància del taller en què treballava, eren 
determinants a l’hora d’aconseguir un vestit de qualitat i amb un cert grau 
d’originalitat. Les modistes de més renom eren coneixedores de la moda 
parisenca i, sovint, coneixien de primera mà el que es produïa a la capital 
francesa. Així, la modista podia infl uir de manera directa en la transmissió 
del gust. Un testimoni d’aquests viatges a París el trobem en una carta de 
Frederic Mompou escrita el 16 de març de 1913 a la seva mare on, entre les 
anècdotes pertinents, explica que a casa seva hi ha la Sra. Maria Molist, la 
modista de Barcelona, coneguda també com Maria de Mataró. Ens consta, 
per una altra carta, que el dia 24 d’aquell mateix mes la modista continuava 
a París i que no en marxà fi ns el dia 28 al vespre “carregada de modelos”. 

A mesura que les modistes prenien més rellevància en la producció de vestits 
i la clientela burgesa buscava en la producció de moda un mitjà de distinció i 
de signifi cació social, la fi gura de la modista prengué un rol nou en el procés 
de producció: esdevenia creadora i, tot i seguir sempre la moda, començà a 
proposar noves solucions en els seus vestits. Tot i així, no es pot parlar d’una 
infl uència signifi cativa en el desenvolupament del gust. Els emissors dels 
anomenats “dictats de la moda” segueixen essent difícils de determinar. Els 
models que apareixien en obres de teatre d’èxit, lluïts per grans actrius o per 
personalitats socials, i els vestits de la noblesa i de l’alta burgesia esdevenien 
una font d’inspiració. Les propostes dels grans modistes francesos, com 
Worth, Doucet o Poiret, eren també difoses i detalladament descrites, i fi ns i 
tot les nines vestides a la moda que viatjaven per tot Europa esdevenien un 
mitjà de transmissió. Així, observem que el desenvolupament del gust en el 
vestit venia donat sobretot per la voluntat de consumir una imatge, de copiar 
un model o d’imitar un vestit vist en algun lloc. 

En aquest procés del consum d’imatge hi entrà en joc amb força la premsa 
escrita, que funcionava com a mitjà de comunicació global. La historiografi a 
de la moda ha afi rmat que a través de les revistes es feien arribar models 
estrangers que la clientela buscava confeccionar i, si bé això és totalment 
cert, cal reforçar també la idea que contribuïren plenament a alimentar el 
consum d’imatge, que esdevenia clau en la societat fi nisecular. L’augment 
del nombre de publicacions d’aquestes característiques vingué donat, 
segons Pena, per la relativa estabilitat política i la bonança econòmica, 
que propiciaren una competència de professionals dins el sector de la 
indumentària: l’aparició d’una indústria de la confecció, la diversifi cació 
d’ofi cis en la mateixa i, possiblement també, l’aparició de la màquina de 
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cosir (Pena 2001). Això promogué la necessitat de l’augment d’informació (i 
de formació) en el camp de la indumentària i, de retruc, la diversifi cació de 
les vies i canals d’intercanvi. D’aquesta manera, la difusió de les tendències 
en el vestir ja no es limitava als espais públics, que servien com un aparador, 
sinó que l’existència d’aquestes revistes contribuïa a la creació d’una moda 
“teòrica” o, seguint el discurs de Pena, d’una moda “verbal” (Pena 2001), 
com establia també Roland Barthes quan distingia entre vestit imatge i vestit 
escrit (Barthes 2003: 20). Els fi gurins proposats en aquestes revistes podien 
descriure els detalls de l’ornamentació i del tall, però era complicat detallar-ne 
els colors i les textures, malgrat el detall de les reproduccions. El patronatge 
tampoc es podia reproduir amb precisió, i en la majoria de casos tampoc 
es pretenia explicar amb detall en la secció escrita. Aquest fet comportava 
que el resultat real i tangible de vestit no fos una còpia directa del fi gurí sinó 
una reinterpretació de la modista. En algunes revistes trobem els patrons a 
escala, que facilitaven el plantejament del vestit, però tot i així es requeria 
una base de coneixement del patronatge per tal de desenvolupar-lo. Tenint 
en compte aquests aspectes, es pot deduir que aquestes revistes tenien 
més una funció de formació d’una sensibilitat mitjançant uns codis que no 
pas la de proposar uns models concrets. Aquest fet condueix a pensar que 
les modistes, en aquest procés de reinterpretar les propostes impreses, 
necessitaven una base formativa important. En aquest punt creiem que 
és molt interessant tenir en compte les paraules de Roland Barthes, quan 
afi rmava que el vestit escrit no tenia directament una funció pràctica, sinó 
que estava constituït en vistes a la seva signifi cació en la moda (Barthes 
2003: 34).

El gust per l’objecte

Aquest consum d’imatge, motivat clarament pel gust, funcionava per 
mecanismes similars al consum d’objectes que es donava també en 
aquells anys. El desenvolupament del gust, entès com a una forma 
comuna de rebre determinats objectes estètics, tingué un paper importat 
en el desenvolupament i la renovació del mercat de les arts aplicades o 
decoratives. Així, augmentava el consum d’escultures de petit format, o 
“bronzes de saló” (Vélez 2010:131-161), d’objectes decoratius de luxe, 
apareixien cases especialitzades en aquest tipus d’objectes i creixia també 
l’ús de l’escultura aplicada a la arquitectura. 
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Consumir implica un intercanvi monetari entre un individu i el mercat i, per 
tal que aquest intercanvi s’esdevingui, cal que es generi una necessitat en el 
consumidor d’una banda i una oferta que la pugui satisfer de l’altra. Aquesta 
dinàmica, aparentment tan senzilla, comportà un panorama complex, en què 
entraren en joc estratègies socials de jerarquia i signifi cació a través de la 
possessió i l’aspiració a certs objectes. Segons Lipovetsky, la “societat de 
consum” es pot caracteritzar per diversos aspectes: l’elevació del nivell de 
vida, que al segle XIX es veié personifi cada en els membres de la burgesia; 
l’abundància d’articles i de serveis; el culte als objectes i a les diversions, 
impulsades per la cultura de l’oci, i una moral hedonista i materialista que 
conduí a una nova concepció del gust (Lipovetsky 1990: 179). La seducció 
per les coses defi neix la societat de consum i, sobretot, el triomf de la moda, 
que es fonamenta en el procés d’obsolescència, seducció i diversifi cació 
i, per suposat, en la incorporació sistemàtica de la dimensió estètica a 
l’elaboració dels productes industrials.

L’interès estètic per l’objecte, que ja existia de segles enrere, s’estengué 
amb el desenvolupament industrial fi ns arribar a pràcticament tots els 
objectes d’ús quotidià. Amb la mecanització de la producció, tots aquells 
artefactes produïts tradicionalment de manera artesana milloraren la seva 
qualitat tècnica, se’n reduïren els preus i se n’augmentà la producció 
(Maestre 1985:98-102). Això generà un nou ritme de mercat, fent entrar 
els objectes no només de caràcter utilitari sinó també de caràcter decoratiu 
en les oscil·lacions de la moda (Lipovetsky 1900:24). La seducció de les 
coses generà un consum nou: des dels envasos de perfums (Fondevila 
2000:119-132) a la publicitat o la tipografi a (Vélez 1984:207-220) o fi ns a les 
pròpies màquines de les fàbriques, així el disseny –o plantejament estètic de 
l’objecte- adquirí molta rellevància (Campi 2007). No és aventurar-se, doncs, 
afi rmar que les exigències davant del vestit es veieren també supeditades a 
aquest nou mercat. Es tractava d’un procés uniformitzador de criteris, pels 
quals tot es mesurava des de la mateixa idea de gust. 

*****

Tenint en compte el que s’ha observat fi ns ara es pot afi rmar que el gust 
per una determinada forma, color o opció estètica s’esdevenia per una 
proliferació d’aquesta, per la seva aparició constant en un període i en una 
geografi a concreta, que li feia prendre protagonisme com a novetat i entrar 
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així en el joc del consum. Un exemple d’aquest fenomen el tindríem en el 
gust per les formes orientals, que es posaren molt de moda en un moment 
en què aquestes proliferaven entre els objectes de col·leccionista; quan 
el públic s’acostumà al que en un principi era una novetat, es posaren de 
moda i contribuïren a crear un gust per allò japonès o xinès. En aquest 
procés s’assimilaren els aspectes innovadors i es convertiren, despullats 
de tot emblema, en formes de consum, reinventades en objectes d’ús més 
o menys quotidià. Així, el gust o una moda determinada, ja sigui de vestir o 
de decoració entre d’altres, s’esdevé quan el seu consum va associat a una 
capacitat adquisitiva i no pas creadora. És a dir, el consum d’objectes de 
formes orientals o chinoiseries o el consum d’un vestit confeccionat amb el 
color de temporada, no estava fomentat tant per la curiositat com pel desig 
de consumir allò que consumien aquells que tenien recursos econòmics. 
El consum d’imatge, encarnat en part pel consum de vestit de moda, 
esdevenia una manera de projectar una representació social, essent així un 
signe despullat de tot emblema. Els canvis que tingueren lloc durant el segle 
XIX, sobretot durant la segona meitat de la centúria, van repercutir en tots 
els elements bàsics de la societat. Aquests canvis, de gran magnitud, van 
afectar el sistema de valors d’una societat altament diferenciada per classes 
que trobà en el consum d’objectes, d’oci i d’imatge, un espai en què poder 
signifi car-se.
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Monument al Doctor Robert, Josep Llimona (1903-1910)

Natàlia Esquinas Giménez
natalia.esquinas@gmail.com

Resum 
L’any 1910 s’inaugura a la Plaça Universitat de Barcelona el Monument al Dr.Robert, de Josep 
Llimona i Bruguera (Barcelona 1864-1934) en homenatge al Dr. Bartomeu Robert, mort 
el 1902, que havia destacat per la seva important tasca com a metge i polític a la ciutat de 
Barcelona. El monument va ser realitzat per iniciativa de la Lliga Regionalista. El 1940 el 
govern franquista decideix enderrocar-lo per considerar-lo emblema de nacionalisme català. 
Durant els anys 70 comencen les primeres reivindicacions per tornar-lo a la via pública, fet 
que no succeirà fi ns el 1985, moment en què serà reconstruït a la barcelonina Plaça Tetuan.

Paraules clau: Monument públic, Josep Llimona, Dr. Robert, Barcelona, Simbolisme

Resumen
El Monumento al Dr. Robert, de Josep Llimona (1903-1910)
En 1910 se inaugura en la Plaza Universitat de Barcelona el Monumento al Dr. Robert, de Josep 
Llimona i Bruguera (Barcelona 1864-1934) en homenaje al Dr. Bartomeu Robert, muerto en 
1902, quien había destacado por su importante trabajo como médico y político en la ciudad 
de Barcelona. El monumento fue realizado por iniciativa de la Lliga Regionalista. En 1940 el 
gobierno franquista decide derribarlo por considerarlo emblema de nacionalismo catalán. 
Durante los años 70 empiezan las primeras reivindicaciones para devolverlo a la vía pública, 
cosa que no sucederá hasta el 1985, momento en que será reconstruido en la barcelonesa 
Plaza Tetuán. 

Palabras clave: Monumento público, Josep Llimona, Dr. Robert, Barcelona, Simbolismo

Abstract
Monument to Dr. Robert, by Josep Llimona (1903-1910)
In 1910 the Monument to Dr. Robert, by Josep Llimona i Bruguera (Barcelona 1864-1934), was 
inaugurated in Universitat Square. It was a tribute to Dr. Bartomeu Robert, who died in 1902. 
He excelled for his important work as doctor and politician in Barcelona. Th e construction of 
the monument was promoted by the Lliga Regionalista. In 1940, Franco’s government decided 
to pull it down since it was considered to be a symbol of Catalan nationalism. In the 70’s, some 
people claimed to have it back in the city, but this would not happen until 1985, when it was 
rebuilt in Tetuan Square in Barcelona.
Key words: Public monument, Josep Llimona, Dr. Robert, Barcelona, Symbolism.

SECCIÓ: IMATGE I TEXT. LLENGUATGES
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L’any 1902 mor a Barcelona el doctor Bartomeu Robert i Yarzábal, un 
dels alcaldes més estimats de la ciutat. Nascut el 20 d’octubre de 1842 a 
Tampico, Mèxic, on havia emigrat la seva família d’origen sitgetà, la seva 
carrera es va desenvolupar prenent dos camins ben paral·lels: la política i la 
medicina. Com a metge destaca la seva feina a l’Hospital de la Santa Creu, 
la seva càtedra de patologia interna a la Universitat de Barcelona (1875), i 
tots els treballs vinculats a lluitar contra les epidèmies de febre groga (1870) 
i de còlera (1885). Més enllà d’estudis i conferències, va ser president de 
l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques i també és recordat per haver 
estat un dels fundadors de l’Hospital de Sant Pau. El seu reconeixement 
com a metge el va portar a ser demanat per assistir al rei Alfons XII en la 
seva malaltia fi nal. Com a polític, fou escollit alcalde de Barcelona, càrrec del 
qual va dimitir per no actuar com manava el Govern davant el confl icte del 
Tancament de Caixes.1 Va ser, també, president de la Unió Regionalista i de 
la Lliga Regionalista i triat diputat a les Corts (1901). L’admiració que la ciutat 
va sentir cap a ell queda palesa en la premsa del moment i, especialment, en 
el monument que es va decidir aixecar en honor seu.

Va ser la Lliga Regionalista, concretament per iniciativa d’Enric Prat de la 
Riba, qui va crear la comissió per tal d’organitzar la creació del Monument	
al	Dr.	Robert. A través del Diario	de	Barcelona es va obrir una subscripció 
popular i en poc més de quatre mesos i mig (del 13 d’abril al 31 d’agost del 
1902) el cost del monument havia quedat sufragat. 

El disseny del monument va ser encarregat a l’arquitecte Lluís Domènech 
i Montaner, qui va escollir l’escultor Josep Llimona i Bruguera per tal que 
dugués a terme l’execució de la part escultòrica. Els dos eren, de fet, 
membres de la Lliga i per tant el catalanisme polític que es desprenia de tot 
el conjunt quedaria ben marcat. Domènech, però, per discrepàncies amb el 
grup va abandonar la Lliga i també el projecte del monument, quedant-se 
Llimona encarregat de tota la construcció.

El diumenge dia 31 de gener de 1904, a la plaça Universitat s’esdevé l’acte 
de la col·locació de la primera pedra del futur monument, que és beneïda 
pel cardenal doctor Casañas. D’alguna manera aquest és també el tret 
de sortida per l’intens treball de l’escultor, tot i que al llarg del 1903 ja es 

1 Moviment de protesta dels industrials i botiguers catalans, el 1899, contra els pressupostos 
presentats pel ministre Fernández Villaverde per sufragar les pèrdues de la guerra de Cuba, els 
quals representaven un fort augment dels impostos. La protesta consolidà la base social per a 
la formació de la Lliga Regionalista (1901)
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publiquen fotografi es d’algun esbós (fi g. 1) que amb el pas del temps es 
veurà modifi cat de forma interessant, i que permet veure com era el projecte 
en temps del treball conjunt amb Domènech, abans de la seva marxa, 
sabent, a més, que el juny del 1903, Llimona havia “presentat ja a la Comissió 
executiva del Monument al Doctor Robert, lo bocet, en relleu, del progecte 
que ha trassat l’arquitecte D. Lluís Domènech y Montaner”2. A mesura que 
passen els anys, els treballs evolucionen i el 1906 ja es comencen a fondre 
al taller Masriera les primeres fi gures que conformen un fragment de la part 
de bronze del conjunt. De fet, aquest mateix fragment serà presentat a la 
V Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, guanyant el Premi 
d’Honor del certamen. L’any 1908 es publica la fotografi a de la part posterior 
del monument, gairebé fi nalitzada. Amb aquesta repercussió a la premsa del 
moment, veiem com la societat estava pendent dels treballs relacionats amb 
el monument, esperant que arribés fi nalment la data de la inauguració que 
es faria esperar fi ns el 13 de novembre de 1910 (observem, de fet, com es 
va posposant al llarg d’alguns mesos, des del juliol del 1910). 

El 13 de novembre de 1910 fou la 
inauguració. La ciutat es desperta 
a punt per viure una jornada que 
serà recordada durant temps. No 
hi faltava pràcticament ningú. “Y 
be hi varem ser tots ò quasi tots, el 
diumenge, al entorn de la imatge 
del Doctor Robert. Malgrat la grisor 
del dia, la plasa de la Universitat 
formiguejava de multitut. Y tots 
ens sabíem acompanyats en 
esperit pels companys de totes 
les encontrades hont se parla, 
se pensa y se sent en català.”3. 
Per fi  es descobreix el que es 
converteix en el gran monument 
públic del modernisme, ple d’una 

innovació que la ciutat desconeixia fi ns al moment. Allunyant-se de l’art 
més anecdòtic propi del realisme vuitencista, Llimona proposa una nova 

2 Ilustració Catalana, núm. 4, 28/6/1903, p. 62
3 Ilustració Catalana, núm. 389, 20/11/1910

Fig. 1 Projecte per al Monument al Dr. Robert, 
Ilustració Catalana, 19/07/1903.
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solució al concepte de monument homenatge que suposa la renovació de la 
tipologia del monument públic. L’artista deixa enrere l’acadèmic monument 
commemoratiu individual per passar a mostrar-nos aquest homenatge 
col·lectiu que s’insereix de ple dins el Simbolisme. El conjunt acaba sent un 
cant en honor de tot el poble.

Més enllà d’aquest fet, la curiositat que podem observar en el Monument	al	
Dr.	Robert es troba en el fet de veure que es pot considerar un clar resum de 
l’obra de l’escultor Llimona. 

Josep Llimona i Bruguera (Barcelona, 1864-1934) és un dels escultors 
més representatius de fi nals de segle XIX i principis del XX. La seva 
escultura supera més ràpidament que la d’altres un art ancorat en el passat 
vuitcentista, fet que comença a mostrar amb obres com Modèstia	(MNAC, 
1891). Juntament amb el seu germà, el pintor Joan Llimona (Barcelona 1860-
1926), i altres artistes, funda el religiós Cercle Artístic de Sant Lluc (1893) 
i, més enllà de l’escultura religiosa vinculada a encàrrecs prou concrets, 
la seva obra es dividirà bàsicament en una doble vessant: les delicades 
fi gures femenines, ja siguin castament nues o subtilment vestides, i l’home 
treballador, l’heroi de la societat que vol avançar, sigui sota la fi gura d’un 
segador o fi ns i tot representat com a un Sant Jordi ben humanitzat. Ens 
aturem aquí, en aquestes ratlles sobre l’escultor, ja que és on podem veure la 
referència que tot just comentàvem una línies més amunt. Dins el Monument	
al	Dr.	Robert	podem observar aquesta doble tipologia, convertint-se en un 
bon compendi de tota la seva producció.

El conjunt queda dividit en dues zones que ens parlen de les dues parts 
públiques de la vida de Bartomeu Robert. En bronze, la vessant més política. 
En pedra, la medicina. 

Encapçalant els diversos grups escultòrics, un bust del Dr. Robert escolta una 
mena de Musa inspiradora que li parla a cau d’orella, amb cabells i vestits 
que, moguts pel vent, s’acaben confonent amb la seva pròpia pell i amb la 
base arquitectònica (fi g. 2). El rostre del principal homenatjat sobresurt i 
vigila el pas de la societat que s’estén davant seu, en bronze. Una societat 
on hi destaca una important base cultural i intel·lectual, representada amb 
les al·legories de la Música i la Poesia. La Música es mostra tan evanescent 
i etèria com és la seva natura. Les robes volen, es fonen amb la pell de la 
fi gura com farien les notes ballant sobre el pentagrama. No cal més atribut 
que la sinuositat de la roba que mig la cobreix i mig la deixa nua. La Poesia, 
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sota la forma d’un jove que aixeca una branca de llorer, símbol d’art des 
dels orígens, avança acompanyant amb decisió un Portador de la Senyera. 
És aquesta cultura catalana que, de la mà del Dr. Robert, pretenia ser un 
primer pas pel desenvolupament del poble. La Senyera serà l’emblema que 
presenta de forma més literal aquest sentiment de catalanisme que impregna 
cada racó del monument, rematada, a més, per la creu de Santa Eulàlia, fent 
referència a la ciutat. 

Dins el monument es pretenia representar tota la societat del moment. És 
així com veiem tot un seguit de personatges que fan referència a diverses 
facetes d’aquesta societat i amb gran pes simbòlic. Trobem el Pagès 
que, amb la seva barretina, s’aferra a la terra que l’ha vist créixer i que 
s’agafa també a l’Obrer, company de viatge en aquesta lluita cap a l’avenç. 
Recordem, en aquest sentit, com l’any 1902 els obrers protagonitzarien un 
dels fets de més transcendència d’inicis de segle XX, la gran vaga general 
on es pretenia aconseguir la reducció de la jornada laboral a vuit hores i que 
va quedar marcada amb la gran taca dels deu morts i més de trenta ferits 
com a resultat de l’esdeveniment. És aquest mateix Obrer que escolta la 
paraula del Sacerdot, al seu costat, que sembla instruir-lo i que s’entén com 
un homenatge a la fi gura de Mossèn Jacint Verdaguer, mort, igual que el 
Dr. Robert, el 1902, i que al mateix temps també representa aquesta cultura 
que vol ser a la vora del poble i que tan bé va representar el capellà literat. 

Fig. 2 Monument al Dr. Robert, Plaça Tetuan (Barcelona). Fotografi a de 
l’autora
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De totes les escultures del conjunt n’hi ha una que destaca especialment, 
el Segador, que sembla desprendre l’energia essencial de l’obra, ple de 
decisió, amb una musculatura modelada per les hores de treball i que acaba 
resultant l’empenta per aquells que encara s’arrosseguen amb por, com el 
Camperol que el segueix darrere. El Segador, falç en mà, evoca la imatge 
de l’anomenada Revolta dels Segadors, el Corpus de Sang del 1640, amb 
la forta càrrega simbòlica que suposa. Aquest personatge és el que millor 
exemplifi ca la idea de l’heroi de la societat en paral·lel a altres fi gures pròpies 
de l’imaginari llimonià.

A la part posterior del monument, de pedra (fi g. 3), trobem “axoplugats pel 
poètich fullàm del Pi de les tres branques, la medicina ensenya’ls pobres 
malalts al jovent qu’estudia sos secrets y pren notes en geste afanyós, 
sedent de ciencia.”4. Si a la part anterior la Senyera sembla resguardar els 
personatges de bronze, en aquesta zona és el Pi de les Tres Branques 
l’encarregat de fer-ho, com a emblema de catalanisme. Observem aquí la 
imatge al·legòrica de la Medicina (Ciència o Clínica també s’ha arribat a 
anomenar), que consola una nena que es recolza a la falda. A una banda sis 
estudiants pretenen aprendre de les seves doctrines i a l’altra una Maternitat, 
una nena arraulida a terra i un parell d’homes que duen un ferit a guarir-se 
completen l’escena. La delicadesa de les fi gures femenines lliga totalment 
amb la producció de Llimona, així com la sensibilitat que es desprèn de les 
obres lliga amb un context social marcat per una dura realitat protagonitzada 
per morts prematures i dolors incurables. El mateix escultor havia perdut la 
seva dona, quan aquesta només comptava amb 33 anys, i tres dels seus 
fi lls. És inevitable pensar que sembla que l’artista deixi un tros dels seus 
sentiments en cada una de les seves fi gures. 

L’obra no resta aliena als successos contemporanis: alta mortalitat infantil, 
malaltia, condicions de treball inadequades que comporten massa ferits, la 
tristor que envolta el desencant de la societat civil davant fets com la vaga 
general del 1902 o la Setmana Tràgica...

No cal haver aprofundit amb intensitat en les pàgines que ens precedeixen 

per adonar-nos del bàsic component catalanista que s’observa en el 

monument. És per aquest motiu que, després de la Guerra Civil el conjunt 

escultòric en pagaria les conseqüències. El gener del 1940, amb Francisco 

4 Ilustració Catalana, núm. 389, 20/11/1910
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Franco i les autoritats franquistes encapçalant el govern, el monument al 

Dr. Bartomeu Robert, amb tot el seu poble, és enderrocat per tal que caigui 

en l’oblit, per tal que guardi silenci. L’ordre de l’enderroc i la destrucció és 

donada pel governador civil Wenceslao González Oliveros. L’alcalde Miquel 

Mateu decideix conservar els fragments resultants del desmuntatge en uns 

magatzems municipals. S’explica, com anècdota curiosa però, com si no 

hi jugués la simple casualitat, que el Segador, “com si el seu retard fos la 

protesta que ens fa el mateix noble segador, fi ll de la terra” (Renart 1940), 

va ser l’últim en desaparèixer de la via pública. Els diversos fragments van 

ser guardats en magatzems, obligats a quedar en el suposat oblit durant 

dècades. No seria, de fet, fi ns als anys 70 quan començarien a sortir les 

primeres reivindicacions per tal de recuperar el monument, fetes per Infi esta 

(1972), historiador que no concep que una de les obres clau de l’art de 

principis de segle XX estigui emmagatzemada en algun racó amagat. 

L’octubre del 1973, Maria Llimona, Carme Suqué (cunyada de la primera i 

fi lla de Miquel Mateu) i Manuela Monedero (experta en l’obra de l’escultor) 

visiten els magatzems on es troben les obres, tot i que no seria fi ns al gener 

del 1975 quan es publicaria quin era l’estat concret dels fragments que 

Fig. 3 Monument al Dr. Robert, Plaça Tetuan (Barcelona). Fotografi a de l’autora
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restaven del grup (Pastor 1975). Malgrat algunes escultures es conservaven 

en bon estat, algunes de bronze –la senyera i el camperol- van desaparèixer 

al llarg dels anys 50, en el moment en què s’estava construint la gran 

imatge de la Mare de Déu de la Mercè feta pels germans Oslé. El recurs 

del reaprofi tament de bronze s’ha usat en diverses ocasions com a solució 

econòmica. Aquest n’és un clar exemple.

Amb la mort de Franco les reivindicacions es fan més intenses i ja al gener 

del 1976 es fa una manifestació a plaça Universitat demanant que es retornin 

a la via pública tot el seguit de monuments retirats durant el franquisme 

per haver-se considerat nacionalistes. Els esdeveniments es van precipitant 

tot i que amb un cert ritme i el 1977 es crea una comissió ciutadana per 

la restitució del monument. El Foment de les Arts Decoratives, sota la 

presidència d’Antoni Moragas tindrà un paper destacat per tal d’assolir l’èxit. 

Els treballs van començar el 1979 però les feines s’allargarien fi ns a sis 

anys, bàsicament per difi cultats pressupostàries i per haver de reconstruir 

alguna fi gura, entre d’altres motius. 

El 14 de maig de 1985 fou la reinauguració del Monument	al	Dr.	Robert, 

però en un escenari totalment diferent, la barcelonina Plaça Tetuán. El canvi 

d’ubicació havia estat necessari degut a que s’havia fet unes obres de millora 

al metro de plaça Universitat i es creia que l’espai no suportaria el pes del 

conjunt. L’ofi cialitat de l’acte és tal que hi assisteixen els Reis, el president 

de la Generalitat Jordi Pujol i l’alcalde Pasqual Maragall. Havia calgut 45 

anys de silenci per poder-lo tornar a veure. S’havien refet algunes peces i 

el paisatge que l’envoltava era un altre. Però per fi , el Dr. Robert amb tota la 

seva gent, amb tot el poble català, tornava a ser davant nostre. 

La història del Dr. Robert, la història que ens va deixar plasmada Josep 

Llimona i que encara avui podem contemplar, és la història de tot un poble, 

la del nostre passat, però també la del nostre present i, per tant, la de tots.

Avui, l’obra sembla mig amagada rere la visió d’alguns arbres, rere la fugaç 

presència dels cotxes que passen... Però el Dr. Robert, el poble sencer, 

encara és testimoni de l’avenç de la ciutat, amb la seva lluita, les seves pors 
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i les seves mancances. El Dr. Robert i el seu poble, ens ajuden a fer el nostre 

passat més present. 

L’art té la capacitat de parlar de moltes coses i, a més de tècniques, 

estils, moviments artístics, llenguatges i maneres d’expressar, també hem 

d’entendre l’art com a font de fets històrics. L’art com a emblema de cultura 

i de ciutat. L’art com a unió de grans personatges a recordar. I és que des 

d’aquell moment, ja fa més de cent anys, “...el	nom	del	sabi	patriota	anirà	

ajuntat	al	del	eminent	escultor	català,	qual	obra	ha	de	ser	l’exemple	plàstich	

permanent	del	camí	que	ha	de	seguir	el	nostre	poble	pera	assolir	la	gloria	y	

la	benhauransa	que	constitueixen	l’ideal	de	la	nostra	patria	ò	sia	la	integral	

renaixensa	de	Catalunya”5.
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Religió i mitologia al tombant de segle: l’obra pictòrica 
d’Aleix Clapés (1846-1920)

Sebastià Sánchez Sauleda
sebastia.sanchez.sauleda@gmail.com

Resum
En aquest article s’analitza la fi gura d’Aleix Clapés (1846-1920), un dels artistes més desconeguts 
del tombant de segle a Catalunya. S’aprofundeix en la seva biografi a però sobretot se centra en 
l’estudi de la infl uència que les obres literàries de Jacint Verdaguer, L’Atlàntida principalment, 
tingueren en alguns dels encàrrecs que realitzà per la família Güell gràcies a la intervenció 
d’Antoni Gaudí.   

Paraules Clau: Clapés, Verdaguer, Gaudí, Palau Güell.

Resumen:: Religión i mitología en el cambio de siglo: la obra pictórica de Aleix Clapés 
(1846-1920) 
En este artículo se analiza la fi gura de Aleix Clapés (1846-1920), uno de los artistas más 
desconocidos del fi n de siglo en Cataluña. Se profundiza en su biografía pero sobre todo se 
centra en el estudio de la infl uencia que las obras literarias de Jacint Verdaguer, L’Atlàntida 
principalmente, tuvieron en algunos de los encargos que ejecutó para la familia Güell gracias 
a la mediación de Antoni Gaudí.

Palabras Clave: Clapés, Verdaguer, Gaudí, Palacio Güell. 

Abstract: Religion and mythology at the change of century: the pictorical work of Aleix 
Clapés (1846-1920)
Th is paper analyses the fi gure of Aleix Clapés (1846-1920), one of the most unknown artists 
in the last years of 19th Century in Catalunya. It deepens into his biography and focuses the 
study in the infl uence of literary works of Jacint Verdaguer, L’Atlàntida principally, had in 
some of the commissions he painted for Güells’s family trough Antoni Gaudí’s mediation. 

Key words: Clapés, Verdaguer, Gaudí, Palau Güell.
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Estat de la qüestió

El trànsit del segle XIX al XX a Catalunya va ser ric en manifestacions 
artístiques. Personatges com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Antoni 
Gaudí o Lluís Domènech i Montaner aconseguiren que el país experimentés 
un renaixement cultural. Al seu costat existí un grup d’artistes, Evelí Torent, 
Miquel i Llucià Oslè o Aleix Clapés entre d’altres, que contribuí a aquest 
esplendor i que per diverses raons no han rebut l’atenció que mereixien. El 
cas de Clapés, a qui ens referirem en aquestes pàgines, esdevé singular. 
Com molts, ha patit l’oblit de la crítica, però a diferència de la resta el principal 
culpable del seu desconeixement ha estat ell mateix. La manca d’interès 
que manifestà en rebre reconeixements públics i l’allunyament voluntari dels 
certàmens, unit a un caràcter difícil, foren obstacles insalvables perquè se’l 
valorés en la seva justa mesura. Tampoc hi ajudà que treballés quasi en 
exclusiva per a un reduït grup de clients ja que això difi cultà encara més el seu 
coneixement i reconeixement entre el gran públic. Aquesta invisibilitat també 
s’ha fet present en la bibliografi a. Esdevé simptomàtica la seva exclusió de 
Modernismo	y	modernistas, el clàssic de Josep Francesc Ràfols1, així com 
la minsa quantitat d’estudis monogràfi cs sobre la seva obra, demostrant que 
encara cal aprofundir molt més en l’estudi dels artistes catalans d’aquest 
període i, particularment, en la seva fi gura.

Aleix Clapés: Apunt biogràfi c

Aleix Clapés i Puig neix a Vilassar de Dalt el 10 de setembre de 18462. 
Ja de ben jove manifestà un talent innat pel dibuix i la pintura que la seva 
família esperonà. Aprofi tant l’avinentesa que un germà seu residia a Reus, 
decidiren enviar-lo allí perquè estudiés dibuix artístic. Les seves dots no 
passaren desapercebudes i ràpidament entrà al taller de Juan S. Hernández, 
especialitzat en dibuix i pintura al fresc, qui des del primer moment el 
considerà com un dels seus millors i més avantatjats alumnes.

Amb les bases apreses marxà a Barcelona on es matriculà a l’Escola de 
Belles Arts de Llotja. Allí assistí a les classes de Claudi Lorenzale3, de qui 

1 Ràfols posteriorment esmenà l’oblit al seu Diccionario de artistas de Cataluña, Valencia y 
Baleares. (RÀFOLS 1980, vol. I: 276)
2 Tant Capdevila com Ràfols donen com a data de naixement l’any 1850. (CAPDEVILA 1933: 
81; i RÀFOLS 1980, vol. I: 276).
3 Claudi Lorenzale Sugrañes (1816-1889). Principal deixeble de Friedrich Overbeck i màxim 
representant dels natzarens a Catalunya. Fou nomenat professor de l’Escola de Belles Arts de 
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ràpidament es guanyà la confi ança, i que sempre el considerà un dels seus 
alumnes més prometedors tot i que el pas del temps i l’evolució artística de 
Clapés demostressin que el seu estil en res s’havia vist infl uït pel seu mestre. 
En canvi, qui sí resultaria decisiu en la seva formació artística seria Eugéne 
Carrière. Clapés viatjà a París i entrà al taller del pintor francès4 que amb el 
temps s’erigiria com un dels màxims representants del simbolisme gràcies a 
les seves singulars obres monocromes en les quals predominaven els tons 
foscos. Aquesta manera de pintar el fascinà i no dubtà en adoptar-la com a 
pròpia tot i que la seva paleta sempre va ser més acolorida, més pròxima a 
El Greco que no pas a la del seu mestre. De Carrière no només l’interessà 
la tècnica, sinó que també el fascinà la seva posició enfront de l’art. Era un 
furibund opositor dels salons ofi cials i de tot el que representaven. Sembla 
que aquesta idea captivà al jove Clapés si atenem a l’escassa presència 
de treballs seus en aquests esdeveniments un cop retornà a Catalunya. La 
seva formació es completà entre Uruguai i Roma, on perfeccionà la tècnica 
de la pintura mural i estudià l’obra de Miquel Àngel i Rafael, que l’ajudà a 
dotar de major vigor i correcció els seus dibuixos.

El primer quadre que presentà en públic fou el Retrat	del	poeta	Josep	Maria	
Bartrina. S’exposà al Centre de Lectura de Reus i assolí gran èxit gràcies a 
què va saber captar al personatge poc abans de morir, sense cap idealisme 
i amb el patiment que la malaltia li ocasionava, però sempre amb la dignitat 
que es mereixia. Aquests primers triomfs professionals li permeteren comprar 
i regentar una acadèmia de dibuix a Reus l’any 18825 i contraure matrimoni 
amb Gumersinda Llunas i Pujals6. 

La voluntat de prosperar el portà a establir-se a Barcelona on participà a 
l’Exposició Universal de 1888 i inicià una estreta col·laboració amb Antoni 
Gaudí7 qui el contractaria per treballar en la decoració del Palau Güell i de 

Llotja en 1851 i n’ocuparia el càrrec de director des de 1858 fi ns a 1885. (RÀFOLS 1980, vol. 
III: 631).
4 Possiblement Clapés prengué lliçons a l’Acadèmia de la Palette que Utrillo, arran de l’estada 
dels artistes catalans, descriu amb rigor i decepció: “corregien, quan volien, Carrière, Gervex, 
Humbert i Puvis de Chavannes. El primer i el darrer eren el reclam de l’establiment, els altres 
dos, que no sabien gaire el seu ofi ci, eren els escarrassos.” (UTRILLO 1989:60).
5 Es creu que podria haver-li comprat l’acadèmia al seu mestre, el Sr. Hernández. (OPISSO 
1902: 284).
6 Gumersinda era vídua. Havia estat casada en primeres núpcies amb Mariano Ferré Bergues 
i tenia dos fi lls, Serafi na i Mariano. Amb Clapés tindria una fi lla de nom Teresa. Morí a 
Barcelona el 13 de desembre de 1934 als 79 anys. La Vanguardia (1934), Barcelona, 14 de 
desembre de 1934, p. 2. 
7 Fruit d’aquesta amistat sorgí la casa taller d’Aleix Clapés al carrer Escorial 125, un edifi ci 
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La Pedrera8. Aquests treballs no l’impediren prosseguir amb la seva carrera 
artística9 i presentar les seves obres a diverses exposicions assolint èxits i 
fama10. Així, el tombant de segle, van esdevenir els millors anys professionals 
i de reconeixement social de Clapés. Aquests triomfs li permeteren adquirir 
un local a la Rambla de Catalunya, obrir una botiga per vendre perfums, 
regals i objectes relacionats amb el món de la pintura i, sobretot, comprar-li 
a fi nals de 1902 la revista Hispania a Hermenegildo Miralles11. 

L’activitat artística de Clapés no es limità a la pintura. També sobresortí en 
la realització de tapissos i en el disseny de mobles, pràctica en la qual cal 
destacar els seus treballs per la Casa Ibars i la estreta col·laboració amb 
Josep Ribas, moblista i decorador, per qui pintà tot un sostre d’un conjunt 
mobiliari i dissenyà mobles “d’un «cop de fuet» infl at i exhuberant” (Fontbona 
1985:82). Precisament, seria realitzant tasques de decorador pel manicomi 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau quan el sorprengué la mort l’any 
192012. Les exèquies se celebraren a la parròquia de Sant Joan de Gràcia  a 
les quals no assistí gaire gent degut a una forta nevada i per la tensa relació 
que mantenia amb diversos companys de generació. Poc després, la seva 
fi llastra Serafi na organitzà una exposició a les Galeries Dalmau amb la clara 
intenció de revifar la seva fi gura però no assolí el seu objectiu13, fet que 
acabà condemnant les seves obres a un ostracisme que encara ara perdura.

senzill de planta i tres pisos amb reminiscències medievals, que l’arquitecte reusenc projectà 
a instàncies del seu amic. La casa, d’estil poc gaudinià, patí una reforma posterior que el privà 
dels merlets que el coronaven. (BASSEGODA 1976: 47).
8 S’ha proposat a Aleix Clapés, Esther Lostau, Xavier Nogués i Josep Maria Jujol com a possibles 
autors de la decoració pictòrica de La Pedrera. Realment sembla que l’autor d’aquestes fou 
Iu Pascual, tal i com constata un certifi cat emès en 1915 per Joan Llimona en qualitat de 
president del Cercle Artístic de Sant Lluc. (BASSEGODA 1992: 68).
9 Segons Josep Pla, participà en la II Festa Modernista on un treball seu resultà premiat. 
També sabem que Rusiñol adquirí una obra seva que actualment penja a les parets del Cau 
Ferrat titulada La � lleta rossa, que s’ha datat cap a 1905,  i que Clapés li dedicà personalment: 
“Al más portentoso / artista Rusiñol, / su amigo / Clapés”. (PLA 1970: 411).
10 Presentà obres a la Exposició de Belles Arts de Barcelona de 1894, a la XV Exposición 
Extraordinaria de Bellas Artes de la Sala Parés de 1898 i el 1910 mostrà diverses obres al Palau 
de Belles Arts de Barcelona.
11 La revista havia estat fundada el mes de gener de 1899. Clapés només fou capaç de mantenir-
la oberta fi ns el primer semestre de 1903 ja que tot i canviar-ne el format i introduir-hi més 
seccions fi xes no era un negoci rentable. (TRENC 2005).
12 Existeix certa polèmica sobre les veritables raons de la seva mort. Hi ha qui, com Ràfols, 
assegura que morí dement. D’altres, addueixen que morí mentre treballava en la decoració de 
l’escala i el vestíbul de l’Hospital.  (RÀFOLS, 1980, vol. I: 276; i VILASSAR DE DALT, 1998-
1999:11).
13 Ni l’exposició ni les obres obtingueren el beneplàcit de la crítica. (VAYREDA 1922: 12).



EMBLECAT
Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat

EMBLECAT, núm. II, 2013, p. 93-104 97
ISSN 2014-5675

R
E

C
E

R
Q

U
E

S

Religió i mitologia al tombant de segle: Clapés, Verdaguer, Gaudí i els 
Güell

L’art d’Aleix Clapés sempre transità per camins particulars, pròxims a 
l’espiritualitat, la mística i l’èpica, però alhora allunyats del convencionalisme 
imperant. Aquestes qualitats el convertiren en un personatge singular dins 
del panorama artístic en un artista sense “semejante ni en el arte catalán, 
ni en el arte del resto de la península” (Opisso 1902:296). Aquesta manera 
d’enfrontar-se a l’art i a la vida no era fàcil d’entendre i propicià que la 
burgesia el relegués a un segon terme. Per sort, algunes famílies benestants 
com els Güell o els Milà no rebutjaren la tragèdia, la caritat, el perdó, la pietat 
i el realisme esborronador que exhalaven les seves obres, i contaren amb 
els seus serveis per treballar en projectes importants.

Un bon exemple és la seva participació en la decoració del Palau Güell. 
La idea d’erigir l’edifi ci havia estat d’Eusebi Güell, i es gestà quan es veié 
obligat a abandonar el Palau Moja on residia amb la seva esposa, Isabel 
López Bru, la fi lla del marqués de Comillas. Els Güell posseïen uns terrenys 
al carrer Conde del Asalto, avui Nou de la Rambla, i decidiren emprar-los 
per aquesta fi nalitat. El projecte fou encarregat a un jove Antoni Gaudí14 que 
ja treballava per la família a les propietats de Sarrià. L’arquitecte realitzà 
nombrosos esbossos, sobretot de la façana, i acabà bastint un palau a mig 
camí entre medieval i renaixentista, amb reminiscències orientalistes que 
llavors impregnaven els seus edifi cis, a l’estil dels que havien fascinat Eusebi 
Güell en un viatge de joventut a Gènova. Tot i no estar fi nalitzat, el palau 
s’inaugurà el 1888 perquè havia d’allotjar els monarques en el transcurs 
de la seva visita a l’Exposició Universal. El resultat fi nal, “la «Pedrera» del 
seu temps” (La vida... 2002:8), causà un gran ressò en la premsa i no deixà 
indiferent ningú. Malgrat algunes opinions disconformes, tant Güell com 
Gaudí, a qui aquest projecte consagrà com arquitecte, sempre estigueren 
satisfets amb el resultat assolit15.

En aquest projecte l’arquitecte reusenc comptà amb diversos col·laboradors. 

14 Existeix certa polèmica sobre l’any d’inici de la construcció del Palau Güell. Bassegoda 
Nonell proposa fi nals de 1886 i presenta una cronologia del projecte seguint la documentació 
original. (BASSEGODA NONELL 2002: 130).
15 A Isabel López Bru no li agradava perquè el considerava fosc i poc acollidor. (GÜELL 2001: 
123). Per contra, Eusebi Güell n’estava tant encantat que hi traslladà tota la seva col·lecció d’art 
convertint el palau en una casa-museu de la qual en conservem una descripció realitzada per 
Josep Puiggarí arran d’una visita realitzada pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 1894. 
(PUIGGARÍ 1894). 
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Junt amb Francesc Berenguer, un habitual per Gaudí, hi intervingueren Camil 
Oliveres Gensana per realitzar l’arrambador i la xemeneia del menjador i 
Joan Oños qui, amb l’ajuda dels germans Josep i Lluís Badia Miarnau, feren 
les reixes de ferro i la decoració de forja de tot l’edifi ci. Però el col·laborador 
que més notorietat assolí va ser Aleix Clapés, a qui Gaudí coneixia des de 
Reus, i que realitzà les pintures que decoraven els salons del palau i la gran 
pintura mural que ocupava part de la façana lateral. 

El gran saló central, l’epicentre de concerts, reunions i tertúlies a Barcelona 
durant molts anys16, era un dels espais que més destacaven de tot l’edifi ci 
junt amb les vint xemeneies recobertes de ceràmica de colors que omplien 
el terrat. La característica que convertia aquesta estança en quelcom 
sorprenent i alhora modern era la seva polivalència. L’espai festiu era capaç 
de convertir-se en una capella-oratori gràcies a un armari projectat per 
Gaudí que en obrir-lo descobria un altar consagrat preparat per celebrar els 
ofi cis religiosos i que en tancar-lo permetia al saló recuperar el seu aspecte 
i funció festiva. Aleix Clapés actuà en les portes de l’armari inserint en la 
part interior dotze plaques de coure que contenien la representació dels 
apòstols, un dels quals es creu que és el seu autoretrat. Aquest apostolat, 
elaborat seguint la tècnica apresa amb Carrière, esdevé una fi ta excepcional 
ja que no abunden els cicles pictòrics d’aquesta temàtica en l’art català de 
fi nals del segle XIX. Això diu molt a favor de la seva originalitat però també 
ens permet vincular-lo amb els artistes espanyols que tant havia estudiat, 
sobretot a El Greco, amb qui guarda certes semblances i a qui sembla voler 
emular en la iconografi a d’aquesta intervenció17.

Dins del saló també són seves les quatre pintures que ocupen els angles 
de la estança. Es tracta d’unes obres de gran format i estètica innovadora 
que destaquen per adaptar-se perfectament a la singular arquitectura 
proposada per Gaudí resseguint els angles i les bigues de l’estança. Els 
temes que hi representà, Santa	 Isabel,	 reina	 d’Hongria,	 donant	 la	 seva	
corona a un pobre, Misericòrdia,	Senyor!, Nenes	jugant i Retrat	de	Jaume	
Balmes, estaven íntimament lligats a l’espiritualitat, l’austeritat i la pobresa, 
uns conceptes que marcaren la seva producció artística. En certa manera, 
aquestes pintures l’emparentaven amb els programes moralitzadors i 
adoctrinadors habituals en l’art barroc espanyol demostrant novament com 

16 El saló contava amb un gran orgue fabricat per Aquilino Amezcua i instal·lat al palau sota 
supervisió de l’organista parisenc Guigou. (CAMPOS 2002: 38-40).
17 Recordem que El Greco, autor al qual Clapés havia estudiat junt amb Velázquez, Ribera i 
Goya, realitzà diverses sèries d’apostolats.
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Clapés sempre girava la mirada cap a la vessant més mística i religiosa de 
la pintura hispànica quan cercava models en els quals inspirar-se. D’aquest 
conjunt destaquem, per damunt de la resta, la inclusió del retrat de Jaume 
Balmes. Sabem que el fi lòsof havia coincidit anys abans amb un jove Joan 
Güell, pare d’Eusebi, i que ambdós s’havien mostrat àmpliament interessats 
en els problemes econòmics, socials i polítics del país, així com també en 
la ferma voluntat d’acabar amb la misèria que assolava les classes socials 
més desafavorides18. Aquest vincle familiar i la probable infl uència de les 
idees de Balmes en la formació d’Eusebi Güell explicarien per què es va 
decidir incloure el retrat del fi lòsof en un lloc tant rellevant com el gran saló 
del palau. En aquest sentit, tampoc hauríem d’obviar el paper que hi jugaren 
les motivacions i interessos del propi Clapés. Les denúncies per les males 
condicions de vida i l’explotació que patien els obrers, refl ectides a obres com 
El	Peó, i la seva espiritualitat pròxima al patetisme i plena d’una expressivitat 
extraordinària, tal i com demostra el seu Èxtasi	de	Sant	Francesc, estaven 
en plena consonància amb les tesis que Balmes defensava en les seves 
publicacions. Per això, pensem que aquest cicle pictòric també era molt 
pròxim a la fi losofi a de vida que impregnava al pintor i que per tant va ser 
capaç de satisfer ambdues parts ja que copsava i sintetitzava els temes que 
els preocupaven i que eren el veritable motor de la seva activitat. 

L’altre gran intervenció de Clapés en l’edifi ci tingué com a protagonista a 
Jacint Verdaguer, qui, com Jaume Balmes, mantenia una estreta relació 
amb els Güell. El poeta havia entrat en contacte amb Antonio López quan es 
presentà com a candidat per ocupar la plaça vacant de capellà a Comillas. 
La seva singular personalitat li permeté aconseguir el seu propòsit i d’ençà 
establí una estreta relació amb aquesta família, sobretot amb els fi lls del 
marquès que, amb el temps li reportaria el trasllat a la capella barcelonina 
dels Comillas19. Aquest nou càrrec el posà en contacte amb els principals 
intel·lectuals, literats i polítics de l’època i també amb Eusebi Güell, gendre 
d’Antonio López. Aquesta coneixença esdevindria clau per Verdaguer doncs 
quan el seu patró traspassà i Güell assumí la direcció dels negocis familiars, 
no només no prescindí dels seus serveis sinó que continuà la labor de 
mecenatge iniciada pel seu sogre i permeté al poeta residir a la seva fi nca a 

18 Balmes publicà dues revistes en les que proposava diverses solucions per arreglar la situació 
del país i millorar les condicions dels més desafavorits. (GÜELL 2001: 31).
19 En el trasllat l’any 1876 hi tingué un paper força important Claudio López, un dels fi lls del 
marquès, amb qui Verdaguer mantingué sempre una gran amistat. Aquesta relació amb els 
López ens permet entendre perquè li dedicà L’Atlàntida al marquès de Comillas.
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més de fi nançar-li la publicació de dos volums de la seva obra.

La vinculació del poeta amb la família Güell s’anà fent més estreta i cada cop 
més les obres de Verdaguer, sobretot L’Atlàntida, guanyaven un pes molt 
important en els projectes arquitectònics de la família tal i com es demostra a 
la fi nca de Sarrià20. Aquestes infl uències es concentraven en la font de pedra 
semicircular coronada per un bust d’Hèrcules lluint la pell de lleó de Nemea 
i en el forjat de la porta d’entrada que representa al drac Ladó, guardià del 
Jardí de les Hespèrides, encadenat i furiós alhora que recolzat sobre un pilar 
d’obra vista que simula ser el taronger que protegia i que l’heroi havia rebut 
l’encàrrec de robar. Podem dir, doncs, que la Finca Güell intentava recrear 
el paradisíac jardí mitològic de les Hespèrides i que prenia el poema de 
Verdaguer com a font principal d’inspiració per la seva iconografi a.

Aquests precedents feien preveure que en el Palau Güell, el gran projecte 
familiar que havia de mostrar tot el seu esplendor, contindria alguna referència 
a l’obra del poeta o a la fi gura d’Hèrcules, el mític fundador de Barcelona, al 
que els Güell semblaven cada cop més interessats a associar-se. En aquest 
cas, l’encarregat de representar al personatge fou Aleix Clapés i el lloc triat 
per inserir-la fou la façana exterior del cantó est de l’edifi ci. Allí s’hi representà 
l’escena en que Hèrcules arriba al jardí amb una branca de pi en fl ames a 
la mà disposat a endur-se a Hesperis, seguint fi delment la descripció que 
Verdaguer dóna al text:

 “Lo grec tot ho rebutja i empeny a cada banda,
morts i vius, moltonades i llenya a curumulls,

d’un reïnós pi a la teia gegant que el vent abranda,
a la gentil Hesperis cercant, de negres ulls.”

 (Verdaguer 2003:118)

El fresc, que caldria datar entre 1889 i 1890, representava un home barbat 
i colossal portant una torxa encesa, que com tota la producció de Clapés 
estava impregnada de patetisme i tenebrisme. Iconogràfi cament guarda 
certa relació amb la xilografi a de petites dimensions que encapçalava el 
text en el volum ofi cial dels Jocs Florals publicat en 1877 i que s’atribueix al 
gravador Antoni Artigas (Fontbona 2002:147). Ràpidament el palau esdevení 
20 Gaudí també quedà meravellat per l’obra poètica de Verdaguer i sabem que conservà en la 
seva biblioteca, fi ns i tot quan es traslladà a la Sagrada Família, un exemplar de L’Atlàntida i 
de Canigó i que acostumava a comparar al poeta català amb Sant Francesc d’Assís i amb Sant 
Joan de la Creu. (BASSEGODA 1986: 218).
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per mèrits propis en un dels indrets més populars de Barcelona i fi ns i tot els 
diaris de Reus esmentaven la seva majestuositat. Tot i l’èxit assolit, molts 
ciutadans mai varen saber el nom del seu autor i tampoc en va ser possible 
evitar la seva destrucció. Sembla que Clapés hauria errat en els materials 
que emprà i que ja el 1912 aquest presentava algunes pèrdues (Enciclopedia 
1912:618). La desaparició defi nitiva es consumà lentament i l’any 1970 no 
quedava cap rastre d’ella. Tot i que s’intentà recuperar durant la restauració 
realitzada al palau l’any 1982, res es va poder fer per salvar-la21. 

La intervenció en la decoració del Palau Güell no seria la darrera vegada 
que la poesia de Verdaguer inspiraria una obra de Clapés. Així, el Trasllat 
de	les	despulles	de	Santa	Eulàlia	des	de	l’església	de	Santa	Maria	del	Mar	
a	 la	Catedral	 de	Barcelona prendria com a font literària el poemet Santa 
Eulària acabat d’imprimir en 1899. El quadre, un bon exemple de la manera 
de composar del pintor i de la tècnica difuminada apressa amb Carrière, va 
ser adquirida en 1921 per la Junta Administrativa de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. La institució, per la qual Clapés treballava en el moment de 
la seva mort, abonà per ella quatre mil pessetes sabedors de les difi cultats 
econòmiques per les que passava la família i adduí la tasca desinteressada 
que aquest havia realitzat decorant el vestíbul i l’escala del recinte per fer-se 
amb la seva propietat.

L’obra representa la concorreguda processó que traslladà les restes de Santa 
Eulàlia des de Santa Maria de les Arenes, avui Santa Maria del Mar, fi ns a la 
Catedral de Barcelona. Creiem que tot i tractar-se d’un tema conegut i força 
barceloní doncs remet a la patrona de la ciutat, existeixen motius per pensar 
que possiblement la font d’inspiració fos el text de Verdaguer anteriorment 
esmentat. Aquest, a més de relatar els fets ocorreguts, s’acompanyava d’un 
prefaci redactat per Lluís Carles Viada i Lluch i un bon nombre de documents, 
bibliografi a i notícies històriques referents a l’esdeveniment. Sabedors de 
l’interès de Clapés per la literatura i com aquesta havia infl uït en les seves 
obres, així com l’estreta relació que ell i Verdaguer mantenien amb els Güell, 
ens fa pensar novament en la possibilitat que un text del poeta fos el punt de 
partida per a un dels seus quadres. En aquest cas concret, caldria fi xar-nos 
en el poema III de Santa	Eulària, on podem llegir els versos següents:

21 Actualment, només és possible conèixer l’obra gràcies a fotografi es antigues i a l’esbós 
preparatori que Clapés realitzà abans d’enfrontar-se al fresc. Cal dir, però, que aquesta no 
seria l’única referència a Hèrcules i Verdaguer que podíem trobar al Palau Güell doncs també 
pintà El Rapte, on l’heroi n’era el principal protagonista ( La vida... 2002: 106).
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 “Per una mà jove pren / i en processó se us ne porta
del Tàber al capdamunt, / dins la seu meravellosa,

aixecada amb los carreus / del que fou temple de Jove.” 
(Verdaguer 2003:935) 

La possible inspiració d’aquesta obra en els versos de Verdaguer quedaria 
reforçada si, com sembla, la tela tingué originàriament com a destinatària 
la família Güell i, fi ns i tot podem aventurar-nos a dir que es tractava d’un 
encàrrec del mateix comte de Güell a Clapés (A.Clapés 1999:14). En aquest 
cas, no seria estrany pensar que podia haver succeït el mateix que a la fi nca 
de Sarrià o al Palau Güell, on l’obra verdagueriana havia jugat un paper clau 
en la iconografi a que s’hi representà i que serví als Güell per emparentar-
se simbòlicament amb Hèrcules qui com ells anà amb valentia i coratge a 
la recerca de la seva fortuna fi ns al Jardí de les Hespèrides. Així, en aquest 
nou encàrrec anirien més enllà i cercarien trobar un vincle amb la patrona 
de la ciutat on residien, a més d’homenatjar-la, completant així un binomi 
perfecte entre mitologia i religió amb el qual presentar-se davant la societat 
catalana del seu temps.

Tot i la seva participació en projectes tan importants com el Palau Güell i la 
seva estreta amistat amb Antoni Gaudí, Aleix Clapés ha gaudit d’un menor 
reconeixement del que el seu talent mereixia. De ben segur que hi tingué 
molt a veure el fet que la seva obra xoqués frontalment amb la estètica del 
paisatge realista i del naturalisme anecdòtic que imperava a l’època amb 
fi gures tan rellevants com Modest Urgell (1839-1919) i Baldomer Galofré 
(1845-1902). Les temàtiques que proposava, plenes de personatges que 
transitaven entre el somni i la misèria humana, la tècnica emprada i la fi nalitat 
moralista que desprenia, tampoc hi ajudaren gaire encara que li conferiren un 
estil personal i irrepetible “d’una originalitat torbadora” (Capdevila 1933:84), 
que permetrien considerar-lo un eco anticipat de James Ensor (1860-1949) 
o, fi ns i tot, com el creador d’un estil propi, talment com Odilon Redon (1840-
1916). Tot i així, res evità el rebuig que patí per part dels seus contemporanis 
i que es transformà en desconeixement i oblit de l’artista a mida que passava 
el temps. Malgrat tot creiem que cal superar aquests prejudicis vers la 
seva obra a fi  que fi nalment s’acompleixi el desig expressat en La	Veu	de	
Catalunya: “que sigui la posteritat (més serena i justa que el present) qui li 
doni allò que als seus mèrits i condicions indiscutibles pertocava” (1921:3).
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El museo oculto: la génesis del simbolismo mironiano 
en los archivos de la Fundació Joan Miró de Barcelona
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Resumen
En este artículo se analiza la producción gráfi ca de Joan Miró conservada en los archivos de la 
homónima fundación de Barcelona. La colección de dibujos constituye un verdadero tesoro 
oculto y en parte inédito, tanto para el estudioso del arte mironiano como para el apasionado 
de su obra. El estudio de estas fuentes documentales ha constituido un punto de partida 
fundamental para investigar diferentes aspectos del arte de Joan Miró como la formación de 
su simbolismo, la evolución de su lenguaje y las temáticas abarcadas por el artista como la 
poesía y la política. 
Palabras clave: Joan Miró, dibujos, Fundació Joan Miró, simbolismo, lenguaje artístico.

Resum: El museu ocult: la gènesi del simbolisme mironià en els arxius de la Fundació Joan 
Miró de Barcelona
En aquest article s’analitza la producció gràfi ca de Joan Miró conservada als arxius de 
l’homònima fundació de Barcelona. Es tracta d’un veritable tresor ocult i parcialment inèdit, 
tant per a l’estudiós de l’art mironià com per a l’apassionat de la seva obra. L’estudi d’aquestes 
fonts documentals constitueix un punt de partida fonamental per investigar diferents aspectes 
de l’art de Joan Miró com la formació del seu simbolisme, l’evolució del seu llenguatge o les 
temàtiques tractades per l’artista com la poesia i la política. 

Paraules clau: Joan Miró, dibuixos, Fundació Joan Miró, simbolisme, llenguatge artístic.

Abstract: Th e hidden museum: the origins of mironian symbolism in the archive of Joan 
Miró Foundation in Barcelona.  
Th is article analyzes the graphic work of Joan Miró preserved in the archives of the eponymous 
foundation in Barcelona. Th e collection of drawings is a real hidden treasure, and partly 
unpublished, both for the student of Miró’s art and for those passionate about his work. Th e 
study of these documentary sources has been a fundamental point of departure for examining 
diff erent aspects of the art of Joan Miró and the constitution of its symbolism, the evolution of 
language and the topics covered by the artist, such as poetry and politics. 

Key Words: Joan Miró, drawings, Th e Joan Miró Fundation, symbolism, art language.
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Premisas

El material gráfi co conservado en los archivos de la Fundación Joan Miró 
de Barcelona constituye un patrimonio poco trabajado a pesar de su 
accesibilidad y pendiente de ser explorado, no sólo por su riqueza y magnitud 
sino también por el valor que supone para cualquier investigador de la obra 
mironiana.

Su composición y organización, cuidadosamente administrada por los 
conservadores de la misma Fundación, es un privilegiado terreno de trabajo 
para los estudiosos, para la comprensión tanto de los mecanismos que 
llevan a la ideación del simbolismo del artista como de los que desencadenan 
aquel proceso de metamorfosis del lenguaje mironiano que caracteriza toda 
su producción. 

1.  Para el estudio del simbolismo de Joan Miró (1893-1983) a través del 
análisis de los esbozos resulta ser especialmente relevante el momento en 
el que se produce la plasmación de los símbolos, que coincide con los años 
veinte del pasado siglo XX. La génesis de los símbolos se cumple en los 
esbozos preparatorios de la obra, pero formaliza su evolución en las obras 
acabadas. Una característica interesante para el estudio del proceso de 
conformación de las pinturas es que muchos esbozos contienen elementos 
que comparecen en lienzos con diferentes fechas y títulos. Por eso, aunque 
los dibujos se pueden considerar los testimonios del proceso de evolución 
artística que narran las diferentes fases que llevan a la concretización de la 
obra defi nitiva, no siempre se ha podido identifi car la correspondencia de las 
ejecuciones gráfi cas con una determinada ejecución pictórica. Sin embargo, 
su análisis permite estudiar las metodologías de traducción de la realidad 
que Miró aplica y profundizar en la forma de concebirla.

2.  Otro aspecto imprescindible para el estudio de la obra de Miró es el 
análisis de su lenguaje y su progresiva e incesante evolución. Las primeras 
metamorfosis lingüísticas signifi cativas de los signos y símbolos mironiano 
se manifi estan en los dibujos preparatorios realizados durante todo el tercer 
decenio. 

Los esbozos que se refi eren a las pinturas de los años veinte pertenecen a 
la época denominada “pintura detallista”. La fase detallista es considerada 
por Saturnino Pesquero como una época transitoria, de “alfabetización”, 
que facilitará la adquisición de nuevos medios de expresión, así como la 
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depuración de las técnicas anteriormente adquiridas (Pesquero 2009:111). 
Durante este periodo Miró elaboró la matriz de su obra entera y los 
elementos fi gurativos más característicos se hallan propiamente en los 
Carnets	catalans, conservados en los archivos de la Fundación Joan Miró. 
Se puede afi rmar que es en estos folios dónde se encuentra el origen no 
solo de la visión transfi gurada de la realidad del artista sino también su toma 
de posición frente al mundo que le rodea.

Estado de la cuestión

Durante el trabajo de documentación llevado a cabo en la tesis de licenciatura 
Los	dibujos	surrealistas	de	Joan	Miró	de	los	años	veinte (Bogoni 2007) y en 
el máster La	interpretación	del	simbolismo	místico	en	la	obra	surrealista	de	
Joan	Miró, (Bogoni 2009) pudimos observar que buena parte del material 
gráfi co realizado por Miró era todavía parcialmente desconocido. 

Los esbozos preliminares de las pinturas acabadas, recogidos en los albums 
en parte inéditos, componen un corpus heterogéneo por las características 
formales, las técnicas artísticas utilizadas y las medidas de las hojas. 
Se trata de una colección que cuenta aproximadamente con unos 8.000 
dibujos, todos registrados (clasifi cados y, en algún caso, enriquecidos 
con documentos añadidos por el mismo artista. El corpus gráfi co ya fue 
catalogado en 1977 por Pere Gimferrer (1993). Efectivamente su texto no 
es considerado un inventario sistemático y exhaustivo de la obra mironiana 
y por eso es más útil hacer referencias al catálogo de la Fundación Miró 
(Malet 1988).

Cada uno de los esbozos puede ser considerado como las raíces de las 
soluciones formales e iconográfi cas de las obras acabadas. Además, 
en ellos está recogido todo el elaborado ideal del artista y su evolución 
conceptual y lingüística. Especialmente en la producción del segundo 
decenio del siglo XX se puede observar una enorme y densa cantidad de 
cambios signifi cativos que demuestran la fuerza rompedora y la capacidad 
de reinventarse continuamente, unas características que acompañarán toda 
la trayectoria mironiana. La confi guración del trazo, las líneas y los puntos, 
más que la del color y del efecto de claroscuro, es la base de la constitución 
del lenguaje y del alfabeto de signos que predomina en el período surrealista 
del artista. Como bien argumenta, entre otros, Carolyn Lanchner, cada dibujo, 
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cada pintura, es concebida según la forma de interpretar la realidad de Miró 
y, por eso, constituye un elemento fundamental para la comprensión del 
signifi cado intrínseco de sus creaciones. Cada elemento gráfi co y pictórico 
y su distribución en el espacio es una conquista largamente elaborada y 
meditada (Lanchner 1993).

Otro aspecto gráfi co fundamental tratado por la crítica es el contenido 
escrito de los dibujos. Como observa Picon, en los bocetos se pueden leer 
anotaciones, de tipo técnico y de tipo “poético”, que a menudo constituyen 
una clave de interpretación de las temáticas propuestas por Miró (Picon 
1980). Las notas, las refl exiones, las frases líricas apuntadas en los folios 
se complementan conceptualmente con los textos de las cartas que Miró 
enviaba a sus amigos en el mismo periodo en que realizaba estos dibujos. 
La correspondencia epistolar catalana de Miró, meticulosamente recogida 
en el Epistolari	català:	Joan	Miró	1911-1945,  resulta ser extremadamente 
interesante para averiguar las lecturas y los intereses intelectuales o incluso 
espirituales de Miró en diferentes momentos de su vida (Minguet, Montaner, 
Santanach 2010). Por eso, confrontando las fuentes gráfi cas con las 
fuentes literarias se pueden construir recorridos interpretativos innovadores, 
vinculados a la personalidad del artista y la intencionalidad de su creación, 
sobretodo en el ámbito de lo simbólico.

Un tema especialmente investigado, a través del análisis de los dibujos, 
es el proceso de metamorfosis mironiano. Si en buena parte los lienzos 
son meras transposiciones de los dibujos sobre lienzo, en numerosos casos 
se nota una total transformación de los elementos fi gurativos, desde los 
esbozos previos hasta las pinturas fi nales que les corresponden. Muchas 
veces, este proceso de traslación se basa en la eliminación de determinados 
elementos presentes en el papel que posteriormente no comparecen en el 
lienzo o de los que solo se encuentran algunas huellas de manera apenas 
sugerida, o sintética. Este proceso es totalmente intencionado y meditado 
por parte de Miró, logrado a través de una operación que él defi ne “de 
despullament” (Teixidor 1979:82). Durante el proceso de metamorfosis 
que el artista desarrolla en el curso de los años, Miró mantiene en varias 
ocasiones los mismos sujetos y símbolos en obras realizadas en fechas 
muy diferentes, demostrando un cambio en el lenguaje artístico notable, no 
obstante mantiene su fi delidad hacia un mismo tema (Lubar 1993:25-48).
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Este fenómeno de transposición se observa también en algunos elementos 
literarios por ejemplo en los títulos “poéticos” presentes en los dibujos e 
inscripciones. Estas últimas, que se encuentran en los proyectos gráfi cos y 
en sus denominaciones, en algún caso, son reiteradas en obras pictóricas 
acabadas y forman parte integrante de ellas.1

Tal como demuestra la historiografía, el estudio de los dibujos preparatorios para 
Paisaje	catalán	(el	cazador)	(1923-24) y Tierra labrada (1923) merece un capítulo 
aparte (Fig.1).2 En estos lienzos se cumple el primer salto evolutivo y rompedor 
en el lenguaje mironiano. Su simbolismo, enraizado en el detallismo descriptivo 
de La	masía	(1921-22), abrió las puertas a las composiciones fantásticas del 
pintor catalán.3 En el momento en que Miró se trasladó a París, en 1924, entró 
en contacto con el ambiente surrealista, compartió las reivindicaciones de 
los dadaístas y empezó su arte desde el principio (Dupin 1993:130-131). El 
resultado fue la realización de obras como Bailarina	española,	donde resalta 
el esquematismo del personaje, construido solamente a través de la línea de 
contorno, que expresa toda la pureza de la representación.

Desde la lectura de los esbozos se descubren las técnicas de desarrollo de 
conceptos y formas de Joan Miró. Asimismo, el dibujo sobre lienzo Pastoral 
(1923-1924) muestra el mecanismo utilizado por el artista catalán, éste 
consiste en tormar como punto de partida un paisaje y lo transforma, en este 
caso una planta pasa a ser un rostro más adelante.4

Una identidad catalana internacional 

Para poder entender de manera profunda la evolución del arte mironiano, 
que conduce al artista hacia la elaboración de su simbolismo, es fundamental 
unir el análisis de sus dibujos previos con el trascendente enraizamiento del 
artista a su tierra natal. Los dibujos de los Carnets	catalans son el resultado del 
“factor shock” que Miró experimenta ante la realidad y pone en movimiento la 

1 Véase el dibujo de Un pájaro persigue una abeja y la besa (1926), Archivo Fundació Joan 
Miró: F.J.M. 698, Quadern F.J.M. 697-743.
2 Para los dibujos de Paisaje catalán (El cazador), (Museo de arte Moderno de Nova York) y de 
Tierra labrada (Solomon R. Guggenheim Museum) véase Archivo Fundació Joan Miró: F.J.M. 
592 a; F.J.M. 596 a; F.J.M. 600 a; F.J.M. 615 a; F.J.M. 654, F.J.M. 674, Quadern F.J.M. 591-668 i 
3129-3130.
3 Para los dibujos de La masía (National Gallery of Art Washington) véase: Archivo Fundació 
Joan Miró: F.J.M. 594 a; F.J.M. 597 a, Quadern F.J.M. 591-668 y 3129-3130.
4 Véase el dibujo de Pastoral, Archivo Fundació Joan Miró: F.J.M., 621a, Quadern F.J.M. 591-
668 y 3129-3130.
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investigación más íntima del autor que se concretiza en su obra. Observando 
los esbozos se pueden destacar las temáticas que más intensamente han 
sido tratadas a lo largo de la producción de Joan Miró (Cirici 1971). Uno de 
estos temas, que comparece numerosas veces en los dibujos de los años 
veinte, es la representación del pie, que a partir del dibujo Una	sesión	al	
pedicuro (1901), lo acompañó durante toda su experimentación artística. 
Miró explicó que utilizaba esta extremidad para expresar el contacto entre 
el hombre y la tierra con toda su fuerza regeneradora. En el caso de Joan 
Miró, la crítica se ha mostrado unánime a la hora de destacar la profunda 
identifi cación del pintor con Cataluña, su apego físico a una tierra, a un 
paisaje y a un territorio del que la masía familiar de Mont-roig se convertiría 
en emblema (García de Carpi 2003:277). La relación de Miró con la tierra 
de sus orígenes, Cataluña, es un anillo de conexión imprescindible para la 
interpretación de toda su producción. 

Si los dibujos de los años veinte, especialmente los de la primera mitad del 
decenio, denotan la necesidad de expresar la íntima relación del artista con su 
tierra catalana, los posteriores siguen manteniendo la misma temática, pero 
enseñando también el posicionamiento del artista de sufrimiento ante los graves 
acontecimientos políticos y sociales que afectaron su tierra (Gash 1931:7). El 
deseo de una identidad catalana internacional era expresado por Miró, no a 
través de una ruptura con la sociedad a la que él pertenecía, sino a través de un 
intento de buscar una vía de renovación mediante la cultura. El poeta Josep María 
Junoy (1887-1955), en 1911, argumentó la portada como un desafío lanzado 
por Miró, su consideración de Francia como “madre espiritual” de Cataluña y 
su contraposición con el espíritu alemán, y la idea de una comunión entre los 
pueblos del Mediterráneo (Lubar 1993: 5-7;  8-13, 47, 48). 

Infl uencias artísticas en el simbolismo mironiano de los años veinte

Otra faceta interesante para el estudio del arte mironiano es la posibilidad de 
detectar, a través del análisis de los dibujos preparatorios, las infl uencias de 
artistas y poetas contemporáneos plasmadas en su obra. Ésta tiene como 
consecuencia la división en fases de la actividad creadora de Joan Miró.

Para entender la evolución del lenguaje mironiano es fundamental tener en 
consideración la relación entre el artista catalán con el surrealismo y las otras 
corrientes artísticas de vanguardia. En un primer momento Miró contestó al 
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cubismo, con la fi nalidad de llegar a una concepción de arte en general. En 
1923 empezó su proceso de asesinato de la pintura que continuó durante 
mucho tiempo hasta concretarla como fenómeno de evasión pictórica. Esta 
investigación en el ámbito expresivo fue fundamental para Miró para poder 
reiniciarse y reinventarse constantemente hasta los últimos años de su vida.

Asimismo, el recorrido artístico mironiano está compuesto por una serie 
de elementos claves que el artista no abandonará nunca. La línea del 
horizonte, los espacios vacíos y los astros son elementos que derivan de las 
enseñanzas de su primer maestro Modest Urgell (1839-1919) y comparecen 
previamente en los esbozos y después en los lienzos. 

En los esbozos existen también elementos que derivan de registros 
iconográfi cos ajenos a la contemporaneidad del artista. Se ha demostrado, por 
ejemplo, la importante infl uencia de los frescos del arte románico, conservados 
en el Museo Nacional de Arte de Catalunya, Miró además extrajo símbolos 
para integrarlos en su vocabulario de signos. Sin embargo, la infl uencia más 
intensa se registra en su estilo que cambia continuamente, determinando la 
evolución del lenguaje mironiano. La primera señal de la revolución lingüística 
de Joan Miró se registra durante el primer decenio del siglo XX, cuando se 
libra de las constricciones de la perspectiva académica (Dupin 1963:35-42).

Durante su exordio fi gurativo en Mont-roig y Tarragona, el artista experimentó 
con las formas y el color fauvistas hasta llegar al punto culminante de su fase 
fi gurativa y detallista con La	Masía (1921-1922) (Parcerisas, 1993:30). Analizando 
este lienzo se desvela como en Miró la jerarquía de valores tradicionales 
de las cosas y de las criaturas vivientes mutan y respecto a elementos de 
pequeñas dimensiones para dotarlos de una talla mucho mayor de la que tiene 
en realidad. Como revelan los dibujos, durante la fase detallista se confi gura 
un redescubrimiento del mundo que procede del interés por la miniatura y el 
detalle, para llegar a la síntesis más brutal. Desde este momento Joan Miró se 
alejó gradualmente del modelo real para seguir el proceso de introspección que 
caracterizó especialmente los años 1923 y 1924 (Teixidor 1979:13-17).

El proceso de metamorfosis mironiano en los Carnets Catalans

Desde el 1918 Joan Miró empezó a elaborar su propio repertorio de signos 
originales, recurriendo a simplifi caciones y abstracciones en su obra, donde 
contemporáneamente dominaban la disciplina y el clasicismo. El artista 
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catalán despreciaba la “teorización pictórica” y desafi ó el concepto de forma 
en sí misma, sustentando la importancia de una toma de posición moral por 
parte de la vanguardia, entendida como una práctica social y cultural. 

Durante la evolución del lenguaje artístico de Miró, desde el detallismo al 
surrealismo, pasando por el proceso de asesinato de la pintura y la aplicación 
de técnicas mixtas, se manifi esta la necesidad del artista por dejar siempre 
incumplida su obra, para ofrecer la posibilidad de poder llegar más allá, de germinar 
nuevamente. Del estudio de los dibujos se puede notar de manera reiterada 
como, desde los años veinte, muchas obras de Miró son consecuencia de las 
anteriores, en las cuales se observan los mismos elementos pero transformados 
por el proceso de metamorfosis que caracteriza todo el recorrido de la transición 
lingüística (Minguet 2008). También las creaciones gráfi cas de 1921 dan muestra 
de este trayecto estilístico de Miró, con un gradual distanciamiento del diligente 
realismo, hasta su abandono.5 Según Jaques Dupin las naturalezas muertas de 
Miró revelan el vínculo con el Art Nouveau de Barcelona, y sobre todo con la obra 
de Antoni Gaudí (1852-1926) (Dupin 1993 y Lanchner 1993:34). Su proceso de 
estudio sobre la realidad se convierte en un recorrido de cambios de lenguaje 
que se corresponde a una mutación de su visión e interpretación de la realidad 
(Minguet 2010). Con esta nueva concepción nuestro artista llega a la anti-
pintura: un rechazo moral hacia una pintura dependiente de las convenciones y 
a una rebelión contra un cierto espíritu y ciertas técnicas pictóricas tradicionales 
(Umland 2009). Siguiendo la teoría dadá, Miró intentó expresarse con materiales 
nuevos, más sórdidos y humildes, para lograr una dimensión artística y creativa 
más pura, una nueva poética. La búsqueda anti-pictórica se concretó en los 
dibujos, los collages, las construcciones y los objetos, entre los años 1928 y 
1931. Joan Miró, durante el proceso de asesinato de la pintura, no renunció a 
la fase artística preparatoria, ni siquiera durante la realización de sus pintura-
objetos. 

A partir del análisis de las fuentes gráfi cas documentadas en los archivos de 
la Fundación Joan Miró de Barcelona se puede concluir que para entender 
y descifrar el simbolismo de la obra de nuestro artista es imprescindible el 
estudio de los dibujos previos. La invención gráfi ca en papel es el testimonio 
de una producción que nunca deja de lado el repertorio de símbolos 
mironianos y pone en evidencia el proceso de creación y las leyes que 

5 Véase respectivamente los dibujos de El caballo de circo y Estudio de Composición: Archivo 
Fundació Joan Miró: F.J.M. 648 b, F.J.M. 649 a, Quadern F.J.M.591-668 i 3129-3130.
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dieron forma a las obras de Joan Miró. Se ha comprobado que los dibujos 
conservan las claves de lectura para la comprensión del contexto surrealista 
y del alfabeto de signos y trazos elaborado por el artista catalán. 

Todo el largo e intenso recorrido de investigación artística de Miró está 
narrado, paso por paso, en sus creaciones gráfi cas cuidadosamente 
custodiadas en los fondos de la Fundación Joan Miró de Barcelona, un 
patrimonio a disposición de quien esté dispuesto a descubrir el “Otro Miró”.6

DOCUMENTOS 

Archivo Fundació Miró de Barcelona (FJM)
Quadern	F.J.M.	591-668	i	3129-3130: F.J.M. 592 a; F.J.M. 594 a; F.J.M. 596 
a; F.J.M. 597 a; F.J.M. 600 a; F.J.M. 615 a; F.J.M.621a, F.J.M. 654; F.J.M. 
648 b; F.J.M. 649 a.
F.J.M 674.
Quadern	F.J.M.	697-743: F.J.M. 698

6 Citamos aquí el título de la exposición dedicada a Miró organizada por el Colegio Ofi cial de 
Arquitectos de Cataluña, en Barcelona, en 1969.

Fig. 1 Dibujo en Quadern F.J.M. 697-743: 698
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Reines mortes o la mort en femení. El funeral reial en la 
Barcelona dels segles XVII i XVIII
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Resum
A través del material documental d’arxius i biblioteques, les referències visuals i els testimonis 
literaris volem recuperar la mort femenina en la Barcelona dels segles XVII i XVIII. Ens 
centrem en les reines com a imatge del poder amb les imbricacions polítiques, simbòliques i 
ideològiques que comporta el funeral d’una reina en època barroca. 

Paraules clau: exèquies, reines, dona, mort, segles XVII-XVIII.

Resumen: Reinas muertas o la muerte en femenino. El funeral real en la Barcelona de los 
siglos XVII y XVIII
A través del material documental de archivos y bibliotecas, las referencias visuales y los 
testimonios literarios queremos recuperar la muerte femenina en la Barcelona de los siglos 
XVII y XVIII. Nos centramos en las reinas como imagen del poder con las imbricaciones 
políticas, simbólicas e ideológicas que conlleva el funeral de una reina en época barroca.

Palabras clave: exequias, reinas, mujer, muerte, siglos XVII-XVIII.

Abstract: Dead queens or death of women. Th e royal obsequies in baroque Barcelona at 
XVII and XVIII centuries
Th rough the documentary material from archives and libraries, the visual references 
and literary examples, we recover the woman’s death in Barcelona in the seventeenth and 
eighteenth centuries. We focus on the queens as an image of power with the political, symbolic 
and ideological implications involved in the funeral of a Baroque queen.

Keywords: obsequies, queens, women, death, seventeenth and eighteenth centuries.

SECCIÓ: DONA I IMATGE FEMENINA
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“Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,

que muero porque no muero”
Santa Teresa de Jesús

“La débauche et la mort sont deux aimables fi lles”
Charles Baudelaire
Les	fl	eurs	du	mal

La mort és una dona. Així ho mostra Ripa en la Iconologia: “donna, pallida, 
con gli occhi serrati, vestita di nero secondo il parlare de’ Poeti”1. La mort 
és una paraula de gènere femení, la pallida	mors d’Horaci. Però nosaltres 
ens qüestionem: la mort distingeix gèneres quan ataca amb la seva falç? 
Potser aquesta negra	señora	no diferencia dones i homes, nenes o nens 
i equipara els éssers humans en el darrer alè igualador de la vida. Malgrat 
tot, les exèquies sí que permeten fer la diferenciació entre gèneres donada 
la tendència patriarcal històrica. Una dona en l’antic règim moria en tant que 
“fi lla de”, “esposa de”, “mare de”, “vídua de”... Aquest panorama ens acosta 
a una perspectiva de gènere en els estudis antropològics i històrics que 
permetria estudiar la mort des de camps tant diversos com la paleopatologia 
o la història de l’art. 

L’anàlisi de les restes arqueològiques ens confi rma la presència femenina 
amb aixovars funeraris de joies en contraposició a les armes masculines, 
encara que la religió cristiana prohibirà aquesta deposició d’objectes. Un 
altre tema seria les patologies que encara avui en dia ens mostren els 
ossos. La paleopatologia mostra les causes de la mort més comunes en 
les dones com serien el part; l’osteoporosi, lligada a una nutrició defi cient; 
les insercions musculars per les feines desenvolupades; o traumatismes 
que parlarien previsiblement d’una mort violenta. Qualitat de vida, costums, 
alimentació, malalties... serien indicadors a tenir en compte per estudis de 
relació diferencial entre mort i sexe (Morir	en	femenino	2003).

La història de l’art, des del seu camp de treball, s’ha lligat amb la perspectiva 
de gènere en estudis que han treballat temes diversos: la imatge de la dona 
en l’art, la dona artista, la dona com a musa... Dona i mort s’han relacionat 

1 <http://www.asim.it/iconologia/ICONOLOGIAview.asp?Id=209>, 10/09/2012.
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a través de la imatge iconogràfi ca de la mort com a dona o la dona bella 
contraposada a la mort com esquelet en el tema internacional recurrent: the 
death	and	the	maiden que arriba fi ns al romanticisme amb Antoine Wiertz i 
la seva obra La	Belle	Rosine	(1847, Musée Wiertz, Brussel·les). El nostre 
focus d’interès és diferent, és la dona i la seva mort, les exèquies i rituals 
afi ns que acompanyen la pèrdua d’una vida, així com la seva projecció en 
les manifestacions literàries i artístiques. Per aquest motiu i per tal d’acotar 
la investigació, proposem una refl exió sobre les reines mortes o la mort en 
femení, incidint en la imatge del poder de la dona i la seva relació amb els 
funerals presents en la ciutat de Barcelona en els segles XVII i XVIII. Per 
portar a terme aquesta tasca, el nostre punt de partida és la bibliografi a 
general sobre la festa efímera barroca centrant-nos progressivament en les 
referències a la ciutat de Barcelona. Aquest material caldria vincular-lo a les 
fonts primàries de diferents institucions barcelonines com són la Biblioteca 
de Catalunya (BC), la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (BUB), l’Arxiu 
de la Catedral de Barcelona (ACB), el fons del Gabinet de Dibuixos i Gravats 
del Museu nacional d’Art de Catalunya (MNAC), entre d’altres.

L’estudi de les exèquies reials ens porta a una bibliografi a que s’ha ocupat 
d’aquesta temàtica des de diferents punts de vista, tant obres generals que 
proposen estudis globals com d’altres que se centren en casos concrets. 
Aquests estudis interpreten el simulacre emblemàtic del túmul funerari en 
relació als textos documentals i les relacions de successos que els descriuen, 
per establir un panorama de la festa de la mort barroca. El castrum	doloris	
i la seva representació gràfi ca a través dels gravats protagonitzen les 
investigacions que volen apropar el sentit enigmàtic de les simbologies, 
jeroglífi cs i emblemes que els composen. La selecció es realitza en funció 
de les traces conservades i les presències de les perdudes. 

A Barcelona, entre els segles XVII i XVIII es duen a terme les exèquies 
de la monarquia, els bisbes i certs personatges de la noblesa. El Llibre de 
Solemnitats	 recull aquestes festes intercalant any rere any, funeral rere 
funeral, la voluntat de la ciutat, representada pel Consell de Cent i la Diputació 
del General, d’honrar els monarques morts, així com els seus bisbes. El punt 
de partida és una cerimònia tipifi cada que ha de seguir uns passos regulats 
davant el protocol funeral que es va repetint amb voluntat expressa. Les 
diferents fonts ens informen com davant la mort d’un personatge parteixen 
d’exemples previs per a l’organització del funeral o de les exèquies: d’aquesta 
manera els models queden fi xats i es transmeten al llarg del temps. Les 
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novetats són escasses i en ocasions precises. Predomina el compliment 
d’un cerimonial que segueix unes pautes rígides. Per a la cerimònia reial a 
Barcelona destaca l’absència del cos, el túmul es transforma en un muntatge 
metafòric on es reconstrueix la imatge ideal d’un poder apartat, situant un 
coixí amb els símbols reials, pels reis, o el sarcòfag, per a les reines. 

El capelardente és el centre del ritual funerari, en ell es condensen les 
mirades i es dirigeixen les paraules dels sermons. Situat en l’altar, sobre la 
cripta de Santa Eulàlia de la catedral, es troba envoltat de baietes negres 
que cobreixen l’arquitectura i lluminàries que entre la penombra mostren 
els jeroglífi cs, cal·ligrames, emblemes, motius de cranis i esquelets… que 
decoren el conjunt. El túmul en ell mateix és una construcció efímera de 
fusta, estuc, escaiola o altres materials policromats i daurats que enalteixen 
la fi gura del mort a través d’una simbologia de virtuts i assoliments entre 
imatges de dolor i plor universal.

“la reyna mare es morta; pregeu a deu per ella”

Aplicar una perspectiva de gènere a la festa efímera ens porta a estudis 
específi cs d’entrades de reines a les ciutats, els casaments, els naixements 
dinàstics i les seves exèquies. Aquest darrer tema, que és el que tractarem, 
ha estat estudiat dins del seu període amb una perspectiva històrica així 
com les aportacions dels funerals al conjunt global de l’època, però no des 
la perspectiva de gènere. En aquest sentit trobem interessant partir de la 
fi gura de la reina i la seva mort per establir algunes idees claus que ens 
portaran posteriorment a una anàlisi específi ca d’alguns exemples concrets 
desenvolupats a la ciutat de Barcelona. 

La reina mor com a reina però no com a dona (García Barranco, 2008:45). El 
seu rol podia variar de reina consort, reina regent, reina mare o reina vídua, 
sempre supeditada a una fi gura masculina que defi neix la seva personalitat i 
marca la seva mort. El seu cos de dona estava lligat al cos real i simbòlic del 
rei: en morir el rei, perviu el seu cos simbòlic com a element de pervivència 
política, tema que estudia àmpliament Ernest Kantorowicz en la seva obra 
Los	dos	cuerpos	del	 rey	(1985). En el cas de la reina consort, el seu cos 
físic i simbòlic està unit al del monarca. La reina regent acull el cos simbòlic 
del rei fi ns cedir-lo al nou monarca. La reina mare és tan sols el vehicle que 
garanteix la continuació dinàstica. La reina vídua és l’exemplum	de la vídua 
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cristiana (Vives 1995) a la qual es demana un comportament honest que 
honori la memòria del marit i es dediqui a tasques de caritat i misericòrdia. 
La teoria sobre la fi gura de la reina queda palesa en els textos panegírics 
que els diferents oradors dediquen a les reines.

Mariana d’Àustria serà, en el present estudi, l’exemple de la reina vídua i la reina 
regent. Felip IV mor l’any 1665 i Mariana d’Àustria actua com a regent durant 
10 anys, fi ns la majoria d’edat de Carles II. Combinarà la imatge de vídua amb 
la de mare i de regent, així ho mostren els diferents retrats (fi g. 1) conservats 
d’aquest període, retrats que mostren el dol de la vídua fi del juntament amb la 
marca de la seva autoritat com a governadora (Llorente, 2006). La seva mort 
arribarà el 16 de maig de 1696 a Madrid i la notícia s’estén pel regne per tal 
de preparar les exèquies funerals en diferents ciutats com Madrid, Mallorca, 
Granada, Tortosa, Barcelona... El seu cos mort serà motiu de veneració quan 
Carles II l’any 1699 descobrirà el cos incorrupte de la seva mare sepultada 
a l’Escorial, una mostra de la seva santedat, tal i com recull Javier Varela 
(1990:105-107) i altres autors que citen el testimoni de l’ambaixador imperial 
comte d’Harrach: “estaba todo su cuerpo sin descomponerse y la carne de la 
cara y las manos tan intacta como si su majestad acabase de morir; todo el 
traje y el manto, que era de tafetán de seda, estaba en tan buen estado como 
si se hubiese acabado de hacer...”(Calvo Poyato 2002:89). 

A Barcelona trobem dos exemples de 
textos publicats a la seva mort que 
ens donen una aproximació al funeral 
desenvolupat a la capital catalana: 
un seria el publicat per la impremta 
Rafael Figuerò2 (BC F. Bon. 11384 i 
9082) i l’altre el signat per la ploma 
de Francesc Garrigó (1696) (BC F. 
Bon. 422 i 7274). Aquests textos 
panegírics els relacionem amb les 
entrades del Llibre	 de	 Solemnitats	
de	la	Catedral	de	Barcelona	publicat 
per Duran i Sanpere i Sanabre 
(1947:460-486) i els Exemplaria	 de 
l’Arxiu de la Catedral de Barcelona 

2 Breve descripción de las funerales honras…, 1696.

Fig. 1 Claudio Coello, La reina madre doña 
Mariana de Austria (c. 1687). Reproducció 
autoritzada per Bowes Museum.
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que ens permeten completar els funerals de la reina. Aquest material va 
ser estudiat per Ainaud i Escudero (1989:411-433) però volem recuperar 
l’emblemàtica que presenta aquest funeral i la reconstrucció simbòlica del 
túmul reial i de les exèquies, per fer una lectura global d’aquest esdeveniment 
com exemple de mort d’una reina a la Barcelona del segle XVII. 

Les cartes de Carles II informen sobre la mort de la seva mare i, en tant que 
mare del monarca, es desenvoluparà el seu funeral simbòlic a Barcelona 
sota la promoció de la Casa de la Ciutat seguint “ab la funerària acostumada 
a las magestats defunctas.” El tema que defi neix aquest funeral és el control 
de la despesa econòmica (Duran i Sanpere i Sanabre, 1947:460-486): “en la 
esterilidad de los tiempos y los medios con que se halla esta ciudad puede 
hazer falta para acudir las prevenciones y urgencias públicas que pueden 
ofrecerse en las guerras presentes”. És en la indumentària que podem 
percebre millor aquestes necessitats ja que s’estableix que no s’ofereixin a 
les famílies indumentàries de dol, basten les del representant de la família: 
“bastantemente se manifi esta el dolor y tristeza de tan universal pérdida con 
los lutos de los dueños”. En el moment que s’han de plantejar els vestits 
de dol s’estableix la baieta com teixit: “ni se dona als offi cials ni a altres 
persones que en semblants casos se acostumave donar si sols los vestuaris 
als excellentissims senyors consellers, escrivá rational, capdeguayta y 
verguers”. La resta de la cerimònia ofi cial es desenvolupa seguint les pautes 
generals demanant a la Catedral la participació per la missa funerària 
i la transmissió del dol a les parròquies i comunitats regulars. Així mateix 
s’especifi ca a Salvador Ricart com el pintor encarregat de “lo que de pintar 
es menester pintar y dorar-se així per lo tuguri o castell de dolor.” Aquesta 
part artística queda palesa en la descripció dels jeroglífi cs que decoraven el 
túmul. 

Ens trobem davant un exemple que ens mostra la importància de la cultura 
emblemàtica en els segles barrocs. El cas específi c de Barcelona ha estat 
publicat com a document annex però no s’ha portat a terme un estudi específi c 
per la mancança de la part visual que difi culta el seu anàlisi. Atenent a les 
descripcions, ens podem acostar als repertoris d’emblemàtica del moment i 
trobem punts comuns d’una cultura simbòlica compartida. En aquest sentit 
apareixen elements com l’espiga de blat, la fertilitat, tallada per la dalla de la 
mort: “Parca fatal, tu guadanya -de aquesta spiga suspende- pues que de su 
grano pende –todo el sustento de Espanya”, o l’àliga imperial coronada amb 
una branca de cedre, perennitat i immortalitat de la monarquia, presentada a 
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Carles II, “Si llena de caridad –reyna sube al otro mundo- sin duda a Carlos 
segundo –va a alçar posteridad”. Altres símbols de poder serien la púrpura 
reial, les abelles o els cranis coronats, tot poder és efímer i com diu el text 
que ens ocupa: “La púrpura que se exalta –como el panyo que se humilla- 
también tiene su polilla”. Aquestes idees les podem relacionar amb emblemes 
com “Ex	amaritudine	dulcedo” de Sebastián de Covarrubias Horozco, que 
ens presenta les abelles com la dolçor de la glòria davant l’amarga mort. Així 
mateix, podem citar a Saavedra Fajardo i l’emblema sota el motto “Lubridia 
mortis” o el d’Antonio de Lorea “Mortibus	impero”, que ens presenten el crani 
com a vanitas, en el cas de Lorea, coronada. Elements de geografi a, com 
presentar la muntanya de Montjuïc i el port de la ciutat, situen a Barcelona el 
dol per la pèrdua de la reina, fent local el plany universal que representarien 
altres jeroglífi cs que mostren el sol i la lluna com a vida eterna, “de un nuevo 
sol el oriente”, i l’ús al·legòric del sol i la lluna en exèquies reials com les de 
Felip IV.

Respecte al túmul pròpiament dit, en conservem la traça entre les pàgines 
de l’Exemplaria	de l’ACB (V, f. 121-125) (fi g. 2) que especifi ca les mides de 
les grades i el número de brandoneres amb la inscripció “Mapa del Castell de 
Dolor per la funerària selebrada per la Sereníss(im)a Reyna Da. Maria Anna 
de Àustria”. Aquest exemple barceloní s’allunya d’altres com el realitzat a 
Saragossa (Varela 1990:fi g.35) o Madrid (Soto Caba 1991:làm.VI), dels que 
encara conservem la imatge gravada. 

Fig. 2 ACB Exemplaria V. Mapa d’un túmul funerari, 
fol. 124-125. Copyright Arxiu de la Catedral de Barcelo-
na. Fotografi a de l’autor.
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Uns anys abans, el 1689, moria Maria Lluïsa d’Orleans, esposa de Carles 
II i nora de Mariana d’Àustria. D’aquest funeral portat a terme a Barcelona i 
especifi cat en les fonts anteriors (Duran i Sanpere i Sanabre 1947:339-450), 
destaquem la valoració econòmica de les diferents parts que conformen la 
cerimònia i que esdevé un exemple per l’estudi econòmic del cost d’una 
funerària reial del segle XVII i dels agents que hi intervenen: fusters, pintors, 
notaris, sastres, botiguers de draps i teles, candelers... De forma concreta el 
cost total són 7.628 lliures de les 7.800 plantejades, acabant el funeral amb 
“resta de dit compte 171 lliures”. En l’àmbit de la pintura, Abdon Ricart cobra 
336 lliures, sobre les 260 lliures pactades en la memòria prèvia, per “la feyna 
de art de pintar que se havia menester per lo tuguri”: toldo o sobresel del tuguri 
amb escuts i inscripcions, sanefes decoratives, 250 escuts d’armes per posar 
a les atxes, guarniment de la corona cedida per la catedral i el ceptre reial 
daurat. Els llistats de pagaments es completen amb els altres artesans que 
intervenen, així com les caritats en el memorial de misses portades a terme 
per l’ànima de la difunta en les diferents esglésies de Barcelona. Aquest 
funeral barceloní es podria posar en relació amb la publicació madrilenya de 
Juan de Vera Tassis (1690), que incorpora una descripció exhaustiva de la 
malaltia i mort de la reina així com de les exèquies, sobretot els gravats que 
il·lustren els jeroglífi cs (BC Esp. 94-Fol.) transformant-se en un dels millors 
testimonis visual de la mort d’una reina.

Per trobar-nos amb unes exèquies on la imatge visual gravada ha estat 
conservada, hem d’avançar a l’any 1760, any de la mort de l’esposa de 
Carles III. Els autors són Manuel i Francesc Tremulles, pel model, i Francesc 
Boix, pels gravats (BC F. Bon 7380) que il·lustren el text fúnebre de Ramon 
Foxà (1761), exèquies considerades com un dels testimonis calcogràfi cs 
de major envergadura dins de l’arquitectura efímera funerària de Catalunya 
(Revilla, 1984). En les exèquies de Maria Amàlia de Saxònia s’erigeix una 
porta efímera, frontis en trompe	 l’oeil, per l’entrada a la seu catedralícia 
projectada pels germans Tremulles (fi g. 3). S’hi situa una representació de 
Catalunya com a nimfa sofrent: “Cathaluña en trage de Nimfa adolorida, que 
en medio de su quebranto combidaba a entrar en el Templo”3. Al rerecor hi 
ha la imatge de Barcelona amb actitud de dolor que condueix cap al túmul 
que, en el seu primer nivell, presenta una mostra de les ciutats catalanes 
endolades, “matronas ciudades realengas de Cathaluña”: Tarragona, 
Tortosa, Lleida, Girona, Vic, Manresa, Cervera i Mataró. Les exèquies 

3 Reales exequias que a su augusta soberana Da. Maria Amalia de Saxonia… 1761. 
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barcelonines (fi g. 4) adopten un to local per mostrar al monarca Carles III 
el dolor català i barceloní per la pèrdua de la reina. En aquesta ocasió, la 
presència reial a Barcelona era molt recent, 1759, i el sermó del jesuïta 
Foxà així ho recull: “reina gloriosa, volverá compassiva los ojos ácia este 
Principado de Cathaluña, que después que desembarcó en esta playa, fue 
siempre el imán de su afi ción, de su cariño, y de sus deseos, pues nadie 
ignora, que desde aquella su primera entrada en los Dominios de España 
cautivó Amalia el corazón de todos los Barceloneses, y que el corazón de 
Amalia se dexó también cautivar de ellos” (Foxà, 1761).

Aquests tres exemples ens permeten fer un esbós de la mort reial a 
Barcelona com a refl ex de les festes portades a terme a Madrid i a l’Escorial. 
Les reines esdevenen models de comportament per a la societat i les seves 
morts són viscudes amb la pompa que l’esdeveniment requeria. Mortes que 
eren exemplum	d’una bona mort cristiana per una dona, esposa i mare, que 
acomplia les virtuts que la seva fi gura havia de representar. Altres morts 
exemplars eren les de les santes que com a màrtirs havien mostrat aquestes 
virtuts que ara les reines reprenen. Aquestes reines morien coronades i les 
corones són símbol de poder, un poder que perdurava més enllà de la mort. 

Les reines tancaven els ulls i passaven a ser lloades pels poetes...

Fig. 3 i fi g. 4 Gravats de la porta efímera 
i de la decoració interior de la Catedral 
de Barcelona en Reales exequias que a su 
Augusta Soberana Doña Maria Amalia de 
Saxonia... (c. 1761), Barcelona. Col·lecció 
privada
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FONTS DOCUMENTALS

Breve	descripción	de	las	funerales	honras,	que	a	la	catholica	mages	tad	de	
la	Reyna	N.S.	 doña	Mariana	 de	Austria	 dignissima	madre	 del	 rey	Carlos	
Segundo…(1696),	Barcelona,	imprenta	de	Rafael	Figuerò.
Foxà, R. (1761), Oracion	 funebre,	 que	 en	 las	 exequias,	 que	 hizo	 la	mui	
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Resum
De forma monogràfi ca s’analitza el llibre Les � eurs animées publicat a París l’any 1847, escrit 
per Taxile Delord i Jean-Baptiste Alphonse Karr i il·lustrat per Grandville. 
L’obra és un compendi de literatura fantàstica, dibuixos que traspassen la imaginació de fl ors 
metamorfosejades en dones, continguts científi cs de botànica i horticultura per a un públic 
femení i llenguatge simbòlic de fl ors i plantes. Una autèntica fusió de simbolisme que gira al 
voltant de la dona-fl or dins d’un context romàntic en què aquest vessant estètic considerava 
la dona com una fl or.  

Paraules clau: Les � eurs animées, dona-fl or, Taxile Delord, Alphonse Karr, Grandville

Resumen: Les � eurs animées (1847): la fusión simbólica de la mujer-fl or 
De forma monográfi ca se analiza el libro Les � eurs animées publicado en París el año 1847, 
escrito por Taxile Delord y Jean-Baptiste Alphonse Karr e ilustrado por Grandville. 
La obra es un compendio de literatura fantástica, dibujos que traspasan la imaginación de 
fl ores metamorfoseadas en mujeres, contenidos científi cos de botánica y horticultura para un 
público femenino y lenguaje simbólico de fl ores y plantas. Una auténtica fusión de simbolismo 
que gira alrededor de la mujer-fl or en un contexto romántico en que esta vertiente estética 
consideraba a la mujer como una fl or.  

Palabras clave: Les � eurs animées, mujer-fl or, Taxile Delord, Alphonse Karr, Grandville

Abstract: Les fl eurs animées (1847): Th e symbolic merger of the woman-fl ower
Of monographic form the book analyzed is entitled Les � eurs animées and was published in 
Paris in 1847. It was written by Taxile Delord and Jean-Baptiste Alphonse Karr, and illustrated 
by Grandville. 
Th e work is a compendium of fantastic literature, drawings that penetrate the imagination of 
fl owers transformed into women, scientifi c contents of botany and horticulture for a feminine 
public and symbolic language of fl owers and plants. An authentic merger of symbolism that 
deals with the woman-fl ower within a Romantic context in which this aesthetic trend consider 
the woman as a fl ower.

Key words: Les � eurs animées, woman-fl ower, Taxile Delord, Alphonse Karr, Grandville

SECCIÓ: DONA I IMATGE FEMENINA
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L’objectiu del nostre estudi rau en analitzar el llibre Les	fl	eurs	animées (Les 
fl ors animades) publicat a París l’any 1847 per l’editorial Gabriel de Gonet 
(fi g.1). 

De forma monogràfi ca, i en certa manera com a ressenya crítica, pretenem 
oferir nous enfocaments de recerca d’una obra que manca d’un estudi 
focalitzat que tracti la relació intrínseca i simbòlica entre dones i fl ors. El 
tema que tant va estar de moda a mitjan segle XIX va desembocar en el 
Modernisme, tot arribant a ésser un dels repertoris per excel·lència del 
període.

Les	fl	eurs	animées	és una obra monumental que es divideix en dos volums amb 
un total de més de 500 pàgines. Es tracta d’un treball seriós i de gran elaboració, 
tant pel que fa al contingut com per les il·lustracions. L’enquadernació és d’un 
delicat treball de vellut de color blau amb detalls daurats.1

En aquesta obra participen diversos autors, com ara el periodista Taxile 
Delord (1815-1877) i l’escriptor especialitzat en horticultura Jean-Baptiste 
Alphonse Karr (1808-1890), però sens dubte qui obté una major rellevància 

1 Sobre l’enquadernació i les tècniques d’impressió de l’obra comentada (Clarà, 2010). Article 
publicat amb motiu de l’exposició Les Fleurs Animées. Il·lustracions � orals victorianes celebrada 
a Girona.

Fig. 1 Grandville, Portada de Les � eurs ani-
mées, 1847, Barcelona, Col·lecció particular.
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és el gravador, dibuixant i caricaturista francès Jean Ignace Isidore Gérard 
(1803-1847), conegut amb el pseudònim de Grandville. Del llibre, que va 
obtenir un destacat èxit, se’n van fer posteriors edicions en diversos països 
fi ns als facsímils publicats recentment.  

L’obra es dirigeix al públic femení. La intrínseca relació entre la dona i la fl or 
es manifesta en una obra vuitcentista que refl ecteix el Romanticisme francès 
de mitjan segle XIX.

La introducció de l’obra anà a càrrec d’Alphonse Karr que realitzà un monòleg 
sobre l’estimació a les fl ors. Com assenyalàvem en línies anteriors, Karr, 
que s’especialitzà en horticultura, ofereix una introducció més poètica que 
no pas de contingut botànic. Aquest fet quedaria justifi cat per la sensibilitat 
fl oral que professa l’obra i que anirem constatant al llarg del nostre escrit. 

La història narrada per Taxile Delord comença al palau de la Fée	aux	Fleurs 
que es troba a l’interior del país de les fl ors. La decoració del palau és digne 
de la seva majestuositat: “Le palais tout entier est bâti avec ce fi ligrane 
enchanté. Des feuilles de rose forment les toits, des liserons bleus comblent 
les interstices du léger treillis” (Grandville, Karr, Delord 1847, I:14).   

Dins dels seus dominis hi ha un complex jardí on es troben reunides totes 
les fl ors del regne i viuen en un ambient idíl·lic i harmoniós. En aquest món 
fl oral imaginari estructurat per jerarquies, les fl ors li demanen a la Fée	aux	
Fleurs que es puguin convertir en fi gures humanes. Aquesta queda sorpresa 
que vulguin canviar la seva existència, semblant a la de les divinitats, per la 
vida miserable dels éssers humans. Finalment, la Fée	aux	Fleurs accepta la 
petició i les fl ors es metamorfosegen en dones. Es produeix per tant una clara 
personifi cació fl oral, ja que els vegetals adquireixen vida i, conseqüentment, 
tota una sèrie de qualitats humanes. A partir d’aquest moment, el llibre recull 
les aventures de les dones-fl ors per diferents països, tot relacionant-se amb 
diverses classes socials i diferents èpoques. Majoritàriament, se li dedica un 
capítol a una fl or i les històries adopten forma de contes i faules, ocupant 
gran part del llibre. Hi ha ocasions en què les aventures s’interrelacionen o 
apareixen nous personatges que arriben a obtenir un cert protagonisme, com 
és el cas del poeta Jacobus, que tractarem més endavant. En alguns casos 
les històries pretenen incentivar refl exions fi losòfi ques en forma de moralitat.

Amb aquesta aparença de dones-fl ors ja es deixa patent la fantasia i la 
màgia que desprèn una obra marcada per la sensibilitat envers el món 
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fl oral. Però s’ha d’assenyalar que el detonant que marca l’originalitat són 
les més de 50 il·lustracions de les dones-fl ors protagonistes, realitzades per 
Grandville.2 L’artista aconsegueix interpretar el text imaginatiu i de manera 
gràfi ca, transportant el lector al món dels somnis amb uns dibuixos d’un 
marcat estil personal. 

Grandville s’havia dedicat durant la seva trajectòria professional a la 
caricatura i la sàtira humorística i és en aquesta darrera obra –publicada el 
mateix any de la seva mort– on es concentra la màxima sensibilitat pel món 
de les fl ors. 

Les il·lustracions recreen un autèntic jardí femení. Les dones apareixen 
engalanades amb dissenys originals de vestits amb formes de la fl or que 
representen. Aquestes indumentàries segueixen la moda de l’època i no 
es prescindeix de cap detall. La personifi cació s’accentua mitjançant els 
complements, com són els barrets i la fl or al·lusiva als cabells o la mà. Però, 
a banda dels elements formals, també és interessant el moment que escull 
l’artista per reproduir la dona-fl or i que esdevé un element distintiu. Un motiu 
que a simple vista queda relegat a un segon pla, però que ens denota el 
grau de detallisme que professa Grandville, és que una part considerable 
dels dibuixos queden emmarcats en la part superior per garlandes de la 
fl or mostrada. La composició fi nal permet reconèixer al lector de quina 
protagonista femenina fl oral es tracta.

Davant de la diversitat d’il·lustracions, considerem oportú destacar alguns 
exemples que ens ajudaran a valorar la creativitat artística de Grandville. 
Així, la Pensée	(pensament) fa honor al seu nom adoptant l’actitud d’aquest 
sentiment (fi g.2). La Chèvrefeuille (lligabosc) apareix representada com una 
cabra ja que fa referència a la chèvre (cabra)  segons el joc de paraules del 
propi nom de la fl or. La Cigüe (cicuta) efectua la seva propietat mortal amb una 
granota a terra. La Lis (lliri) s’exposa com una reina en al·lusió a la fl or nacional 
de França i emblema de poder. La Marguerite (margarida) està realitzant la 
cèlebre imatge de desfullar la fl or, envoltada de petites margarides.  

La Narcisse (narcís) s’emmiralla a l’aigua, en referència a la mitologia clàssica: 
“Au lieu de pleurer ses erreurs et de faire pénitence, elle passait les longues 
heures de la journée à regarder son image que lui renvoyait le miroir de l’onde” 
(Grandville, Karr, Delord 1847, I:101). La Pavot (cascall) polvoritza les càpsules 

2 Els dissenys preparatoris es conserven a la Bibliothèque-médiathèque de Nancy (ciutat 
d’origen de Grandville).



EMBLECAT
Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat

EMBLECAT, núm. 2, 2013, p. 127-136 131
ISSN 2014-5675

R
E

C
E

R
Q

U
E

S

que sorgeixen del seu vestit, fet que produeix el son als insectes que l’envolten. 
L’Orimevère (Primavera) i la Perce-neige (narcís de les neus) són interpretades 
en contraposició amb les estacions de l’any i la Rose (rosa) com a eterna reina 
de les fl ors. 

Grandville s’havia destacat per la representació d’animals que així mateix 
recobraven vida, es va interessar per les il·lustracions de sàtira animal amb 
obres com Métamorphoses	du	jour (1829). Aquesta temàtica va transcendir 
els límits del Romanticisme i posteriorment va ser valorada pels surrealistes. 

En les il·lustracions de Les	 fl	eurs	 animées,	 Grandville no va prescindir 
d’incloure al·lusions al regne animal. A banda de les ja citades, Chèvrefeuille	
i Cigüe, assenyalem altres exemples de la fauna animada que també forma 
part activa de les aventures de les dones-fl ors. Així com Bleuet (blauet) i 
Coquelicot (rosella) que caminen pel bosc on es troben a una llagosta i un 
grill que toquen instruments musicals (fi g.3), com Lis acompanyada d’un 
escarabat, o Rose	 envoltada d’aquests insectes. Narcisse es representa 
amb libèl·lules, Œillet (clavell) amb papallones i Chardon (card) parla amb 
un home-ase.  

Les històries de les dones-fl ors acaben amb un gran ball celebrat als dominis 
de la Fée	aux	Fleurs, tornada al punt de partida com a símbol de cicle vital. 

Fig. 2 Grandville, Pensée, Les � eurs animées 
1847, Barcelona. Col·lecció particular
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Una escena molt similar ja havia aparegut en una obra anterior escrita pel 
mateix Taxile Delord i il·lustrada així mateix per Grandville, fem al·lusió a Un	
autre	monde	(1844). En aquest cas se celebra una festa de les fl ors en un 
hivernacle com a saló de ball. Però no és l’única coincidència entre els dos 
llibres, a Un	autre	monde es comencen a introduir la personifi cació de fl ors 
i també d’animals i vegetals. Les escenes que es produïen en el camp o en 
el jardí botànic esdevenen també un autèntic món d’il·lusió. Entre els exemples 
de fl ors antropomòrfi ques, la rosa ja apareixia representada com a reina de les 
fl ors. En el capítol referent a les metamorfosis del somni, la segona metamorfosi 
consisteix en una fl or que es transforma en fi gura femenina, tot considerant que 
la fl or és l’etern emblema de la dona. 

La fantasia exuberant de Grandville 
va ser precursora de les fusions 
artístiques entre la natura i l’Art 
Nouveau del 1900. D’alguna manera, 
les il·lustracions presentades per 
Grandville havien d’esdevenir models 
per als artistes modernistes.

La relació de les dones amb les fl ors 
que es constata a Les	fl	eurs	animées 
és un dels aspectes que volem posar 
en major relleu. Com ja indicàvem al 
començament de l’article, es tracta 
d’un llibre dirigit a les dames. La gran 

poètica que desprèn la metamorfosi de fl ors en dones s’ha de contextualitzar 
dins del romanticisme imperant de l’època que associava les dones amb les 
fl ors. Aquesta concepció es refl ecteix clarament en la història de la rosa: 
“Une femme est comme une rose” (Grandville, Karr, Delord 1847, I:87).    

La intrínseca relació es pot veure en alguns dels capítols que tracten 
aspectes que ho fomenten i que resten a banda de les aventures de les 
dones-fl ors. En aquest sentit apareixen textos dels noms de fl ors que són 
posats a les dones, la música de les fl ors i els perfums. Aquests s’elaboren a 
partir de concentrats de fl ors naturals i eren molt valorats pel sector femení, 
ja que formaven part de la seva higiene personal amb el toc de distinció 
que denotava elegància: “La femme, malgré tout cela, ne peut se passer 
de parfums; il lui en faut, elle les aime. Aussi jamais l’art du parfumeur” 

Fig. 3 Grandville, Bleuet i Coquelicot, Les 
� eurs animées, 1847, Barcelona. Col·lecció 
particular.
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(Grandville, Karr, Delord 1847, II:43). 

A banda d’aquests capítols, Les	fl	eurs	animées	incorpora uns apartats fi nals 
titulats “Botanique des dames” i “Horticulture des dames” que varen ser 
introduïts anys després, pel Comte Foelix. Les introduccions d’ambdós apartats 
també anà a càrrec d’Alphonse Karr. La botànica per a dones es divideix en 
dues parts. La primera tracta sobre la fi siologia amb apartats al·lusius a la 
germinació, els òrgans de la vegetació, la infl orescència, l’hàbitat, les malalties, 
la mort i la descomposició dels vegetals. Pel que fa a la segona part, s’estudien 
els mètodes i les famílies dels vegetals amb la classifi cació per classes de 
plantes i fl ors. Referent a l’horticultura per a dames també segueix una divisió 
en dues parts. La primera es dedica als principis elementals i la segona, conté 
informació botànica detallada d’un ampli conjunt de plantes i fl ors ordenades 
alfabèticament, tot confi gurant un diccionari hortícola. Donada la part teòrica 
s’anima a les dones a practicar el cultiu fl oral i així es motiva l’amor a les 
fl ors que pot esdevenir una autèntica passió: “C’est dans la pratique que vous 
attendent les surprises agréables, les découvertes spontanée, les résultats 
imprévus. Il suffi t de voir les fl eurs pour les aimer; mais cette tendresse est 
bien autrement vive quand on les cultive. Cela devient souvent une véritable 
passion” (Grandville, Karr, Delord 1847, II:321).   

Si els textos de les històries de les dones-fl ors poden tenir un caràcter 
més divulgatiu, els apartats destinats a la botànica i l’horticultura s’apropen 
als components científi cs, malgrat que cal destacar que es tracta d’uns 
continguts adaptats a la lectura del públic femení. 

El vessant historicista que es professava des del segle XIX també queda 
palpable a Les	fl	eurs	animées.	Incorporats entre les històries de les dones-
fl ors apareixen alguns capítols de caràcter historicista fl oral, com el referencial 
a les fl ors polítiques i les fl ors nacionals en què s’explica que cada país 
té la seva pròpia fl or: “La Bretagne a le genêt; l’Auvergne, la lavande; la 
Normandie, la fl eur étoilée du pommier; le lis se plaît dans les vallons de la 
Touraine” (Grandville, Karr, Delord 1847, I:67). Un altre capítol es dedica a 
la moda de les fl ors. En aquest darrer, s’assenyala que cada època ha tingut 
les seves fl ors predilectes i a partir d’aquestes es podria defi nir cada nació: 
“Nous sommes fi ers d’être les premiers à poser l’aphorisme suivant: Les 
fl eurs sont l’expression de la société”  (Grandville, Karr, Delord 1847, I:205). 
Amb aquesta premissa es realitza un recorregut històric de la utilització de 
les fl ors a França des de l’època medieval fi ns arribar al moment coetani de 
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la publicació del llibre, tot citant a escriptors que inclouen les fl ors com un 
recurs poètic a les seves obres.  

Un dels aspectes més interessants de Les	fl	eurs	animées	és que, malgrat 
ésser un llibre de gènere fantàstic incorporà continguts del llenguatge de 
les fl ors que tant d’interès despertava entre el públic femení. Això no és 
un aspecte casual, sinó que està justifi cat per l’auge que els diccionaris 
simbòlics fl orals estaven obtenint des d’inicis del segle XIX. 

Podem  assenyalar alguns precedents que probablement esdevindrien 
infl uències per a Taxile Delord i Grandville. Un primer cas és Rose	a	douze	
feuilles.	Femmes	&	fl	eurs.	Petites	photographies	badines que Charles Malo 
publicà a inicis del segle XIX –en coneixem una segona edició de 1815– 
a París. França esdevindrà el país divulgador del llenguatge de les fl ors. 
Aquesta obra tractava específi cament la relació entre dones i fl ors en què es 
fusionava els dos éssers en una mateixa cosa: “Fleurs et femmes! Femmes 
et fl eurs! C’est même chose” (Malo c.1815:17). Aquesta metamorfosi ens 
recorda les il·lustracions que Grandville va realitzar dècades més tard. 

Les referències al llenguatge fl oral de Les	fl	eurs	animées comencen en el 
capítol “Comment le poète Jacobus crut avoir trouvé le sujet d’un poème 
épique. Chapitre dans lequel se trouve résumé tout ce que les anciens 
et les modernes ont écrit sur le Langage des Fleurs”. Jacobus és un dels 
personatges que es relaciona amb les fl ors i el text explica com es converteix 
en un estudiós del llenguatge secret fl oral que aprèn a partir d’escoltar-les 
durant la nit. Així és com recull el discurs en forma de mètode. A continuació 
s’afegeix un llistat de fl ors amb el seu emblema ordenat alfabèticament. 
Més endavant, en el mateix capítol, el protagonista llegeix el llibre Cours	
de	langage	des	fl	eurs	en	douze	leçons	en què planteja una gramàtica fl oral. 
Aquesta consisteix en aplicar una estructura de sintaxis on les fl ors i les 
plantes adquireixen els atributs de substantius, adjectius i diferents temps 
verbals, com si el llenguatge de les fl ors es tractés pròpiament d’un idioma.  

Tant el llistat de fl ors com la gramàtica fl oral presenten similituds amb 
diccionaris fl orals coetanis. Mereix una atenció especial Le	 Langage	 des	
fl	eurs	de Charlotte de La Tour –pseudònim utilitzat per Louise Cortambert, 
dona d’un geògraf– publicat el desembre de 1819, a la capital francesa. S’ha 
considerat que aquesta obra va obtenir un èxit sense precedents que va 
marcar l’inici de la gran proliferació de publicacions del llenguatge de les fl ors 
que es va estendre per Anglaterra. Algunes de les parts del diccionari fl oral de 
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La Tour van ser traduïdes i adaptades a l’obra  El	lenguaje	de	las	fl	ores	y	el	de	
las	frutas	con	algunos	emblemas	de	las	piedras	y	los	colores,	publicat sota el 
pseudònim de Florencio Jazmín a Barcelona. La primera edició correspon a 
l’any 1870 però es va anar reeditant i ampliant fi ns el 1913. Aquesta és l’obra 
sobre el llenguatge de les fl ors que hom ha considerat més difosa a la ciutat 
comtal durant l’època del Modernisme.3

Altres apartats interessants de Les	 fl	eurs	 animées relacionats amb el 
llenguatge fl oral són “Horlogue des fl eurs” que indica les hores del dia i de la 
nit en correspondència amb les fl ors. De la mateixa manera, també apareix 
“Semaine de fl ore” i el “Calendrier de fl ore”, en què a cada mes li pertoca 
una fl or determinada.  

Aquests llistats de correspondència de temps i fl ors eren recurrents als 
llenguatges de les fl ors del segle XIX. Així, “Horlogue des fl eurs” podria vincular-
se amb “Des attributs de chaque heure du jour” en La Tour i “De chaque heure 
du jour chez les anciens” inclòs a Emblème	des	fl	eurs	ou	parterre	de	fl	ore	
contenant	 le	 symbole	 et	 le	 langage	 des	 fl	eurs,	 leur	 histoire	 et	 leur	 origine	
mythologique,	ainsi	que	les	plus	jolis	vers	qu’elles	ont	inspirés	a	nos	meilleurs	
poètes,	etc,	escrit per Charles Joseph Chambet i publicat a Lyon el 1816. 

Els altres dos llistats, “Semaine de fl ore” i “Calendrier de fl ore”, apareixerien 
posteriorment a Le	 Véritable	 langage	 des	 fl	eurs.	 Précéde	 de	 légendes	
mythologiques	d’Anaïs de Neuville, editat l’any 1863 a París, amb els títols de 
“Semaine de fl ore” i “Année de fl ore”. Així mateix, també varen ser incorporats 
a El	lenguaje	de	las	fl	ores	y	el	de	las	frutas	con	algunos	emblemas	de	las	
piedras	y	los	colores	amb els “Semana fl oral” i “Calendario de fl ora”, a més 
de “Emblemas para designar las horas del día y de la noche”. Aquest aspecte 
ens assenyala que Les	fl	eurs	animées	podria haver estat concebut com a 
llibre de referències per a obres posteriors sobre el llenguatge de les fl ors. 

Una clara relació la trobem en l’obra d’Anaïs de Neuville, que incorporà un 
ampli conjunt de llegendes sobre l’origen de les fl ors, de les quals quasi la 
meitat corresponen a personifi cacions de fl ors de dones o dones que es 
transformen en fl ors. A tall d’exemple, citem el cas de Tulipe (tulipa) que 
neix del riu i es metamorfoseja en dona: “La Tulipe est originaire de Turquie 
et naquit un beau jour de printemps sur les bords de l’Adriatique aux fl ots 
d’azur. Voici comme on raconte sa métamorphose. Dans cette contrée vivait 
3 Per un estudi detallat del llibre El lenguaje de las � ores y el de las frutas con algunos emblemas 
de las piedras y los colores de Florencio Jazmín amb els seus precedents i infl uències dels 
llenguatges de les fl ors francesos (López 2011).  
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jadis une belle jeune fi lle appelée Tulipe” (Neuville, 1863:15). D’aquesta 
manera Les	fl	eurs	animées	contribuïa a la metamorfosi de fl ors en dones 
dins de la literatura francesa vuitcentista. 

Finalment, volem destacar que Les	fl	eurs	animées, en el seu conjunt, esdevé 
un compendi entre la creació de literatura fantàstica, la ciència botànica i 
les il·lustracions artístiques de dones-fl ors amb un marcat caràcter poètic i 
simbòlic que inclou el llenguatge de les fl ors. Això la fa una obra excepcional 
que s’ha de tenir en consideració quan s’estudia la relació entre dona i fl or al 
segle XIX i com a referent per a posteriors concepcions i imatges que giren 
al voltant d’aquesta temàtica. 
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Pau Roig y las tres pinturas del almacén de música 
Cassadó & Moreu: una lectura musical
Clara Beltrán Catalán
clara@clarabeltran.com

Resumen
A principios del siglo XX proliferaban las tiendas de pianos en Barcelona para asumir la fuerte 
demanda existente de estos instrumentos, presentes en todas las casas hasta la aparición del 
gramófono, que acabó por sustituirlo hasta su práctica desaparición de los salones de los 
hogares. Uno de estos establecimientos fue el que regentaba la conocida familia de músicos 
Cassadó Moreu, que estaba decorado con motivos iconográfi cos que aludían a temas 
musicales. Sin duda, las piezas decorativas más valiosas eran las tres pinturas del pintor Pau 
Roig i Cisa que ocupan el presente escrito y que hoy decoran los despachos del Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Cataluña.
Palabras clave: Cassadó Moreu, Pau Roig, iconografi a musical, Modernismo, Simbolismo 

Resum: Pau Roig i les tres pintures del magatzem de música Cassadó & Moreu: una 
lectura musical
A principis del segle XX proliferaven les botigues de pianos a Barcelona per assumir la 
forta demanda existent d’aquests instruments, presents en totes les cases fi ns a l’aparició del 
gramòfon, que va acabar per substituir-lo fi ns a la seva pràctica desaparició dels salons de les 
llars. Un d’aquests establiments va ser el que regentava la coneguda família de músics Cassadó 
Moreu, que estava decorat amb motius iconogràfi cs que aludien a temes musicals. Sens dubte, 
les peces decoratives més valuoses eren les tres obres del pintor Pau Roig i Cisa que ocupen 
aquest escrit i que avui decoren els despatxos del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.
Paraules clau: Cassadó Moreu, Pau Roig, iconografi a musical, Modernisme, Simbolisme

Abstract: Pau Roig and the three paintings from the Cassadó & Moreu music 
store: a musical interpretation
In the early twentieth century piano stores proliferated in Barcelona in response to a 
strong demand for these instruments, present in every house until the appearance of the 
gramophone, which eventually replaced the piano until its practical disappearance from halls 
of the households. One of these stores was the one ran by the famous family of musicians 
Cassadó Moreu, decorated with iconographic motifs alluding to musical themes. Without 
doubt, the most valuable decorative pieces were the three paintings by the artist Pau Roig Cisa 
that now decorate the offi  ces of the Department of Culture of the Generalitat of Catalonia and 
are the subject of this article.
Key words: Cassadó Moreu, Pau Roig, musical iconography, Modernism, Symbolism

SECCIÓ: ARTS VISUALS I SONORES
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En la Barcelona de 1900 existían muchas fábricas de pianos1, pues en 
aquella época no había hogar que no contara con este preciado instrumento, 
ya que además de ambientar las veladas que acontecían en los salones de 
las casas (en las principales viviendas burguesas había incluso una “sala 
musical”2), toda joven que quisiera convertirse en una mujer de provecho 
debía saber tocar este instrumento, siendo jocosamente descrito por  Víctor 
Català (pseudónimo de la escritora Caterina Albert) como “el mejor adorno 
para una señora” (Sala 2005:153). No en vano, en los carteles anunciadores 
de las fábricas de pianos siempre solía aparecer una muchacha sentada al 
piano, pues éstas eran su mejor reclamo al ser las destinatarias principales.

Uno de estos establecimientos distribuidor de pianos fue el almacén 
“Cassadó&Moreu”, (hoy desaparecido) situado en el Paseo de Gracia nº 
128, y perteneciente a una familia de músicos de bastante renombre en la 
Barcelona de la época: la formada por el maestro Joaquim Cassadó Valls y 
sus hijos Agustí, Gaspar (segundo en edad  y que acabaría convirtiéndose 
en un conocido violoncelista de talla internacional) y Josep. El almacén 
estaba regentado por la esposa de Joaquim Cassadó, Agustina Moreu, y por 
el hermano de ésta Josep Moreu, y una de las principales motivaciones de 
su apertura fue la de contribuir económicamente al desarrollo de las carreras 
de su esposo y de sus hijos, tanto con la venta y alquiler de los pianos, 
como con los pequeños conciertos que allí se celebraban para probar los 
productos y, al mismo tiempo, dar a conocer su música.

La decoración de la tienda era, sin duda, de una gran calidad artística, pues 
el diseño del proyecto fue encomendado a uno de los ensembliers más 
solicitados en aquel momento: Gaspar Homar (1870-1953), que contó para 
ello con uno de los principales colaboradores de su taller por aquella época: 
el pintor Pau Roig (1879-1955), autor de los tres representativos murales 
que ocupan este artículo, que además de constituir una hermosa muestra 
1 La doctora Mutsumi Fukushima ha estudiado y documentado esta cuestión en profundidad, 
y en su artículo “Los fabricantes de pianos en la Barcelona de 1900” (2007-2008:279-297) 
recopila un total de 23 fi rmas dedicadas a este negocio en la ciudad de Barcelona en esa época, 
que proliferaron gracias a la progresiva industrialización de la ciudad condal y al impulso de 
las distintas Exposiciones celebradas a partir de 1860, en cuyos catálogos queda constancia de 
la presencia de numerosas fábricas de pianos que participaron como expositoras para dar a 
conocer estos instrumentos típicos del periodo.
2  En el MNAC se conserva el mobiliario de la sala de música de la familia Solà Pou, compuesto 
por un magnífi co piano fabricado por Cassadó & Moreu con marquetería, metal dorado y 
soldado y un relieve de terracota policromada de Lambert Escaler, con su silla auxiliar, un 
cortinaje completo, una alfombra, una mesita de centro, dos sillas de brazos, ocho sillas, sofá-
escaño y rinconera cuadrangular.



EMBLECAT
Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat

EMBLECAT, núm. 2, 2013, p. 137-148 139
ISSN 2014-5675

R
E

C
E

R
Q

U
E

S

de pintura modernista en su vertiente simbolista, son las únicas pinturas que 
Roig realizó en este estilo.

Poco después de colaborar con Homar en la decoración de esta tienda, 
Roig marchó a París sin haberse formado todavía un nombre en Cataluña, 
y, a diferencia de otros artistas de su misma generación como Ricard 
Canals (1876-1931), Hermen Anglada Camarasa (1871-1959), Isidre Nonell 
(1872-1911) o Joaquim Mir (1873-1940), se quedó a vivir allí de manera 
permanente, regresando a Barcelona únicamente en ocasiones puntuales, 
lo que ha contribuido a su desconocimiento en su tierra.

Cuando en 1974 se clausuró la tienda, las pinturas fueron depositadas en 
la galería barcelonesa Subex y adquiridas años después3 por la Generalitat 
de Catalunya  a la propietaria de las mismas, doña Maria Rosa Bau, viuda 
de Josep Cassadó, hijo pequeño del matrimonio Cassadó Moreu, que fue el 
último propietario de la tienda. Actualmente se hallan expuestas en el Palau 
Marc, donde han permanecido desde 1980, fecha en que se rehabilitó el 
palacio y se ubicó allí la sede del Departamento de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, llevándose a cabo la restauración de las mismas. 

De acuerdo con el tipo de establecimiento y la profesión de los propietarios, 
las pinturas se caracterizan por su temática musical. Cada una de ellas hace 
alusión a una obra de un compositor alemán, lo que nos demuestra el fuerte 
germanismo que se respiraba en el ámbito musical del momento: Orfeo 
de Gluck, Sinfonía	Pastoral de Beethoven, y Lohengrin de Wagner. Esta 
elección no era causal, ya que la escuela alemana era la predilecta no sólo 
de la estética del Modernismo, que defendía la supremacía de la música 
alemana, sino también de Joaquim Cassadó, tal y como había afi rmado 
en una entrevista concedida en 1908 para la revista Mataró	Artístico (Soler 
2003:16), en la que se proclamaba admirador de Bach, Gluck, Beethoven y 
Cesar Frank, entre otros, lo que nos proporciona pistas acerca del motivo de 
la elección de dichos temas para los lienzos. 

Son pinturas que, por su estética, se pueden enmarcar dentro de la corriente 
decorativista simbolista del Modernismo4 basada en la fantasía derivada del 
3 Esta adquisición se llevó a cabo por recomendación del propio doctor Francesc Fontbona, 
que por aquel entonces era miembro de la comisión asesora de artes plásticas de la Generalitat 
de Catalunya, y conocía muy bien estas pinturas, pues había visitado la exhibición Obres del 
modernisme que había celebrado la galería Subex en 1974 en la que se ponían a la venta parte 
de las piezas decorativas del almacén, y sobre la que escribió una reseña crítica en la sección 
de arte del diario Destino (Destino, Año XXXVI, No. 1935, 2 nov. 1974, p. 49.)
4 Murales de este tipo proliferaron bastante, muchos de ellos destinados a entidades que poco 
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mundo de las hadas y los cuentos ancestrales, en las que es evidente la 
infl uencia del pintor francés Puvis de Chavannes (1824-1898), cuyas obras 
se ambientan en una atmósfera de quietud, como si fueran visiones que 
van más allá del tiempo y del espacio; sensación acentuada por el colorido 
amortiguado que emplea, en una gama gris perla casi monocromática.

Así, tal y como afi rma Eliseu Trenc Ballester “la obra decorativa de Pau 
Roig provoca la sensación de intemporalidad y estatismo, de irrealidad y 
de misterio, característica del arte simbolista fi nisecular, que intenta llegar 
por el tratamiento rítmico de las formas y el color, a un equivalente de la 
sugestión musical” (Trenc 1988: 564). Una característica muy representativa 
en las pinturas de gran formato de Puvis de Chavannes era el empleo de la 
técnica del maroufl	age, procedimiento mediante el cual encolaba las telas a 
las paredes simulando el fresco. La disposición de estas tres pinturas de Pau 
Roig en forma de friso, parece una evidencia más de la infl uencia del artista 
francés, al que con toda probabilidad conocía, gracias a las reproducciones 
de las revistas5 y catálogos o a los artistas catalanes que asimilaron estas 
novedades en sus estancias parisinas y las importaron, como es el caso 
de Casas y Rusiñol6. De hecho, hay constancia del furor que este artista 
despertó sobre toda una generación de pintores catalanes: Joan González7, 
Torres García, Josep Pey (en cuya habitación tenía una reproducción de un 
tríptico de este artista), Gaspar Homar8 y Alexandre de Riquer9.

tenían que ver con el mundo de ensueño que representaban, realizados por artistas como 
Alexandre de Riquer, Joan Brull, Adrià Gual, Santiago Rusiñol o Josep Maria Tamburini. 
5 Un ejemplo lo hallamos en la revista Luz, una de las más esteticistas del momento,  cuyo 
ejemplar de la segunda semana de noviembre de 1898 homenajea al artista consagrando la 
totalidad del número a su fi gura, con textos laudatorios de Santiago Rusiñol, Raimon Casellas 
y Miquel Utrillo, entre otros. A su vez también está presente este artista en la revista “La 
Ilustración Ibérica”, en cuyas páginas se publicaron representaciones suyas y de otros artistas 
idealistas franceses y prerrafaelitas británicos; la revista de Casas y Utrillo Pèl &Ploma, etc.
6 Concretamente en Rusiñol, tras su estancia en París comienza a apreciarse la infl uencia del 
prerrafaelitismo inglés y el simbolismo franco-belga que imperaba en aquellos momentos; 
infl uencia que se vio acentuada tras su viaje a Italia en 1894 con Zuloaga donde descubrió 
la pintura de los primitivos del Trecento, y que se conjugará en sus tres plafones decorativos 
del Cau Ferrat La Poesia, La Música y La pintura de 1895 que, en cierto modo, también nos 
evocan a las pinturas de Pau Roig. 
7  La correspondencia familiar conservada en el Arxiu González de Valencia acredita que Joan 
González, que por aquel entonces se hallaba en Barcelona, solicitaba que le enviasen postales 
de Puvis de Chavannes (Gaspar Homar 1998:40)
8 Homar mandó una carta a su amigo Josep Pey cuando estuvo en París, en mayo de 1905, en 
la que le cuenta su visita a diferentes monumentos y el impacto que le causó ver algunas de 
las obras de Puvis de Chavannes, como el panel de la Sorbona, al que califi có de “soberbio” 
(Gaspar Homar 1998:30).
9 El plafón decorativo concebido originalmente para el Institut Industrial de Terrassa que data 
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De los tres murales, la temática quizás menos sorprendente es la que 
representa Lohengrin de Wagner (fi g.1), ya que en esos momentos en 
Cataluña la afi ción por Wagner era especialmente intensa10, y Lohengrin era 
su ópera estrella hasta el punto que los wagneristas lograron que se cantase 
en catalán el “racconto” del tercer acto, a cargo del tenor catalán Francesc 
Viñas, que empieza con las palabras: “Al lluny del lluny, ont mai anar podrieu, 
hi ha un gran castell y es Montsalvat son nom…” (Wagner 1906:345-349).

De las tres, ésta es la única pintura que aparece fi rmada por el artista, en la 
parte inferior izquierda, que contiene la fi rma y la fecha: “Pau Roig, 1900”.

Si recordamos a grandes rasgos el argumento de la ópera, ésta narra la 
historia de la llegada a Brabante del caballero del grial Lohengrin, hijo de 
Parsifal, para defender a la princesa Elsa, acusada de haber asesinado a 
su hermano para acceder al trono, crimen que no cometió. Llega montado 
en una barca arrastrada por un hermoso cisne blanco, que es en realidad 
Gottfried, el príncipe de Brabante, que ha sido hechizado por su tía  Ortrud, 
que ambiciona el trono para su esposo, el conde Friedrich von Telramund. 
Elsa y Lohengrin se enamoran y el caballero le pide su mano con la condición 
de que nunca le pregunte ni su nombre ni su origen. Aunque en un principio 

del mismo año que los plafones de Pau Roig (actualmente en el Museo Alegre de Sagrera de 
Terrassa), nos recuerda estéticamente a las pinturas de la tienda y a las de Puvis de Chavannes.
10 La gran innovación operística que supuso la introducción de la obra de Richard Wagner, 
unido a su concepto de Gesamtkunstwerk  u “obra de arte total”, tan relacionado con la fusión 
de las artes que supone el Modernismo, generó todo un movimiento de vanguardia a su 
alrededor: el “Wagnerianismo”, impulsado por la Asociación wagneriana, creada en 1901, y 
cuya repercusión fue total y afectó a todos los ámbitos sociales y culturales. Podemos hablar 
incluso de una “corriente artística wagneriana” por los múltiples ejemplos cuya temática alude 
a las obras del compositor alemán. Así,  además del lienzo que ocupa este trabajo, hay otras 
obras  mucho más conocidas, como las vidrieras del Círculo del Liceo, de Oleguer Junyent, 
Josep Pey y A. Bordalba (1903),  que representan temas de la Tetralogía wagneriana; el friso 
formado por paneles que decora la Asociación wagneriana de Barcelona, pintado por Adrià 
Gual (c. 1902), con los temas de Parsifal y Tristán e Isolda; el grupo de Walkirias del Palau de 
la Música Catalana, obra de Pablo Gargallo (1908), etc.

Fig. 1 Pau Roig, Lohengrin: Wagner, 1900, óleo sobre lienzo,  110 x 450 cm. Palau Marc, 
Generalitat de Catalunya. Fotografi a Arxiu Mas
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promete cumplir lo que le pide su amado, las dudas infundidas por su tía 
Ortrud, que quiere la desgracia para Elsa, hacen que rompa su promesa y 
le pregunte su identidad. Defraudado, Lohengrin tendrá que decirle quién es 
y se verá obligado a abandonar a Elsa y volver a su lugar de origen, no sin 
antes deshacer el hechizo de Ortrud y devolver su forma humana al joven 
príncipe de Brabante.

Conociendo el libreto de la ópera wagneriana podemos determinar que la 
escena que se representa en el lienzo corresponde al primer acto, en el que 
se juzga a la princesa Elsa acusada de fratricidio, y la llegada de Lohengrin 
a socorrerla. Está ambientado en un llano junto al río Escalda, que se curva 
hacia el fondo. Los personajes que aparecen son el rey Heinrich, que se 
halla sentado bajo un divino roble que representa al Juicio, los condes de 
Sajonia y Turingia, algunos nobles y los soldados de la guardia real. 

Enfrente se hallan los condes de Brabante, sus nobles, soldados y gentes, 
dirigidos por Friedrich von Telramund, junto al que se halla su esposa Ortrud. 

Pau Roig sigue fi elmente la descripción del libreto y ubica en su lienzo a los 
principales personajes de la ópera. Así, de izquierda a derecha del lienzo 
vemos a Ortrud, vestida con una túnica de tonalidades plateadas; al gran 
duque Friedrich von Telramund, que aparece ataviado con una armadura 
listo para luchar contra todo aquel que se digne a defender el honor de Elsa; 
al rey Heinrich, que aguarda expectante los hechos que acontecerán y, por 
último, cubriéndole las espaldas se hallan sus soldados, portando lanzas en 
actitud solemne. A su lado se distingue un árbol potente: el roble que alude 
a la fi rmeza de la justicia que se impondrá tras la sentencia. 

Separada del grupo, en el primer plano de la pintura aparece la princesa 
Elsa con su  mano en el pecho, dirigiendo la mirada hacia el cielo y portando 
la cabeza cubierta, en alusión a su pureza y actitud de oración, pues cuando 
está siendo juzgada, explica que rezó al Señor por su hermano, destrozada 
por su desaparición y que entonces se quedó dormida y en sus sueños vio 
a su caballero salvador: “[…] Llevando una armadura espléndida y brillante 
un caballero se me acercó, un hombre de virtud tan pura como la que nunca 
antes había conocido: con un cuerno dorado colgado al costado, apoyado 
sobre una espada: así se me apareció de repente este auténtico guerrero; 
con gesto amables, me consoló; ¡esperaré a ese caballero, pues él será mi 
paladín!”11. 

11“Wagnermania”:<http://www.wagnermania.com/dramas/lohengrin/espanol.asp>, 
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Dicho caballero es Lohengrin, que también aparece en primer plano, a la 
derecha, ataviado como un caballero medieval, con una vestimenta plateada 
bordada con fl ores de lis, cubriéndose con un escudo decorado con un cisne, 
animal que a su vez aparece junto a él, al que el pintor coloca una corona 
real en su largo cuello para identifi car que se trata en realidad de Gottfried, 
el duque de Brabante que ha sido hechizado. A su vez, también se observan 
en la pintura los dos atributos que menciona Elsa: la espada y el cuerno 
pendiendo de su costado.

En la composición domina la horizontalidad, que únicamente se ve 
interrumpida por las dos fi guras verticales de Elsa y Lohengrin. La gama 
cromática fría y suave refuerza esa sensación de irrealidad y de ensoñación 
propia del universo wagneriano, y el espacio y las fl ores que rodean a los 
personajes tienen una gran importancia, pues en este entorno crepuscular 
se ve refl ejada la tristeza de los protagonistas. 

En cuanto al siguiente lienzo, La	Sinfonía	Pastoral12 de Beethoven (fi g.2), 
podríamos afi rmar que Pau Roig llevó a cabo una interpretación más libre, 
pues al representar una obra instrumental no se ciñe a ningún argumento en 
concreto, con una historia y personajes determinados, a diferencia de lo que 
ocurre con las óperas u otras fórmulas musicales que siguen un texto. No 
obstante, habría que matizar tal afi rmación, pues a pesar de llevar al lienzo 
una obra puramente musical, cabe destacar que esta sinfonía en concreto 
es una de las pocas obras del compositor alemán que podemos considerar 
de música programática, es decir, una música que pretende evocar ideas o 
imágenes extra-musicales en la mente del oyente y que, por tanto, va más 
allá de la música por sí misma. 

Así, con esta pieza Beethoven pretende sugerir una escena en concreto: 
una pastoral, concebida musicalmente tal y como la entiende y siente el 
compositor; no en vano afi rmó que su obra refl ejaba «más expresión de 
sentimientos que pintura de sonidos». De hecho advirtió que su obra “no era 
un cuadro” (refi riéndose con ello a la música pictórica o a la excesivamente 
descriptiva), sino un juego en que se expresan las emociones que nacen del 
placer del campo.

Con ello pretendía que el oyente descubriera la situación por sí mismo, y en 
este sentido es muy afín a los objetivos de la pintura simbolista de ir más allá 

31/08/2012
12 Sinfonía nº 6 en fa mayor, Opus 68 “Pastoral”.
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de la mera apariencia física del objeto; de crear una pintura no supeditada 
a la realidad donde cada símbolo se concreta en la aportación subjetiva del 
espectador y del pintor no habiendo, por ende, una lectura única, sino que 
cada obra puede remitir cosas distintas a cada individuo. 

Beethoven describió cada uno de los cinco movimientos con una frase: 1) 
Despertar de alegres sentimientos con la llegada al  campo; 2) Escena junto 
al arroyo; 3) Alegre reunión de campesinos; 4) Relámpagos. Tormenta; 5) 
Himno de los pastores. Alegría y sentimientos de agradecimiento después 
de la tormenta. 

Teniendo en cuenta lo dicho, se podría afi rmar con una mayor seguridad 
que Pau Roig está interpretando pictóricamente esta sinfonía tal y como él 
la siente o imagina. Probablemente está haciendo referencia al segundo 
movimiento, pues en la imagen vemos en el primer plano a dos jóvenes 
junto a un arroyo, y en un segundo plano, otras tres jóvenes miran hacia lo 
lejos, donde se aprecia un cielo con grandes nubes que auguran tormenta 
(y en este sentido Roig se estaría avanzando a lo que sucederá en el cuarto 
movimiento de la sinfonía). Las doncellas, fi eles a la estética simbolista, 
están representadas de manera etérea, con túnicas de reminiscencias 
medievales, inmersas en un paisaje neblinoso, de ensoñación, que nos 
confunde y no nos permite  determinar si nos hallamos ante un amanecer o 
un atardecer. Una de ellas nos llama especialmente la atención: la que se 
encuentra agachada de espaldas, ofreciendo una fl or a la muchacha que se 
halla de pie a su lado, pues porta un vestido blanco con rosas estampadas, 
una de las fl ores más representadas en el Modernismo, que simboliza la 
belleza, el amor y la pureza.

Fig. 2 Pau Roig, Pastoral: Beethoven, 1900, óleo sobre lienzo, 110 x 250 cm. Palau Marc, 
Generalitat de Catalunya. Fotografi a Arxiu Mas.
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Por último, el lienzo titulado Orfeo (fi g.3) se refi ere a una obra operística, el 
Orfeo y Eurídice del compositor alemán Christoph Willibald von Gluck  (1714-
1787), que data de 1762. Es la más popular de sus obras y una de las más 
infl uyentes en la ópera alemana posterior13.Está basada en el mito de Orfeo, 
narrado en las Metamorfosis de Ovidio y las Geórgicas de Virgilio. Según 
estos escritos Orfeo era hijo de la musa Calíope y del dios Apolo, y poseía 
unas cualidades sobrenaturales para el canto, que siempre acompañaba de 
su lira, y Eurídice era una ninfa auloníade de Tracia que le enamoró. 

El día de su boda, Eurídice sufrió un intento de rapto por parte de Aristeo, un 
pastor rival de Orfeo, y en un intento de huída pisó una víbora que le mordió 
un pie y le provocó la muerte. Orfeo, consternado se lamentó amargamente 
por la triste pérdida de Eurídice expresando su pena y consternación 
entonando canciones tristes con su lira, contagiando su congoja a todas las 
ninfas. 

Sus lamentos apiadaron a los dioses, que le permitieron descender al 
inframundo a buscar a su amada, haciendo frente a los peligros que iba 
hallando con su música y logrando que Hades y Perséfone, permitan a 
la ninfa Eurídice retornar con él a la tierra, con la única condición de que 
Orfeo camine por delante de ella, sin girarse a mirarla, hasta que ambos 
lleguen al mundo superior y ella reciba la luz del sol; algo a lo que Orfeo 
no podrá resistirse provocando con ello la muerte defi nitiva de su amada. 
Desesperado, el héroe decide suicidarse para reunirse con ella en el Hades, 
pero es detenido por Cupido, que en recompensa por su amor constante, 
resucita a Eurídice y ambos enamorados regresan a su patria donde son 
recibidos con grandes alegrías, celebrando el triunfo del amor. 

Habiendo revisado el argumento de la ópera, podemos identifi car el instante 
que se plasma en el lienzo con la segunda escena del primer acto, que sucede 
en un bosque de laureles y cipreses que envuelven un claro en el que se 
halla la tumba de Eurídice, alrededor de la cual se hallan ninfas danzantes, 
que forman parte del séquito del semidiós, y que queman incienso y lanzan 
fl ores sobre su tumba. Concretamente Pau Roig podría estar recogiendo 
el instante del aria “Chiamo il mio ben”, cuando Orfeo se halla alejado del 
resto y canta su dolor por la muerte de su amada Eurídice por culpa de la 

13 Con esta obra el creador introdujo su conocida reforma operística caracterizada, a grandes 
rasgos, por situar el drama por encima de la música, que pasa a “servir a la poesía” y expresar 
los sucesos anímicos y externos, además de caracterizar a los personajes. Quien logrará de 
manera defi nitiva estas ambiciones de Gluck será Wagner con su obra de arte total, donde 
todo estará en un mismo nivel de importancia.
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serpiente, gritando de tanto en tanto su nombre: “¡Euridice! ¡Euridice! Cara 
sombra ¿dónde estás? ¿No oyes de tu fi el esposo los lamentos? En su 
cruel martirio él te impetra a los dioses. Pero tan sólo el eco responde a sus 
lágrimas y suspiros. Así busco a mi bien en estas orillas funestas donde 
expiró. Pero a mi dolor sólo responde el eco, porque fue testigo de nuestro 
amor […]” (Calzabigi 1910:15). 

En un primer plano destaca el personaje que identifi camos con Orfeo por 
los atributos tradicionales con los que la iconografía clásica y romántica le 
representa (corona de laurel- símbolo de la inmortalidad- y lira) y vestido con 
una túnica que deja su espalda semidesnuda. Se halla junto al río Estrimón y 
observa a lo lejos a las ninfas danzantes alrededor de la tumba de Eurídice, 
que en la pintura no se distingue. 

Como en los otros lienzos, la horizontalidad de la tela queda rota por la 
verticalidad de la fi gura de Orfeo y los árboles, y el ambiente es el de la 
ensoñación y la fantasía, propio de la pintura simbolista. 

De esta forma, con estas tres pinturas Roig nos conduce directamente a la 
Barcelona de una época en la que las fronteras entre las artes no estaban 
claras, en la que se fusionaba la música con la poesía en una perfecta 
sinestesia volcada en las artes plásticas, principalmente en las obras del 
simbolismo pictórico, entendiéndolas tal y como las defi nió el artista simbolista 
Arnold Böcklin (1827-1901), que afi rmó que un cuadro ha de contar alguna 
cosa, ha de hacer pensar al espectador como una poesía y ha de dejarle 
una impresión como una obra musical.

Fig. 3 Pau Roig, Orfeo: Gluck, 1900, óleo sobre lienzo, 110 x 434 cm. Palau Marc, Generalitat 
de Catalunya. Fotografi a Arxiu Mas.
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La Chapelle de Romans. Un projecte artístic i cultural ambiciós
Esther García-Portugués

Des del passat, la ciutat francesa de Romans s’ha caracteritzat per 
ser una zona dedicada a curar i restablir la salut dels malalts amb 
un bon nombre d’hospitals laics i religiosos. Justament, un d’aquests 
espais hospitalaris conegut per l’antic hospital de Romans, dirigit per 
l’orde de la Charité de Sant Joan de Déu en el seu inici l’any 1669,  
s’està transformant en una ciutat de la música, tant de clàssica com 
de contemporània. A la ciutat de la música està previst que hi hagi la 
seu del Conservatori de música de Romans.

L’antic hospital estava unit per un passadís a una petita chapelle de 
construcció nova, en torn al 1842, vinculada a l’orde de Malta de Sant 
Joan de Jerusalem, una comunicació que era utilitzada pels malalts per 
assistir a les celebracions religioses. Daniel Ogier es va interessar per la 
capella i amb el seu esperit emprenedor ha aconseguit de l’Ajuntament 
de Romans la cessió del recinte durant 30 anys, a fi  de poder establir el 
seu taller, realitzar retaules contemporanis i desenvolupar un projecte 
cultural d’exposicions, ajudat per l’artista canari, Jorge Rodríguez 
de Rivera. Per assolir aquesta fi ta s’ha constituït l’Association de la 
chapelle de Romans amb el propòsit d’obtenir els fons necessaris per 
restaurar i adequar l’edifi ci. A la iniciativa s’han afegit artistes, músics, 

Daniel Ogier davant del projecte de la Ciutat de la Música a 
Romans
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literats i amants de la cultura i l’art, entre 
els quals fi gura l’Associació Catalana 
d’Estudis d’Emblemàtica, Art i Societat. 
Per aquest motiu membres d’Emblecat 
foren invitats a la presentació el dia 31 
de març de 2012. A l’acte es mostrà una 
de les 25 teles de gran format destinades 
a formar part del cobriment de les parets, 
pensades no sols per guarnir sinó també 
per crear l’atmosfera adient al pensament 
de l’artista.

El projecte té un dia clau, el dia 9 d’abril de 2013, en aquesta data 
es posarà en escena la Serva Padrona de Pergolesi, producte de la 
col·laboració de l’Association de la chapelle de Romans i el Conservatori 
de Música de la ciutat, en el Teatre municipal. Un exemple de la bona 
harmonia entre les dues entitats, que auguren un bon futur quan la 
ciutat de la música i la capella estiguin en marxa.

Durant la primavera i l’estiu d’enguany es va fer difusió del projecte, 
a través del blog de l’artista i la participació de l’historiador Jean Yves 
Baxter.1 I amb motiu de la celebració de les jornades europees del 
patrimoni, el 15 i 16 de setembre de 2012 la capella de nou s’obrí 
al públic. L’espai presentà les fotografi es realitzades pels estudiants 
del Col·legi de Triboulet de Romans, recollint tots els detalls de la 
capella i les festes sobre el retorn de l’antiga campana, i alguna de 
les teles reservades per a la inauguració ofi cial. El material expositiu 
fou acompanyat d’un vídeo sonor muntat per Francis Helgorsky de 
nou minuts. Per l’acte de clausura, Carolina Poncet composà el tema 
Lapsus.inquisiteur, titllat per la crítica d’«Exploration sonore de Middle 
M à la Chapelle de l’ancien Hôpital de Romans». Així l’obra de Poncet 

1 Més informació sobre l’acte i la història de la campana es pot consultar en la plana web i al blog 
http://lachapellederomansdanielogier.blogspot.com.es/2012/05/videos-de-presentation-de-
la-chapelle.html  i sobre la història de la ciutat de Romans,  la recerca realitzada per Jean Yves 
Baxter www.romanshistorique.fr

Una de les teles per la capella
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dóna continuïtat al projecte en 
la línia multidisciplinar i sonora 
iniciada per Ogier. Durant els 35 
minuts que durà el concert el dia 
16, es produí la unió sonora i la 
pictòrica, fet que va introduir el 
públic en un aire de misteri descrit 
pel diari de Romans com «Middle 
M exploîte depuis longtemps 
toutes les sources d’inspiration 
mais ses montages se singularisent par une forte confrontation entre 
des atmosphères classiques souvent issues du rèpertoire reliegieux 
et des repiquages d’ambiances contemporaines. Avec des rytmes 
déchirés, des citations de scènes de fi lms des monologues étranges, 
sa personalité nous entraine aux limites du rêve et de la violence. Elle 
s’incrit parfaitement dans des lieux chargés de mystère et d’une forte 
mémoire comme la Chapelle».

Daniel Ogier amb el projecte de la Chapelle mostra el seu esperit 
inquiet en donar vida a edifi cis històrics, tal com ho va fer en l’antic 
convent de la Visitació, ara Museé International de la Chaussure. En 
aquella ocasió, transformà part de l’edifi ci en sala d’exposicions quan 
en el 2009 presentà la col.lecció intitulada L’Oratoire	des	Cordoniers.	  

  Carolina Poncet interpretant Lapsus                   
inquisiteur a la capella de Romans

Daniel Ogier davant d’un dels seus dissenys per a l’exposició Costumer le pouvoir al 
Centre National du costume de Scène a Moulins (Allier)
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Aquest any 2012, Jorge Rodríguez de Rivera ha seguit les seves 
passes amb l’exhibició d’una col·lecció de collages intitulada Pied de 
cactus.2  

Sobre aquesta faceta d’instal·lacions artístiques i transformacions de 
l’espai de Daniel Ogier trobareu més informació en el número 1 de la 
revista Emblecat.

Recentment, del 4 al 16 d’octubre, la galeria parisenca de Laura 
Pecheur presentà una sèrie de maquetes escenogràfi ques i dissenys 
del vestuari operístic de Daniel Ogier,  exposició que portà per títol 
“Strapontins”,	Ballade	autour	des	arts	de	la	escène. Per a primers de 
2013 està previst que participi en l’exposició Costumer	le	pouvoir en 
el Centre National du costume de Scène a Moulins (Allier).

Una de les característiques de Daniel Ogier consisteix en oferir una 
doble visió en les seves instal·lacions, enriquint la cultura i les arts amb 
una actuació interdisciplinar. Ara només cal seguir com evoluciona el 
projecte de la Chapelle	de Romans, per veure com es fa realitat un 
somni basat en la unió de diferents manifestacions artístiques.

2 Vegeu la col·lecció de Jorge Rodríguez de Rivera a http://loscollagesderodriguezderivera.blogspot.com/
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Panorama d’institucions artístiques a la ciutat de Bremen

Glòria Guirao Soro

L’estada que darrerament he viscut a la ciutat de Bremen al nord-
oest d’Alemanya, com a assistenta de producció en el departament 
d’exposicions del Künstlerhaus Bremen, i la meva posterior incorporació 
com a coordinadora d’exposicions a l’equip de la GAK Gesellschaft 
für Aktuelle Kunst ha permès la presentacio d’aquesta aproximació 
al panorama artístic de la ciutat extensible a la manera de fer, quant 
a la gestió de l’art i els seus espais d’exhibició, a tot el país. La feina 
realitzada en aquestes institucions, un centre de producció d’art que 
uneix espais de treball per a artistes amb una sala d’exposicions de 
caràcter internacional, la primera, i un espai d’exposició de projectes 
d’artistes emergents, la segona, va servir per a realitzar un treball sobre 
un tipus d’institució artística de naturalesa associativa, el Kunstverein, 
del qual presentem aquí una breu introducció.

Bremen, per bé que és una ciutat relativament petita (té al voltant 
de 600.000 habitants), compta amb una xarxa d’institucions 
artístiques força tupida i molt ben cohesionada. És un bon exemple 

La Kunsthalle Bremen, acull la col·lecció del “Kunstverein in Bremen”
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de ciutat culturalment  activa  que exemplifi ca el funcionament i les 
característiques particulars del sistema de l’art alemany. Aquestes 
particularitats es deuen a què a més de museus, centres de producció 
i galeries, a Alemanya hi ha una llarga tradició d’associacionisme 
sostingut en l’estructura del Kunstverein, un tipus d’associació 
d’amateurs d’art que forma la base del model cultural del país. La ciutat 
de Bremen, amb dos Kunstvereine consolidats i altres institucions 
artístiques de tipus associatiu, mostra a la perfecció l’equilibri entre 
mecenatge privat i suport públic a l’art i també demostra que la 
promoció de la cultura és una eina més d’afi rmació de la identitat de 
la ciutat.

Fruit d’una tradició ben assentada de foment de la iniciativa privada 
i de la creença que la cultura és una eina democràtica i d’igualtat, a 
Alemanya les arts són recolzades per institucions públiques i també, 
a través de l’associacionisme, pel mecenatge privat. “Verein” és la 
paraula alemanya per a denominar una associació i n’hi pot haver 
de tot tipus: d’esports, de teatre, de literatura, de música, d’art, entre 
d’altres.

La primera societat artística es va fundar a Nürnberg el 1792 amb el 
nom d’Albrecht-Dürer Gesellschaft, però el període en què es concreta 
aquesta forma de promoció de les arts és el de 1800 – 1840, amb la 
fundació dels primers Kunstvereine moderns. El seu objectiu era la 
mediació entre els no entesos i l’art contemporani –la confrontació 
amb la cultura havia de deixar de ser patrimoni exclusiu de la noblesa. 
En vista d’això, es pot dir que els Kunstvereine són en certa manera 
precursors dels processos democràtics. Mentre que els museus 
col•leccionen i les galeries comercien amb art, els Kunstvereine s’han 
constituït com a institucions sense ànim de lucre dedicades única i 
exclusivament a la mediació i la difusió de l’art contemporani.

Inclosos en el dret associatiu, els Kunstvereine disposen d’una 
comissió directiva escollida pels membres, i tot sovint són amos i/o 
administradors de Kunsthallen, espais d’exposició d’art. Les seves 
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activitats principals són la realització d’exposicions, la publicació 
de catàlegs i la realització d’activitats de difusió com conferències, 
xerrades, passis de pel·lícules, programes específi cs per a infants o 
excursions i visites a altres centres d’art o esdeveniments artístics 
d’interès supraregional, com biennals o fi res. Una peculiaritat dels 
Kunstvereine és la tradició de les Jahresgaben, que es remunta a 
l’època de la fundació de les primeres associacions. Una Jahresgabe 
és una edició, una obra que un artista crea per a un Kunstverein 
concret –amb el qual hagi col·laborat d’alguna manera o del qual sigui 
membre- per a que aquest la posi a la venda i pugui fi nançar properes 
exposicions i activitats. El programa de Jahresgaben té lloc un cop a 
l’any, normalment cap al Nadal, i és, a més d’una forma de recaptar 
fons, una manera de recolzar els artistes propers a l’associació tot 
difonent la seva obra.

Els Kunstvereine, a part dels guanys fruit de la venda de Jahresgaben 
i de les quotes anuals dels seus membres, reben fi nançament 
públic, però la seva particularitat econòmica resideix en allò que en 
alemany s’anomena Umwegrentabilität i que es pot defi nir com a 
fi nançament alternatiu. En la majoria dels casos, la subvenció pública 
i les aportacions dels membres cobreixen només els costos de 
manteniment de l’espai i de personal, la resta d’activitats es fan amb 
diners provinents de fundacions, empreses i programes de suport a la 
cultura de diferents tipus, sovint d’abast internacional. Les empreses 
i fundacions que fi nancen aquestes activitats es benefi cien també de 
desgravacions d’impostos, però el més important és que fan possible 
la dinamització de la cultura a través d’institucions sense ànim de 
lucre.

Aquesta manera d’entendre la cultura, com a eina generadora 
d’idees, fa que, per a moltes empreses i patrocinadors privats, sigui 
un orgull el fet de fi nançar iniciatives com les que proposen els 
Kunstvereine. Com ja hem avançat més amunt, per bé que la majoria 
de Kunstvereine funcionen amb uns mitjans econòmics públics limitats, 
es poden permetre treballar amb artistes d’un cert renom dintre de la 
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seva categoria d’artistes emergents, gràcies al patrocini privat. Des 
dels anys setanta ha estat possible que molts Kunstvereine disposin 
d’un director, que fa les funcions de comissari i administrador alhora, 
només els més consolidats disposen de més personal (assistents 
comissarials, coordinadors d’exposicions, comptables etc.). Tot sovint, 
aquestes institucions es porten entre dos o tres treballadors i altres 
col·laboradors ocasionals, becaris en pràctiques o personal voluntari. 
En aquest sentit, cal destacar la fi gura del Volontär, un treballador 
en formació, sovint un recent graduat que comença la seva carrera 
professional en el món de la gestió cultural amb un sou concordant 
amb la seva –poca- experiència. El Volontariat s’ha convertit en una 
etapa necessària en la formació dels professionals de la cultura i, en 
molts casos en la porta d’entrada a aquest món professional, que fa 
possible la tasca que desenvolupen els Kunstvereine, ja que costa 
relativament pocs diners i compta amb les ganes i la displicència de 
joves acabats de sortir de la universitat.

Avui dia, pràcticament totes les ciutats capital de regió tenen el seu 
propi Kunstverein. Això no només és bo per a l’escena cultural local, 
sinó també per al panorama artístic alemany a nivell internacional, 
perquè els Kunstvereine serveixen sovint de “descobridors” d’artistes 
emergents o introdueixen per primer cop a Alemanya creadors 
estrangers encara no establerts a nivell internacional. Sobretot des 
dels darrers anys en què els rols de galeries, fi res, biennals i museus 
s’acosten els uns als altres i fi ns i tot a vegades es confonen, els 
Kunstvereine segueixen tenint un perfi l molt marcat i un objectiu molt 
clar de suport i difusió de l’art contemporani.

Actualment hi ha al voltant de 370 Kunstvereine i un nombre aproximat 
de 120.000 membres a tota Alemanya, segons les estadístiques de 
l’ADKV. La confrontació amb la contemporaneïtat a través de l’art que 
proposen els Kunstvereine amb les seves exposicions i activitats permet 
la discussió i el desenvolupament de noves formes de pensament, tot 
fent arribar les noves tendències a un públic més ampli i convidant 
a tothom a participar. L’efecte d’això és la creació de fòrums oberts 
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per al debat polític, cultural i social, la qual cosa ha pogut generar 
confl ictes de tipus ideològic en alguns casos –normalment aïllats, 
degut a exposicions més o menys polèmiques. 

El 1980, a més, es fundà l’Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine 
(AdKV), organització paraigües que dóna suport als Kunstvereine, 
des dels més grans fi ns als més petits, fent serveis de coordinació, 
assessoria i publicitat. Del total de 370 Kunstvereine a Alemanya, 267 
n’estan associats i aprofi ten els seus serveis per a donar publicitat 
a les seves activitats, a les seves Jahresgaben o per a buscar 
col·laboracions amb altres associacions i realitzar exposicions o altres 
projectes conjunts. L’AdKV atorga cada any, en ocasió de l’Art Cologne 
–la fi ra d’art de Colònia, el premi al millor Kunstverein d’Alemanya. 
Aquest és un premi que proporciona prestigi a l’entitat guanyadora i que 
facilita les col·laboracions amb sponsors i institucions de l’estranger. 
El guanyador de l’edició 2012 va ser el Badischer Kunstverein de 
Karlsruhe, tot i que enguany s’ha atorgat també un premi accèssit a la 
GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst de Bremen, el Kunstverein en el 
qual vaig treballar durant la meva estada a Alemanya.

Bremen té un dels Kunstvereine més antics i més grans de tot  Alemanya. 
El “Kunstverein in Bremen”, a més, és una institució excepcional pel 
que fa a la seva estructura i organització, ja que, com a propietari de 
la Kunsthalle Bremen és també propietari d’una col·lecció d’art amb 
obra que data des de l’Edat Mitjana fi ns a l’actualitat. Gairebé podríem 
dir que funciona com a museu d’art. A més d’això, a Bremen hi ha 
altres associacions d’art: un altre Kunstverein (la GAK Gesellschaft für 
Aktuelle Kunst), dos centres de producció d’art (Künstlerhaus Bremen 
i Künstlerhaus Güterabfertigung), un museu d’art contemporani 
(Weserburg Museum für Moderne Kunst), que compta amb un centre 
d’estudis per a publicacions d’artistes de renom internacional, un 
altre de disseny, centrat en la fi gura de Wilhelm Wagenfeld (que va 
ser professor a la Bauhaus) i un dedicat a l’escultura, apadrinat per 
Gerhard Marcks (escultor de la cèlebre fi gura dels Músics de Bremen 
que hi ha al costat de la catedral).
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La ciutat val ben bé una visita de cap de setmana: el seu centre 
històric medieval va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco, té un dels parcs urbans més grans del país –també gestionat 
a través d’un Verein- i el seu mercat de Nadal, on es poden degustar 
especialitats gastronòmiques del Nord d’Alemanya com els entrepans 
de peix, a més de dolços i salats tradicionals i Glühwein, és realment 
atractiu pels visitants. La vida a la ciutat és agradable, encara que a 
l’hivern faci fred, i s’ha de dir que les activitats proposades per aquesta 
densa xarxa d’institucions artístiques i culturals fa que un no tingui mai 
temps d’avorrir-se.

Mapa de Bremen amb senyals per a museus, centres d’art, galeries i altres espais culturals
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En el segon aniversari de l’Associació es presentà el primer 
número de la revista Emblecat 

El passat mes d’abril de 2012, a casa del membre 
d’honor d’Emblecat, Ventura Bajet, fou presentat 
el primer número de la revista i celebrat el segon 
aniversari de la fundació de l’Associació Catalana 
d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat. A la festa foren 
invitats els socis d’Emblecat que participaren d’una 
forma activa en la realització del primer exemplar. A 
la vetllada es parlà de la fi losofi a de l’associació i les 
línies de recerca a seguir en el futur. Marina Sayfullina 
interpretà unes peces musicals al piano.

Presentació de la Revista d’Emblecat. El president de la Sociedad Española 
de Emblemàtica (SEE), Rafael Garcia Mahiques de la Universitat de València, 
i Rosa Maria Subirana i Rebull de la Universitat de Barcelona presentaren el 
número 1 de la revista d’Emblecat. En aquest número 2 un altre membre de 
la SEE, Javier Azanza de la Universidad de Navarra i el director de la secció 
gràfi ca de la Biblioteca Nacional de Catalunya, Francesc Fontbona, són els 
encarregats de fer els honors.

La revista ha estat dipositada a arxius i biblioteques de museus i universitats 
catalanes com la Biblioteca Nacional de Catalunya, l’Arxiu del Museu d’Art 
Nacional de Catalunya, el Museu de Ceràmica de Barcelona, el Museu del 
Modernisme Català, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira Virgili. També 
en les biblioteques de les universitats de València, Navarra, Màlaga, o 
Extremadura, entre d’altres.
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La coordinació de les activitats

Les diferents línies d’actuació d’EMBLECAT gestionades pels coordinadors 
ha permès mantenir i obrir nous camps d’investigació i al mateix temps oferir 
noves propostes a altres institucions en format de conferències i activitats, 
sent Emblecat una associació col·laboradora.

Així a les línies de recerca inicials i consolidades: Festa i tradicions i Imatge	
i	text	(Llenguatges)	s’han incorporat altres que ja van donar fruit en el primer 
número de la revista Emblecat com són Dona	 i	 imatge	femenina i Mercat	
de	l’Art. Un camí que s’ha ampliat amb temes vinculats amb les arts visuals 
i sonores. Aquesta darrera línia té com a fonament la interdisciplinarietat 
entre les arts amb la música, el cinema, el teatre i les noves tecnologies com 
a protagonistes principals, tindrà per títol Arts	visualas	i	sonores. Tot i que 
està en fase embrionària ja ha donat els seus primers fruits en aquest segon 
número de la revista.

L’estudi dels socis investigadors en aquestes àrees de recerca ha permès 
noves línies d’actuació com a difusors de la cultura. Un exemple són els 
itineraris culturals urbans organitzats o recorreguts històrics que tracten 
de desvetllar fets amagats visibles en petits detalls. Després d’una fase 
experimental en un primer cicle en el 2011, a la primavera de 2012 es 
presentà la segona temporada amb els recorreguts: El	barri	gòtic:	 la	ciutat	
medieval	oculta; La	Ribera.	La	ciutat	fortifi	cada:	Barcelona	després	de	1714; 
Les	Rambles	 o	 la	 transformació	 d’un	 espai	 dominat	 per	 la	 naturalesa; El 
laberint	d’Horta:	un	lloc	per	passejar	ideat	per	un	home	de	ciències; Fàbriques	
i	 22@.	 De	 les	 farines	 a	 les	 telecomunicacions, i Farmàcies	Modernistes.	
Recorregut	per	algunes	farmàcies	barcelonines. L’èxit del primer dóna pas 
al segon cicle de la tardor amb la incorporació de noves rutes: Park	Güell:	
el	somni	urbanístic	fracassat	de	Gaudí; Itinerari	Arc	Triomf:	fent	un	tomb	per	
l’Arc	de	Triomf; El	Modernisme	a	Canet	de	Mar:	vestigis	d’un	passat	industrial	
i	d’estiueig, i L’escultura	al	parc	de	la	Ciutadella:	testimonis	de	la	creació	d’un	
espai	públic. També en aquest any alguns dels socis d’Emblecat obtingueren 
el títol de Guia Ofi cial de Turisme atorgat per la Generalitat de Catalunya.

L’Aula de Doctorands Emblecat. Debat i Recerca dirigida als nostres socis 
investigadors, iniciada aquest any, tot i que es desenvoluparà especialmente 
durant el 2013. S’ha posat en marxa amb el propòsit d’oferir eines, orientació 
i un canal de comunicació entre investigadors. 

Emblecat durant aquest any 2012 ha dut a terme una sèrie d’accions culturals. 
Testimoni de les mateixes en són els itineraris urbans, les conferències i els 
diàlegs d’art en diferents centres culturals de Catalunya. Cal afegir les recerques 
tant del primer com del segon número de la revista i l’Aula de doctorands que 
refermen la nostra posició d’Associació dedicada i compromesa amb la difusió 
de la cultura, la recerca i l’impuls a nous i joves investigadors.
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Tesi, llibres i catàlegs

Antoni	 Samarra,	 100	 anys	 després, Vicente de la 
Fuente ha col·laborat en el text del catàleg de l’exposició 
dedicada a l’obra d’aquest artista a la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner, inaugurada el passat 
13 de setembre de 2012. En l’apartat intitulat “Antoni 
Samarra i Tugues. Centenari de la primera exposició 
d’art a Canet”, de la Fuente contribueix a l’actualització 
tant de la vida com de l’obra d’aquest lleidatà que va 
deixar la seva petjada en aquesta vila del Maresme. 
L’estudi és el resultat d’una recerca acurada realitzada 
pel nostre soci investigador.

Del	treball	anònim	a	l’etiqueta.	Modistes	i	context	
social	 a	 la	 Catalunya	 del	 s.	 XIX. Laura Casal-
Valls presentà el seu llibre a Besalú en el marc 
de la Fira Liberisliber, el 6 d’octubre de 2012. 
Aquest estudi contribueix a donar una visió nova 
de la moda i dels modistes, que la pròpia autora 
resumeix amb les següents paraules: “la història 
de l’Alta costura s’ha explicat sempre des de la 
perspectiva del qui la consumeix. La burgesia; la 
noblesa, que es passejava vanitosa pels teatres 
i bulevards de les grans urbs europees. Però 
què passava als petits tallers, racons foscos i 
insalubres, on es confeccionaven els vestits? De 
qui eren les mans que costura a costura, botó a 
botó, donaven forma a les peces? El llibre Del treball anònim a l’etiqueta. 
Modistes i context social a la Catalunya del s. XIX permet llegir els orígens 
del fenomen de l’Alta costura des de la lletra petita.”

Ornamentació	vegetal	i	arquitectures	de	l’oci	a	la	Barcelona	del	1900, aquest 
és el títol de la tesi doctoral de Fàtima López Pérez 
defensada a la Universitat de Barcelona el passat 
dia 20 de novembre de 2012. El tribunal va ser 
presidit per la Dra. Hélène Guéné de la Université 
Lumière Lyon 2, la secretària Dra. Mireia Freixa 
de la Universitat de Barcelona i el vocal Dr. Antoni 
Ramon de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
obtenint una merescudíssima qualifi cació d’ Apte 
Cum	Laude.
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Participació a congressos, seminaris i jornades 2012

En el XIXè	Congrés	del	Comité	Español	de	Historia	del	Arte	(CEHA) celebrat 
a la Universitat Jaume I del 5 al 8 de setembre de 2012, intitulat:	Las	Artes	y	
la	Arquitectura	del	poder es van presentar els següents estudis de recerca:

- Fàtima López Pérez “La creación de nuevos edifi cios y establecimientos 
del ocio para la burguesía de la Barcelona de 1900″, a la secció I: Los 
edifi	cios	del	poder. 
-Anna Vallugera Fuster “Arte como motor económico y arte como 
demostración del poder. La confi guración del mercado del arte catalán 
en la Barcelona de fi nales del siglo XVIII”, a la secció II: Los	dominios	del	
poder.	Centros	y	redes	del	poder.	La	ciudad,	el	paisaje	y	el	territorio
-Natàlia Esquinas, “El Monumento al General dominicano Ulises Heureaux, 
de Pere Carbonell (1897)”, a la secció III: Los rostros del poder,
-Esther García Portugués, “Costumbres sociales de la nobleza catalana 
del XVIII. Salones y jardines, hortus conclusus del poder y del estatus 
social”, a la secció VI: Los	 Rituales	 del	 Poder	 (Fiestas,	 ceremonias	 y	
espectáculos	del	poder
-José A. Ortiz García, “El espectáculo del poder y la muerte en la Barcelona 
barroca”, a la secció VI: Los	Rituales	del	Poder	 (Fiestas,	ceremonias	y	
espectáculos	del	poder

El 28 de noviembre, Anna Vallugera va participar en el Seminari de Recerca 
i Història de l’Art “Del Protocol a l’Estat de la Qüestió: Treballs de màster i 
Tesis Doctorals 2012” organitzat pel Projecte de recerca ACAF/ART de la 
Universitat de Barcelona i fi nançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, 
del qual n’és col·laboradora. En la intervenció, intitulada El	gran	creixement	
del	mercat	artístic	a	 la	Barcelona	del	darrer	 terç	del	segle	XVIII presentà 
l’estat d’aquesta recerca doctoral en curs.

Premis i concursos

Clara Beltrán Catalán va obtenir el Premi Extraordinari de Llicenciatura 
del curs 2010-2011 en Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. La 
concessió del qual va ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat 
de Barcelona, en la seva sessió ordinaria del dia 19 de juliol de 2012. El 
corresponent diploma fou lliurat el 8 d’Octubre en el Paranimf de la Universitat 
en l’acte ofi cial d’inauguració del curs acadèmic 2012-2013.

Premi  extraordinari de Màster Universitari. A Anna Vallugera Fuster se li 
va atorgar el Premi Extraordinari de Màster Universitari del curs 2007-2008 
en el Màster Ofi cial d’Estudis Avançats en Història de l’Art de la Universitat 
de Barcelona, la concessió del qual va ser aprovada pel Consell de Govern 
de la UB, en la seva sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2012. 



EMBLECAT
Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat

EMBLECAT, núm. 2, 2013, p.159-166 163
ISSN 2014-5675

N
O

TÍC
IE

S

Premi de cant en el 20è Concurs Josep Mirabent i Magrans, orientat a joves 
músics. El jurat del Concurs atorgà el premi Fundació Jaume Callís a la millor 
interpretació d’un compositor català, al tenor Francisco Fernández Rueda, 
amb la cançó Después	que	te	conocí	d’Eduard Toldrà. L’acte tingué lloc al 
Saló d’Or del Palau Maricel de Sitges, els dies 15 i 16 de setembre de 2012. 
La col·laboració de la Fundació Jaume Callís en aquest concurs, dins 
l’apartat dedicat al cant, s’inicià l’any 2006, gràcies a l’interès del seu 
president, Ventura Bajet, també membre d’honor d’Emblecat, de donar 
suport i reconèixer l’esforç i vàlua musical dels joves intèrprets.

Glòria Guirao Soro va guanyar el passat mes de gener el Programa Joven 
Comisariado del MAS / Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 
Santander y Cantabria amb un projecte d’exposició individual de l’artista 
menorquina Ana Llorens Bagur. WhiteRoom_BlackContract és el títol que 
va dur l’exposició, celebrada del 4 de maig al 24 de juny de 2012, i és el títol 
també del projecte que va donar lloc a la mostra. Es tracta d’un treball que gira 
al voltant dels anomenats matrimonis de conveniència i de la problemàtica 
que aquests suposen per a les parelles de nacionalitat mixta. Partint d’una 
recerca de documents legals, notícies aparegudes en premsa i entrevistes 
a testimonis de parelles que expliquen la seva experiència des de la seva 
trobada fi ns al casament, Ana Llorens Bagur dóna la volta a una temàtica de 
contingut social i polític molt fort com és la immigració, per acabar parlant 
de l’amor sense fronteres i de la solidaritat entre persones que s’estimen i 
es volen ajudar mútuament. Aquesta ha sigut la primera exposició individual 
de l’artista i la primera mostra comissariada per Glòria Guirao Soro en una 
institució pública.

Difusió d’Emblecat

L’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat durant l’any 
2012 obrí el seu espai a Facebook i twitter https://twitter.com/emblecat

La Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya (FEHC) manté una estreta 
col·laboració des de 2010, donant informació de les activitats que programem, 
així com de les publicacions dels nostres socis en el web www.histocat.cat 
en la secció Memòria Històrica.

La Sociedad Española de Emblemática (SEE) continúa apostant per 
Emblecat i té en compte els nostres socis investigadors per participar en els 
congressos que organitza en diferents universitats espanyoles. El proper se 
celebrarà a la Universidad de Málaga. També Emblecat surt referènciada 
a la revista IMAGO i en els webs dels grups de recerca de les universitats 
vinculades a la SEE.
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Les webs de socis i col·laboradors tenen un espai dedicat a Emblecat com: 
www.lauracasal.com i www.arsnostrum.com. Surt l’Associació referenciada 
com espai útil per a la recerca a ebookbrowse.com/lista-webs-utiles-
investigacion-pdf-d91461791. També a la web de recerca ACAFART de la 
Universitat de Barcelona, entre altres universitats i instiitucions culturals 
catalanes, seguidores de les activitats d’Emblecat. 

Col·laboracions museístiques i altres institucions

Museu de Ceràmica de Barcelona. Esther García Portugués participà en 
el III cicle de col·loquis en les sales del Museu d’aquest any el dia 27 de 
febrer de 2012 amb el tema Hortus	conclusus.	Jardins	i	salons	de	la	noblesa	
catalana	del	segle	XVIII.

Centre cívic Pere Pruna. El mes de març amb motiu de la celebració del dia 
internacional de la dona Emblecat va programar una sèrie d’activitats sota 
el teló de la pintura de Isabel Jover, una exposició intitulada Camins. El dia 
1 de març s’inaugurava amb la conferència de Magda Guillén, Anàlisi	de	
l’ideal	poètic	femení; el dia 2 Marina Sayfullina intervenia amb Simbologia	
religiosa	en	l’art	femení	rus; el dia 8 Esther Garcia Portugués amb el tema 
Cant,	bellesa	 i	engany.	La	sirena	de	Debussy,	Picasso	 i	Homer	 ; el dia 9 
s’interpretava un concert a càrrec de Maria Moré i Marina Sayfullina que portà 
per títol El	Romanticisme	femení, tancaven el cicle el 15 de març Marisol 
Barrientos amb La	dona	medieval	en	el	cinema	:	les	llegendes	artúriques i 
el dia 16, Alma Linda Reza amb Creadores	mexicanes	més	enllà	de	Frida	
Kahlo. Està previst pel 2013 continuar la col·laboració amb el centre per 
festejar el dia internacional de la dona.

Museu del Modernisme Català. Emblecat col·labora en el primer cicle 
programat durant, els mesos de febrer, març, abril i maig de 2012, presentant 
els tallers del mosaista, vitraller i ceramista,	des d’un punt de vista històric 
i de conservació del patrimoni, temes que foren desenvolupats per Esther 
García Portugués, Marisol Barrientos i José A. Ortiz amb la participació dels 
tallers de Lívia Garreta, Vitralls Vilaplana i Taller de cerámica Sot (Manel 
Diestre i Marín). El cicle comptà amb el suport de Gracmon, el grup de 
recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis de la Universitat de 
Barcelona, amb 1 crèdit de lliure elecció per als alumnes de la Universitat.

Tarraco Viva. Festival organitzat per l’Ajuntament de Tarragona. Marisol 
Barrientos presentà la conferència “Una de romans” a la XIVa edició del 
festival TARRACO VIVA, que se celebrà a la ciutat de Tarragona des del 14 
al 27 de maig de 2012. Es tractaren alguns del tòpics sobre el món antic que 
el cinema ha difós en la gran i petita pantalla. 

Universitat Internacional de Catalunya. El dia 5 de març de 2102 Esther 
García Portugués, com a presidenta d’Emblecat, fou invitada per la Universitat 
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a donar una classe pràctica sobre gestió d’activitats culturals, dins del marc 
de l’assignatura de Màster de Finançament Cultural que dirigeix el professor 
Joan Cavaller.

Casa Museu Domènech i Montaner. Vicente de la Fuente donà una 
conferència el dia 15 de setembre de 2012 sobre el pintor post modernista 
Antoni Samarra, en el marc de la exposició que se celebra a la Casa Museu 
a l’artista intitulada Antoni	 Samarra,	 un	 pintor	 oblidat. També és l’autor 
del capítol del catàleg “Antoni Samarra i Tugues. Centenari de la primera 
exposició d’art a Canet”

Universitat de Barcelona. Marina Sayfúllina i Esther García Portugués 
formen part de l’equip de professors col·laboradors del Màster	Ofi	cial	 de	
Música	 com	a	art	 interdisciplinari en les assignatures “Música i política” i 
“La imatge visual del músic”, els cursos 2010-2011, 2011-2012 i 2012-
2013. Així mateix, Esther García Portugués du a terme la coordinació de 
l’assignatura “La imatge visual del músic” dirigida per la professora Mireia 
Freixa. Repetint l’experiència de cursos anteriors, la sòcia investigadora 
Anna Vallugera ha participat en el curs 2012-2013, com a col·laboradora 
en el Màster Ofi cial d’Estudis Avançats en Història de l’Art que imparteix la 
Universitat de Barcelona. Ha impartit la classe introductòria de l’assignatura 
El	mercat	artístic:	criteris	i	circuïts, coordinada pel Dr. Joan Ramon Triadó. 
Dues classes més en el “Taller: Maquetació de publicacions d’art”, de 
l’assignatura El	món	editorial	de	l’art, coordinada per la Dra. Rosa Alcoy. I 
la “Sessió pràctica de documentació i arxius” a la Biblioteca de Catalunya 
com a sortida de camp de l’assignatura Mètodes	i	tècniques	d’investigació	
històrica, coordinada pel Dr. Joan Sureda

Ateneu Cultural Foment Martinenc. La primavera de 2012 Emblecat inicià la 
seva primera temporada de Diàlegs D’Art, els dilluns al Foment Martinenc, 
coordinats per Ricard Sentís. L’èxit dels participants dels investigadors 
d’Emblecat fent un recorregut per la Història de l’Art ha permés programar 
una segona temporada, en aquest cas un el curs 2012-2013, amb els 
«ismes» des del fi nal del segle XVIII a les avantguardes. Els dilluns de 19,30 
a 21 hores.

També, a l’Ateneu Cultural Foment Martinenc s’ha iniciat una col·laboració 
a la secció de la dona amb temes culturals diversos: històrics i actuals. Una 
manera d’apropar el passat a la nostra vida quotidiana com l’agulla a l’alta 
costura, com el bodegó a Ferran Adrià, o com la història de la Ciutadella, 
entre d’altres. Els dimecres de 17 a 18,30 hores.

Amics dels Museus de Catalunya. Anna Vallugera, José Antonio Ortiz i Fàtima 
López col·laboren amb aquesta associació en les visites a exposicions 
temporals i permanents que s’organitzen a Barcelona. 
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Socis d’Emblecat a l’estranger

Marisol Barrientos Lima, gestora cultural i historiadora de l’Art, s’ha establert 
a  Viena. El seu interès és fer un estudi de camp del panorama cultural 
de la capital austríaca i les possibilitats de fer una xarxa que permeti unir 
culturalment Barcelona i Viena. Per aconseguir-ho ha iniciat els primers 
contactes amb la Universitat de Viena, on cursa actualment el ‘Bachelor of 
Arts’ amb especialitat d’Història. S’ha de dir que aquest primer trimestre ha 
estat molt positiu. Des d’Emblecat l’animem a continuar en aquest camí que 
augurem trobarà un molt bon futur

Glòria Guirao Soro acaba de tornar de Bremen, Alemanya, on ha passat 
més d’un any treballant en diferents centres d’art. Primer va establir contacte 
amb el Künstlerhaus Bremen, centre de producció d’art amb una petita sala 
d’exposicions amb una programació internacional. En tant que Assistenta 
de Producció, ha treballat en la preparació d’exposicions amb artistes com 
l’espanyola Lara Almarcegui o l’alemany Adrian Lohmüller, a més d’haver 
participat en la realització de publicacions per al dúo Korpys/Löffl er amb 
Christian Haake o per a Egill Saebjörnsson. Més tard es va incorporar 
a l’equip de la GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst com a Coordinadora 
d’exposicions. La GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst és un centre d’art 
sense ànim de lucre on es realitzen al voltant de cinc exposicions anuals, 
sempre amb artistes emergents de tot el món i sovint incloent-hi projectes 
concebuts especialment per als espais de la institució de Bremen. Durant la 
seva estada en aquest centre van passar per allà artistes com Mariechen 
Danz, Karolin Meunier o Jesse Ash i es va celebrar una mostra col·lectiva 
amb projectes que exploraven les relacions entre llenguatge visual i 
llenguatge verbal.
www.kuenstlerhausbremen.de / www.gak-bremen.de
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Bases per a la publicació d’articles a la revista Emblecat

TEXT

Extensió entre 4 i 10 pàgines. Cal numerar les pàgines i evitar donar formats 
complexos al document.
Textos signats pels autors i tramesos màxim un dia abans del termini 
assenyalat via mail.
Es publicaran en la llengua original de l’autor, sense traduir. Cal aportar un 
resum en català, castellà i anglès, d’entre 6 i 10 línies, a més del títol i 4 o 5 
paraules clau en els tres idiomes.

Títol: Times New Roman 14 (no subrallat, ni majúscules)
Autor: Times New Roman 12
Correu electrònic de l’autor
Opcional: nom del centre o institució que representi o titulació que es 
vulgui destacar.
Text: Times New Roman 12, interlineat 1’5. 
Notes al peu de pàgina: Times New Roman 10, interlineat senzill. 
Destinades a aclariments, comentaris i citacions bibliogràfiques si són 
necessàries amb el format: Cognom any i pàgina (Pérez 1924:25).
Estil: No emprar la primera persona del singular, sinó la 1a persona del 
plural de cortesia.

*****
Les paraules en llengua diferent a la de l’article aniran en cursiva.
El text NO tindrà espais innecessaris.
Cada paràgraf NO anirà precedit per un tabulat o sagnia, o espais.
NO utilitzar subratllats excepte que formin part d’una transcripció.
Els títols mai majúscules, reservada només per l’inici de l’oració.
Els títols i tot allò que no sigui una oració mai acabaran amb punts.
Les cites llargues dins del text no passaran de les quatre línies. Si es 
tractés d’una transcripció documental s’haurà de posar al final a l’apartat 
Documents i aniran numerats (Document 1...). Es farà la transcripció entre 
cometes i posteriorment s’afegirà la localització. S’inclourà una referència 
en el text (doc. 1, doc. 2, ...). 
Les cites aniran entre cometes angleses «que es tancaran un cop 
finalitzada la cita», el text citat no serà en lletra cursiva.
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IL·LUSTRACIONS

Màxim 3 il·lustracions. Amb el corresponent peu de fotografia en un foli apart, 
ordenades segons el número que s’hagi donat a la il.lustració. És obligatori 
indicar dins del text on va la imatge. (Emblecat pot desestimar il·lustracions 
per baixa resolució,  manca d’espai o altres motius pertinents).
La revista no es fa responsable dels drets de reproducció de la imatge. 
És  responsabilitat de cada autor tenir els permisos corresponents, si són 
necessaris.

Les imatges es numeraran consecutivament (Fig.1, Fig.2, etc.) i al text 
s’assenyalarà la vinculació amb (fig.1, fig.2... en minúscula). Es recomana 
que el peu sigui el més complert possible, fent constar les dades següents: 
autor, obra o edifici, cronologia, lloc de localització, per aquest ordre. El 
material gràfic es presentarà en format .JPG o .TIF, amb una resolució 
mínima de 300 dpi. Nom de l’arxiu: Nº de figura autor tema de l’article (Fig.1-
Ortiz-La Gioconda).

AGRAÏMENTS

Els agraïments i referències a grups de recerca, departaments o altres 
institucions o persones seran breus i s’inclouran com a nota a peu de pàgina 
precedida pel símbol *, sense numeració a la primera pàgina de l’article, al 
final del títol, per no confondre’s amb la resta de notes.

CITES I REFERÈNCIES 

Apareixeran en el text preferentment i els aclariments i altres comentaris al 
peu de pàgina.
Les cites seran clares, coherents i sistemàtiques. L’aclariment que calgui 
i l’abreviatura  bibliogràfica, per exemple (Blair 1979:40) (Cognom any 
de publicació: pàgina) En el cas que hi hagi dues publicacions del mateix 
autor i mateix any es procedirà a col·locar darrera de l’any una lletra per 
ordre alfabètic, per exemple a la primera (Blair 1979a:40) i a la segona (Blair 
1979b:56).
Si la cita bibliográfica té volum, tomo, s’haurà de posar al darrera de l’any i 
abans dels dos punt (Ferran 2012,1:36) o (Ferran 2012,II:36), en el cas que 
la cita sigui d’una nota en una pàgina s’haurà de posar (Ferran 2012,1:36n2)
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Les al.lusions a autors al text aniran acompanyades normalment d’una 
referència explícita afegida a continuació entre paréntesis (cognom de 
l’autor, any de publicació i eventualment la página); en el cas d’una cita 
textual, a continuació del text s’afegirà aquesta referència entre parèntesi, 
en la qual constarà necessàriament la pàgina. Exemples:

a. […] la família aristocràtica o qualsevol altre forma d’agrupació familiar 
(Petit 1997).
b. […] Les confraries responien segons Eduald Serra (1974:38) a una 
necessitat local.
c. […] en paraules de Ferran, la cuina ha conquistat el món “anem per 
bon camí” (Ferran 2012:36)

Cal evitar les notes a peu de pàgina per citar l’autor, ja que aniran en el 
text. Només aniran a peu de página els aclariments o les ampliacions del 
text. 
Les cites de referència només bibliogràfica que siguin un punt i a part, es 
faran darrera del punt “taltaltal”. (Ferran 2012:36) (sense punt al final)
Quan figuri el nom de l’historiador i el títol de l’obra es posarà a continuació 
del títol (2012:36), seguidament anirà la interpretació del text, evitant tot el 
possible les transcripcions a no ser que siguin necessàries, per curioses o 
perquè poden donar peu a diverses interpretacions.
Les cites del número per anar al peu de página, sempre es faran darrera 
de la coma, del punt o del punt i coma per evitar confusions amb el punt del 
text transcrit. Per exemple «taltaltaltal.»1 i no «taltaltal.»2. repetint el punt o 
«taltaltal»3. i haver omès el punt de la transcripció.

1. BIBLIOGRAFIA

Al final de l’article s’inclourà per ordre alfabètic una bibliografía amb les 
referències completes que permetin la identificació dels treballs. De la 
següent manera:

a. quan es tracti d’un llibre:
Amigó, E. (2007), Calvari…. Madrid, Eclecta.
(Cognoms de l’autor en minúscules, nom; any de publicació entre 
paréntesis; títol del llibre en cursiva o subratllat; lloc d’edició; editoral).

1 Tal com diu l’historiador (Ferran 2012:26)
2 Tal com diu l’historiador (Ferran 2012:26)
3 Tal com diu l’historiador (Ferran 2012:26)
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b. quan es tracti d’un capítol de llibre:
Amigó, E. (2007), «El dibuix», Calvari…. Madrid, Eclecta.
(Cognoms de l’autor en minúscules, nom; any de publicació entre 
paréntesis; títol de capítol entre cometes; títol del llibre en cursiva o 
subratllat; lloc d’edició; editoral).
c. quan es tracti d’un article:
Ortiz, A. (2010), «El somni», publicación, número, p. 3-10.
(Cognoms de l’autor en minúscules, nom; any de publicació entre 
paréntesis; títol de l’article entre cometes; títol de la revista en cursiva 
o subratllat; volum i número; pàgines inicial i final). Trobareu aquestes 
cometes «» a Insertar-símbolos-Caracteres especiales

La paginació s’indicarà només amb una p, encara que es tracti de diverses 
pàgines: p.23

Si no tenim autor, ordenarem la font bibliogràfica alfabèticament segons 
l’inici del seu títol. 
La	Vanguardia	(1992), Barcelona, 22 de gener de 1992, núm. 39.563, p. 15.
Destino	(1992), Barcelona, 22 de gener de 1992, núm. 39.563, p. 15.
Aquest mateix criteri s’aplicarà quan siguin autors diversos d’una obra 
general, sempre anirà pel títol del llibre i mai es posarà DDAA o VVAA. 
Si es tracta de l’autor d’un dels capítols d’una obra amb diversos autors, 
aleshores apareixerà l’autor del mateix, tal com s’ha esmentat abans.
Neoclassicisme	i	Romanticisme (2001), Barcelona, Planeta

Les dades de les publicacions s’aportaran en l’idioma de l’article. Per 
exemple, si és en català, posarem París (en català amb accent) i no Paris 
(en francès sense accent).

Planes web a la bibliografia: S’introduiran dins la bibliografia per ordre 
alfabètic (seguint els anteriors paràmetres) Badke, D. (2002), The Old 
English	Physiologus, Univ. of Victoria, Dec. 3, <http://bestiary.ca/articles/oe_
physiologus/old_english_physiologus.htm>, 31-5-2011 (al final es posarà la 
data en la qual es realitzà la consulta).En cas de citar-ho en el text (Badke 2002)
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2. FONTS CLÀSSIQUES I LA BÍBLIA

Clàssics: S’inclouran dins la bibliografia, sense fer un apartat especial, 
assenyalant l’edició consultada, a no ser que s’utilitzi una versió original o 
una edició del segle estudiat en qüestió (en aquest darrer cas el llibre anirà 
a fonts). Per exemple, es posaran a bibliografia:

APOLODORO (1985), Biblioteca, Madrid, Gredos
DIODORO DE SÍCULO (2004), Biblioteca	Histórica,	Madrid, Gredos
HERODOTO (1972), Historia, Madrid, Gredos
OVIDIO (1994), «Deyanira a Hércules», Cartas	de	las	heroínas,	Madrid, 
Gredos
OVIDIO (1995), Arte	de	Amar,	Madrid, Planeta Agostini
PROPERCIO (2001), Libro	de	Elegías,	Madrid, Gredos
SÉNECA (2002), Fedra, Barcelona, La Magrana

Se citarà preferentment en el text seguint la normativa: Thesaurus	Linguae	
Latinae y del Diccionario	Griego-Español del CSIC. Consisteix en posar el 
nom abreujat de l’autor, l’inici del títol abreujat (en cursiva), el volum o vers 
en números romans, i els números dels fragments. A continuació separat 
pel punt i la coma l’any de l’edició consultada i darrera dels dos punts les 
pàgines de la cita consultada.

(APD., Bibl. II, 7, 8; 1985)
(DIODORO, Bibl. Hist. IV, 31, 5-8; 2004:90-91)
(HER., Hist. I, 7, 1-5; 13, 2; 1972)
(OV., Epist. 9, 53-118; 1994:89-91)
(OV., Ars. 2, 209 y 220; 1995)
(PROP., Eleg. III, 11, 17-20; 2001)
(SEN., Phaedr. 2, 317-329; 2002)

Bíblia: S’inclourà la referència bibliogràfica de l’edició consultada en l’ordre 
alfabètic de la bibliografia.
Biblia	 de	 Jerusalén	 (1994), Barcelona, Associació bíblica de Catalunya, 
Claret editorial i Societats bíbliques unides
La cita es farà directament al text: NO cal posar a peu de pàgina
Exemple: Text...(Joan 3:14)...text
Text...(Gènesi 3:14)...text
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3. FONTS DOCUMENTALS. DOCUMENTS

Hauran d’anar al final de l’article i separats de la resta del text, per ordre 
alfabètic d’arxiu i a continuació la referència que l’identifica que potser el 
títol, la data del document, la secció o bé el número de registre si el té (per 
tant es respectarà l’ordre intern de l’arxiu referenciat). Exemple:

Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB)
Epicospologi Eustaquio Azara (1794-1797), Títol	 o	 identificació	 del	
contigut	document
Biblioteca Nacional de Catalunya (BNC)
Tor. 1063-8º, Títol	o	identificació	del	contigut	document
Arxivo Matas, caixa núm. títol, núm. Doc.
Biblioteca Universitat de Barcelona (BUB)
07 B-54/5/4-2, Títol	o	identificació	del	contigut	document
07 B-45/30/14, Títol	o	identificació
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Gabinet de Dibuixos i Gravats, R.8270/G, Títol	 o	 identificació	 del	
contigut	document
En cas de cita en el text serà:
(ADB, Epicospologi...)
(BNC, Tor. 1063-8º)
(BUB, 07 B-54/5/4-2)
(MNAC, R.8270/G)

Cal que aquestes cites es facin en un peu de pàgina ja que són generalment 
extenses, els arxius tenen diferents criteris i podrien resultar confuses.

TREBALL DE CAMP és una Font Documental

El treball de camp, entrevistes a artistes i a individuus que conserven 
tradicions culturals poc conegudes és considerarà una font documental
L’entrevistadora sera l’autora com si es tractés d’un llibre, exemple:
Gavrus, A., (2012a), Entrevista	a	José	Sala, 22 de març de 2012 (Arxiu Gavrus)
Gavrus, A., (2012b), Entrevista	a	José	Sala, 22 de juny de 2012 (Arxiu Gavrus)
La cita en el text serà (Gavrus 2012). En el cas que es realitzin diverses 
entrevistes en un mateix any s’hauran d’identificar de la següent manera en 
el text (Gavrus 2012a), (Gavrus 2012b)
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TRANSCRIPCIÓ DE DOCUMENTS

En el cas que s’hagi d’incloure la transcripció d’un document inèdit, aquest 
anirà abans de la relació de la bibliografia i les fonts documentals, de la 
següent manera:

Document 1 (cita al text  (doc.1)
Presentació: Carta d’Azara a Bodoni amb motiu de l’edició del llibre de 
Ciceró
«transcripció»
Localització: BNC 345-4937, caixa 3, foli 27

PREMSA DEL PERÍODE ESTUDIAT

La premsa del període estudiat es considera una font documental per 
tant anirà relacionada alfabèticament pel nom de la publicació i l’any i a 
continuació la relació dels articles per la data de la seva publicació. Exemple:

Diario de Barcelona 1827-1828
Diario	de	Barcelona, 1/10/1827, p.2187
«Ferran VII a Barcelona», Diario	de	Barcelona, 30/11/1827, p. 2668-
2669.
Diario	de	Barcelona, 16/4/1828, p.864-865
Gaceta de Madrid 1827
Gaceta	de	Madrid, 4/10/1827, p. 481-484.

Cal que aquestes cites es facin en un peu de pàgina ja que són generalment 
extenses, els arxius tenen diferents criteris i podrien resultar confuses.

No té el mateix criteri la premsa considerada bibliografia que la premsa 
que és una Font. La primera anirà per ordre alfabètic dins la bibliografia, 
ja que es tracta d’una aportació posterior al tema estudiat. La premsa que 
es considera Font és aquella que el propi artista podia manifestar estar-hi 
d’acord o en desacord, passant a ser un testimoni del període estudiat.

El comitè de redacció es reserva el dret de retornar els articles que no 
compleixin aquestes normes o, en el seu cas, d’adaptar-los als criteris 
establerts.
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El comitè de redacció comunicarà al col·laborador l’acceptació de l’article 
després de l’oportú examen pel comité científic

Quan l’autor envia la seva col·laboració a la revista està acceptant 
explícitament la cessió de drets d’edició i publicació, i per tant autoritza a 
l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat a incloure el 
seu treball en un fascicle de la revista Emblecat, imprès o bé publicat en la 
seva edició digital en el web www.emblecat.com

Recodem que cal rellegir i corregir els articles abans de lliurar-los, 
evitant repeticions innecessàries, errors ortotipogràfics i problemes de 
redacció i significat que dificulten la posterior correcció i edició dels 
textos. No s’admetran correccions i canvis per part de l’autor passat 
un mes de la notíficació feta pel comité de redacció a fi de procedir a la 
maquetació definitiva.
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